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Coleção de inverno de Lupo, Trifil e Puket chega ao varejo mais cara. 
 
Está aberta a temporada de meias. Com a proximidade do inverno, fabricantes já abastecem o 
varejo para a estação que é, tradicionalmente, a melhor do ano para o setor que movimenta mais 
de R$ 700 milhões por ano. As líderes de mercado estão colocando no varejo meias rendadas, de 
cores foscas e com aromas de frutas. E o preço, em relação ao ano passado, está de 5% a 10% 
mais alto. 
 
"A mulheres vão usar muita saia, nesse inverno, e isso aumenta o consumo de meias-calças", 
explica Valquírio Cabral Júnior, diretor comercial da Lupo, que investiu nas leggings (meias-calças 
sem os pés) e nas meias-calças grossas e foscas como tendência mais forte os meses mais frios. 
A Trifil aproveita a nova estação para colocar no mercado meias rendadas. A Puket aposta em 
produtos com mais tecnologia, com meias que trazem aromas de ervas e frutas. 
 
"Queremos fazer meias que se pareçam cada vez menos com meias", diz Carlos Eduardo Padula, 
diretor comercial da Puket, que é especialista em meias soquetes e esportivas para mulheres, 
homens e crianças. A Puket faturou R$ 52 milhões em 2005 e tem meta de chegar aos R$ 60 
milhões neste ano, com um crescimento de 5% na produção. 
 
A empresa já está abastecendo suas 11 lojas, sendo um própria e 10 franquedas, com meias 
soquetes cujo solado de silicone pode vir com aroma de tutti-fruti, de morango ou de hortelã. O 
perfume dura até 30 lavagens e é direcionado a crianças e mulheres. O lançamento se enquadra 
na linha "home soft" (produtos para ficar em casa), uma das principais apostas da marca. A 
Puket, que também abastece lojas de outras marcas, pretende abrir neste ano mais 10 unidades 
franqueadas. 
 
"As mulheres estão deixando de usar meias-calças e isso é mundial", diz Padula, da Puket, 
empresa que produz cerca de 1,4 milhão de pares de meias por mês (3% disso é importado da 
Itália). "Os mercados que mais crescem são os de meias de atributo (que seguram a barriga, 
levantam o bumbum) e de meias fashion (moda)", diz o executivo. E é no segmento fashion que a 
Puket está investindo, com meias soquetes de variados desenhos e cores. 
 
"São produtos divertidos e confortáveis." A intenção da Puket é também "tirar as meias do tear" e 
deixa-las mais sofisticadas. O silicone presente nas solas meias com aroma, por exemplo, é 
aplicado posteriormente, como se fosse uma estampa serigrafada. 
 
Nos meses de inverno, desde abril até julho, a Puket vende cerca de 30% mais do que nos outros 
meses do ano. "Esse percentual chegou a 70% em 2003, quando o frio foi rigoroso", disse Padula. 
 
As meias rendadas são o alvo da Trifil para este inverno. "Fizemos um investimento importante 
em maquinário", diz Eduardo Schvartsman, gerente administrativo de vendas da Trifil, que não 
revela os valores investidos. 
 
As meias rendadas, que já estão chegando ao varejo, foram feitas nas versões legging, meia-
calça, três quartos e sapatilha - estas últimas para serem usadas com sandálias ou sapatos. 
 
A Trifil - que segundo o executivo possui entre 35 e 40% dos mercado de meias-calças no Brasil - 
também vai investir nas meias de atributo, que ajudam a modelar o corpo feminino. 
 
"Esse tipo de produto, que traz benefícios para a mulher, cresce 20% ao ano", garante 
Schvartsman. O executivo afirma que a meia-calça de atributo já representa entre 15% e 20% do 
mercado nacional de meias-calças. 



 
A Trifil não revela o faturamento nem a produção. Mas Schvartsman adianta que, para 2006, as 
metas são acanhadas. "O mercado está maduro, produziremos uma quantidade semelhante ao 
ano passado", afirmou. 
 
"Essa produção só aumentará caso haja um inverno muito rigoroso, como há muito não temos 
aqui no Brasil." A empresa exporta cerca de 10% de sua produção, principalmente para os 
Estados Unidos e América Latina. 
 
O inverno representa quase 65% do faturamento da Lupo, empresa com cinco fábricas em 
Araraquara (SP). Este ano, a Lupo deverá aumentar sua produção de 60 milhões de pares, por 
ano, em 7%. 
 
A Lupo faturou R$ 221 milhões em 2005 e deverá chegar aos R$ 250 milhões neste ano. Cerca de 
75% do faturamento vem da produção de meias. A empresa também produz cuecas e lingerie. 
 
Em termos de produto, a aposta da Lupo é nas leggings e nas meias-calças foscas. "Elas 
estiveram presentes em quase todos os desfiles (de moda) europeus", justifica Cabral Júnior, da 
Lupo. 
 
Os preços chegam mais altos ao varejo, segundo os fabricantes. "O consumidor terá um aumento 
de preço entre 8% e 10%, em relação ao inverno passado", adianta Padula, da Puket. Já 
Schvartsman, da Trifil, prevê um aumento de 5%. 
 
"O aumento se deve ao aumento do algodão e das fibras sintéticas, que tiveram alta de cerca de 
20%, e ao da eletricidade, que ficou cerca de 25% mais cara", explica Padula, da Puket. 
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