
Programa ajuda empresas de moda 
 
Os Quatro Cantos da Moda é uma iniciativa do Sebrae-SP para capacitar empreendedores 
 
Empresas que participarem do programa receberão treinamento e consultoria do Sebrae-SP 
para enfrentar a alta concorrência no setor 
 
O grande avanço de países como China, Índia, Paquistão e Turquia está gerando uma guerra 
por eficiência nas empresas da cadeia têxtil. No meio desse tiroteio, os pequenos e médios 
empreendimentos são os mais afetados. 
 
O caminho para obter sucesso diante da concorrência acirrada é buscar qualificação e 
melhorias de processos para conseguir ocupar as lacunas deixadas pelos gigantes e até 
competir em pé de igualdade com eles por alguns mercados. 
 
Fornecer essas armas é o objetivo do projeto “Os Quatro Cantos da Moda”, promovido pelo 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas de São Paulo (Sebrae-SP). 
 
Dividido em três fases, o projeto visa melhorar de forma sustentada a comunicação e os 
processos em todas as fases da cadeia produtiva da moda em São Paulo. 
 
Fases 
 
De acordo com Nilton de Castro Barbosa, consultor do Sebrae-SP, trata-se de um projeto que 
tem como objetivo aumentar de um modo geral a competitividade, melhorar os produtos, a 
participação em outros mercados, e estabelecer um selo de qualidade. “Para isso ele tem três 
fases, a primeira é como uma demonstração gratuita de tudo o que o empresário pode agregar 
ao seu negócio. Neste início estamos enfatizando questões sobre relacionamento em geral. Na 
segunda etapa iremos para dentro das empresas prestar consultoria. Separaremos as 
empresas em grupos como surfwear, moda praia, moda jeans, etc. e iremos verificar o que 
pode ser melhorado na empresa”, explica. 
 
Para Barbosa, a primeira fase é muito útil para as empresas porque leva informações 
importantes e faz um nivelamento técnico dos participantes, o que ajudará no desenrolar das 
próximas duas fases. “Estamos tendo uma adesão muito boa. Cerca de 80% das vagas para 
participar do projeto já foram preenchidas. Os empresários entendem o quanto essa 
atualização pode se reverter em aumento no volume de negócios”, diz. 
 
Barbosa informa ainda que o projeto em São Paulo é inspirado em ações que acontecem no 
interior. “Há projetos muito bons sendo desenvolvidos no interior de São Paulo, onde pessoas 
que se conhecem se relacionam para otimizar ganhos. Não dá para fazer a mesma coisa que 
está sendo feita lá aqui em São Paulo. Mas é possível concentrar esforços em para ações como 
n‘Os Quatro Cantos da Moda”, afirma. 
 
O consultor ressalta a importância do fato de que 50% de toda a indústria de confecção do 
Estado de São Paulo esta na capital e em Guarulhos. Outro dado importante é que quase um 
terço de todo o comercio têxtil do estado também se concentra em São Paulo e Guarulhos. Os 
dados foram obtidos a partir do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
 
Boas perspectivas 
 
As perspectivas para as empresas que trabalham com moda são boas, segundo especialistas 
do Sebrae-SP. Há um aumento da demanda internacional para produtos confeccionados por 
empresas que atuam em nichos de mercado. Isso concomitantemente a um crescimento da 
área de têxteis técnicos e não tecidos deve ajudar muito as empresas de porte menor do 
setor. 
 



Mas apesar do bom panorama, a concorrência no setor é acirrada e é preciso estar atento para 
ameaças que podem fragilizar seu negócio. Entre os principais problemas estão as importações 
que têm crescido constantemente, o atraso nas negociações da entrada do Brasil na Área de 
Livre-Comércio da Américas (Alca) e, principalmente, a concorrência predatória interna. 
 
Para Barbosa, aumentar a competitividade é sinônimo de tornar a empresa mais lucrativa. 
“Lucro é o que dá sustentação ao empreendimento. Ele tem que existir e ser duradouro. Em 
um mercado onde temos concorrentes externos fortes, isso para não falar da competição 
interna, para prosperar as empresas precisam conseguir produzir um bom produto, distribuí-lo 
de maneira adequada e prestar bons serviços”, afirma. 
 
Escala e distribuição 
 
A logística é um dos problemas que mais atrapalha o varejo de vestuário. “Fisicamente a 
indústria fornecedora e os clientes estão distantes das regiões produtoras, o comércio varejista 
também é muito pulverizado; então, montar uma distribuição eficiente que atinja lugares 
remotos com regularidade é difícil”, explica Barbosa. Ainda há o problema de escala: “o Brasil 
sofre com a questão do tamanho dos lotes — a quantidade mínima que você pede para a 
indústria de tecidos, por exemplo. Isso impede o comerciante de ter uma escala razoável”, 
continua o consultor.  
 
“O empresário precisa também se conscientizar que é preciso combater a baixa capacitação da 
mão-de-obra”, diz Barbosa, que ainda lembra que “certas deficiências de estilo e design e a 
alta dependência de representantes e grandes compradores”, são outros fatores que 
atrapalham os empreendedores do setor. 
 
Mas a despeito disso tudo, temos um mercado de quase US$ 26 milhões e resolver os gargalos 
abre a possibilidade de obter excelentes resultados.  
 
“Com um planejamento de longo prazo, para 10, 20 ou 30 anos, como aconteceu em outros 
países, podemos aumentar muito os ganhos na área. Para que isso ocorra é importante que 
todos os elos da cadeia produtiva passem a não só trocar experiência, mas também fazer 
planejamentos em conjunto”, segue Barbosa. “Isso vem acontecendo porque a indústria 
entendeu que é lá que se consegue agregar valor e não apenas no comércio”, conclui, 
otimista, o consultor. 
 
Leia mais 
 
Curso começa a gerar mudanças na Jaça Jeans 
 
Nair Costa, proprietária da Jaça Jeans, empresa localizada no Brás na capital paulista, está 
provocando um choque de gestão em seu negócio com a ajuda do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP). “Faço questão de que todos os envolvidos nos 
processos da empresa participem dos cursos”, afirma. 
  
Nair conta que a maior contribuição do curso para seu negócio aconteceu no atendimento aos 
clientes de sua empresa. “Aprendemos coisas mais simples e importantes que vão desde como 
buscar a melhor maneira de abordar o cliente, até como persuadi-lo a comprar”. 
 
A gestão de pessoas também foi muito útil para Nair. “O curso me ensinou a convencer os 
funcionários a sempre se apresentarem de maneira adequada para o trabalho. Estou 
aguardando ansiosamente pelas próximas fases”, afirma a comerciante. 
 
Engajamento 
 
Nair Costa aprendeu com sua família a importância de tratar o negócio como prioridade. O 
exemplo vem de seu pai, que também era empresário. “Desde os meus sete anos vejo meu 
pai e aprendi muito com ele. Ele trabalhava com afinco e acompanhava de perto cada uma das 
atividades da empresa”, afirma.  



 
Um dos problemas que muitos empresários acabam criando para si próprio é se afastar das 
atividades diárias da empresa, deixando de acompanhar os processos de produção diária.  
 
Isto, segundo Nair Costa, é nocivo para o desenvolvimento e prosperidade do negócio. “O 
empresário que não veste a camisa não é um bom empresário. É preciso estar presente e 
participar de todas as etapas da produção em todos os setores”, diz. 
  
A Jaça Jeans fornece para quase todo o Brasil e para grandes redes de varejo como a Casas 
Bahia. No exterior, é fornecedora do Japão e dos EUA, principalmente para as cidades Atlanta 
e Nova York. “Para eles, atendemos as grandes demandas de moda evangélica que vem 
crescendo bastante”, conta.  
 
Pioneirismo 
 
Há cerca de 17 anos a Jaça Jeans trabalha com moda evangélica. “Fomos uma das primeiras 
lojas a lançar essa moda. Também fomos um dos pioneiros na utilização do tencel na 
confecção de roupa”, conta. O tencel é um produto produzido com fibra de madeira e que 
proporciona à roupa características de toque bastante semelhantes à seda. “O tencel tem o 
caimento, o luxo e o conforto da seda. Vendemos muito bem”, afirma, feliz pelos frutos que 
está colhendo pelo pioneirismo da empresa. 
 
Antes, a Jaça apenas revendia produtos e não atuava na fabricação de produtos. A 
diversificação ajudou o negócio em momentos difíceis. “No início, quando abrimos a empresa 
foi difícil, porque era o ano de 1989, quando veio o Plano Collor. Não fosse muita garra, 
teríamos fechado as portas como muitas fecharam”, relembra.  
 
A Jaça Jeans prioriza o bom relacionamento com os fornecedores. Entre seus principais 
compradores estão Vicunha, Santista, Couro Duroi, Suape Têxtil.  
 
A empresa também investe em marketing. “Fazemos catálogos que são distribuídos a 
potenciais compradores via mala direta”, explica a empresária. 
 
A Jaça Jeans tem sua sede rua Oriente, no Brás, centro da cidade de São Paulo.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 maio 2006, Especial Sebrae, p. B5. 


