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Pela primeira vez, empresa será dirigida por brasileiro

Máquina
decostura
resiste
aotempo

Singertemnovopresidente

HOBBY–“Gostodemodaenãoquerodependerdecostureiras”, diz JulianaEspósito, de22anos,que faz roupasparaela epessoaspróximas

INDÚSTRIA

PequenoPríncipevaidas livrariasparaas lojas

Onda de personalização de roupas
cria um novo público para o produto

MOMENTO–LicençascomeçaramporqueSheila reencontrouo livro

Cerca de 20 produtos serão licenciados até o fim do ano no País, no embalo do 60.º aniversário do personagem
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Cleide Silva

A recente moda de personali-
zar as roupas para garantir pe-
çasexclusivastemgarantidofô-
legoextraà indústriademáqui-
nas de costura. Omercadobra-
sileiro, calculado em 250 mil
equipamentos, deve ter adicio-
nal de pelomenos 20mil unida-
des este ano, segundo cálculos
da Singer, empresa que detém
90%das vendas no País.
ASinger lança estemêsmá-

quinas de costura doméstica
eletrônicas para atrair mais
consumidores jovens adeptos
da personalização de roupas. O
produtocustaR$899,temcapa-
cidade para até 91 diferentes
pontos e permite a transposi-
çãodedesenhosdecorativosdo
computador para o tecido.
Hádoismeses,abancáriaJu-

liana Espósito, de 22 anos, ad-
quiriu umamáquina para fazer
roupasparaelaepessoaspróxi-
mas. “Gosto de moda, de dese-
nharroupasenãoquerodepen-
derdecostureiras”,diz.Juliana
tem usado a máquina para pe-
quenos ajustes e aplicação de
bordados e rendas nas roupas,
mas reclama da falta de bons
cursos de costura.
A fotógrafa Simone Rocha

de Campos, de 26 anos, com-
prou a máquina há dois anos e
aprendeuomanuseioporconta
própria. “Faço bolsas e vesti-
dos, nada muito elaborado, pa-
ramim e as amigas.” O equipa-
mento virou mote para encon-
tros comamãe. “Ela vemdo in-
teriordeSãoPauloparamedar
dicas e costurarmos juntas.”
Simonecontaqueamãequis

presenteá-lacomsuaantigamá-
quina, de gabinete e pedal, mas
ela não conseguia manter sin-
cronismo entre osmovimentos
dos pés e das mãos e preferiu
ummodelo elétrico.
AmarcaSinger está noBra-

sil desde 1888, quando recebeu
permissão da princesa Isabel
paracomercializar seusprodu-
tos. A primeira fábrica só foi
construídaem 1955, emCampi-

nas(SP).Noanopassado,ogru-
po concentrou a produção em
uma unidade em Juazeiro do
Norte (CE) e ampliou a capaci-
dade produtiva de 250mil para
700mil unidades ao ano.
Aúnica concorrente com fá-

bricalocal,aElgin,ealgunspou-
cos importadoresdetêmos10%
restantes domercado de peças
domésticas.“Omercadoestáse
renovando e máquinas antigas
estão sendo substituídas”, diz
ValterBezerra, diretor-comer-
cial da Singer. “Vamos iniciar
ações em mídia para conquis-
tar consumidores jovens com o
atrativodequeamáquinaauto-
matizada é à prova de erro.”
Das700milmáquinasdecos-

tura que a Singer vai produzir
este ano,mais de 400mil serão
exportadaspara osEUA,Amé-
rica Latina e Europa. De ori-
gem americana, o grupo vende

produtos em mais de 100 paí-
ses,massótemfábricasnoBra-
sil e na China, de onde a filial
traz a linha eletrônica.
A Elgin, com fábrica no País

há52anos,preferiudiversificar
a linhadeprodutoseamáquina
de costura – até 15 anos atrás o
carro-chefedamarca–,respon-
dehojepormenosde5%dofatu-
ramentodogrupo.Nasduas fá-
bricas deMogi dasCruzes (SP)
eManaus (AM),com1,5milem-
pregados,sãoproduzidoscondi-
cionadores de ar, refrigeração
comercial e cozinhas planeja-
das, entre outros itens.
O perfil do consumidor hoje,

na opinião do diretor-comer-
cial daElgin,MauroGluz, se di-
vide entre o público das classes
C e D, que usa a máquina para
consumoprópriooucomofonte
derenda, e opúblicoBeC,para
quema costura é lazer.

A exemplo da Singer, o
produto mais sofisticado da
Elgin, o Genius, lançado no
ano passado ao preço de R$
599, é importadodaChina.É
portátil, tembraçolivrepara
facilitar costuras tubulares,
15 pontos utilitários e prega
zíper e botão. No Brasil são
feitosmodelosmais simples,
tambémosmaisvendidos.
Das máquinas vendidas

no mercado nacional, 20%
são para uso profissional
(costura para fora). As de-
mais são para uso próprio
em pequenos reparos e um
porcentual cada vez maior
parapersonalizar as roupas.
Nos dois primeiros anos
pósPlanoReal, as vendas to-
tais bateram recorde e che-
garam a 500 mil unidades.
Depois caíram. Nos últimos
três anos, ficaram estagna-
das em 250mil unidades.
Apesardasnovastecnolo-

gias, o modelo mais vendido
aindaéotradicional,quenão
usaeletricidade e émovido a
pedal, daquele tipoquevirou
peça de decoração. A versão
maissimplesdaSingercusta
R$ 350. Com gabinete, sai
porR$600.Oprincipalmer-
cado é a regiãoNordeste. ●

LICENCIAMENTOS

Ana Paula Lacerda

QuemviajouparaaEuropanes-
teiníciodeanodeveterpercebi-
do: vitrines de todos os tipos de
lojas estão repletas de imagens
do Pequeno Príncipe, persona-
gem imortalizado no livro ho-
mônimo de Antoine de Saint-
Exupéry. O Pequeno Príncipe
completou 60 anos de publica-
ção, com 90 milhões de exem-
plares vendidos, e as comemo-
rações, que começaram no ano
passado, estão ocorrendo em
vários países.
NoBrasil,ondecirculam6mi-
lhõesdeexemplaresdo livro, as
novidades estão chegando. O
Pequeno Príncipe é licenciado
no País pela Luk Marca de Va-
lor e já aparece emcapas de ca-
dernos,agendas,mochilaseem
jóias.“Tudocomeçouquandovi

o livro em uma loja e tive um
estalo:acheiqueestavanahora
de o personagemvoltar”, conta
Sheyla Dryzun, designer de
jóias daDryzun emãe deRena-
toZindeluk,daLuk.“FuiàFran-
ça pedir para criar jóias, e a fa-
mílianosautorizouacuidardas
licenças noBrasil.”
A coleção de jóias da Dryzun
éformadaporpeçasembrilhan-
te, coral, ouro e quartzo, com
preços entre R$ 300 eR$ 4mil.
A estimativa daLuk é terminar
2006compelomenos20produ-
tos licenciados. Está em fasede
negociaçãoo licenciamentopa-
ra roupas infantis, brinquedos,
almofadas e perfumes. Sheila
diz que o livro traz dicas para o
mundo dos negócios, e cita fra-
ses como “tu te tornas eterna-
mente responsável por aquilo
que cativas” e “é preciso supor-

tarduasou três larvas sequise-
res ver as borboletas”.
Thereza Leopoldo, diretora
da Teca Papelaria, licenciou o
personagem para a produção

deagendas,calendáriosecader-
nos. “Lançamos os primeiros
produtos no fim de 2005, e deu
muito certo. O Pequeno Prínci-
pe já representa 30% do nosso

faturamento”. A Teca sempre
trabalhou com linhas próprias
e o personagem foi seu primei-
ro licenciamento. “Achamos
queele tinhamuito aver conos-
co,porqueéumpersonagemso-
fisticadoecomvalores,diferen-
te de outros que se vê por aí.”
Segundo Thereza, já foram
vendidos 15 mil itens do perso-
nagem. “Bastante para o nosso
porte”, diz. E novos produtos já
estão em produção. “Um dos
mais procurados foi o diário do
bebê.” Já estuda até vender pa-
ra o exterior: compradores do
Japão (onde há um museu do
PequenoPríncipe)seinteressa-
rampelos produtos daTeca.

CULTURA
Está em cartaz no teatro Frei
Caneca, emSãoPaulo, a peçaO
Pequeno Príncipe, com Luana

Piovani no papel principal.
“Desde que fizAlice no País das
Maravilhas sentia vontade de
encenaroutrapeça infantil. Es-
colhi o Pequeno Príncipe por-
que ele tem valores que estão
um pouco esquecidos, como a
dedicação, a doçura e o respei-
to”, dizaatriz, quecortouosca-
belos para viver o personagem
e passa boa parte da peça pen-
durada por cabos. Ela acredita
que,comoAlice,apeçatemape-
lonão sópara opúblico infantil,
mastambémparaoadulto.“Ca-
daumvêcomolhosdiferentese
capta coisas diferentes.”
Em dezembro de 2005 tam-

bém foi lançado um CD com a
história gravadapelas vozes de
DiogoVilela,NeyMatogrosso e
Cissa Guimarães. O CD é uma
produção de Lara Velho com
distribuição da EMI. ●

Dasmáquinas
vendidas noPaís,
apenas 20%são
parauso profissional
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Pela primeira vez emmeio sé-
culo desde a instalação da pri-
meira fábrica do grupo no
País,aSingerpassaaserpresi-
didaporumexecutivobrasilei-
ro. O engenheiro José Eduar-
doQuerido, 50anos, foi confir-
mado para o cargo na semana
passada.Os trêsúltimospresi-
dentes da filial brasileira, por
exemplo,eramamericano,me-
xicano e escocês.
De acordo com Querido, a

Singer tem mudado seu perfil
frente a um mercado extrema-
mente competitivo e adequou-
seaumanovaestruturaorgani-
zacional com vistas à otimiza-
ção operacional e de custo.
“Dentrodestaótica,aempre-

saoptoupordesenvolverpoten-
ciais locais em substituição aos
expatriados, o que, além de ser
vantajosoemtermosdedispên-
dio, também ganha em agilida-
deecompreensãodasparticula-
ridades domésticas do negó-

cio”, informaQuerido.
Além da fábrica de máqui-

nas de costura no Ceará, a Sin-
ger tem uma unidade que pro-
duz agulhas em Indaiatuba
(SP). A empresa foi adquirida
em 2004 pelo grupo americano
de investimentos Kohlberg &
Company. Antes, tinha suas
ações negociadas em bolsa de
valores,mas sobo controlema-
joritário de um grupo reduzido
deacionistasquetambémparti-
cipavamde sua administração.
Querido iniciou carreira na

Singer do Brasil como gerente
deengenhariaedepoisatuouco-
mo gerente da fábrica. Foi en-
viadoparaaChinaparacoorde-
nar amontagem e inauguração
de uma fábrica em Xangai, on-
de trabalhou por quatro anos.
O executivo voltou ao Brasil

como diretor-industrial das fá-
bricas demáquina de costura e
agulhas, e foi responsável, em
1997, pela instalação da fábrica

de Juazeiro do Norte, que des-
de o ano passado concentra to-
da a produção de máquinas de
costura.
Depoisdeoperarpormuitos

anos como importadora, a Sin-
ger adquiriu, em meados dos
anos 50, uma fazenda com 300
alqueires, localizada no bairro
de Viracopos, em Campinas.
No ano seguinte começou a
construira fábrica, inaugurada
quatro anos depois. Era a pri-
meiraindústriademáquinasde
costura da América Latina, na
época chamada de Companhia
IndustrialPalmeirasdeMáqui-
nas eMóveis.
Em1958, ocorreu aprimeira

exportação de 200 máquinas
paraoChile.Novosprodutosfo-
ramdesenvolvidos nomercado
brasileiro e o grupo criou mais
duas unidades, uma exclusiva
deagulhaseaSingerdoNordes-
te, no Ceará. Ao todo, emprega
1,4mil funcionários. ● C.S.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2006. Economia. p. B10.




