
Diversificação faz a Paloma Malhas vender o ano inteiro 
 
O empresário Frederico Costa de Carvalho enfrenta o problema da sazonalidade todos os anos. 
Proprietário da Paloma Malhas, empresa instalada em Campos do Jordão e que trabalha com 
malhas retilíneas, próprias para serem usadas no inverno. Ele conta que durante seis meses do 
ano o negócio sofre com a queda nas vendas. Com 30 anos de mercado, somente há cinco a 
situação começou a se agravar devido à concorrência com os produtos chineses — de preço mais 
baixo e menor qualidade —, que fez o empresário procurar alternativas para manter o 
faturamento e competir pelo mercado consumidor. Ele procurou, então, uma forma de encontrar 
mercado para o seu produto em um momento de fraco desempenho das vendas. 
 
“A primeira opção foi fabricar peças para verão, mas a malharia retilínea acaba competindo com o 
tecido plano, que é mais leve e próprio para o clima quente”, afirma o empreendedor. 
 
Prospecção de mercados 
 
Carvalho procurou diversificar os clientes e direcionou sua produção dos meses de verão para 
outros mercados, principalmente onde o clima é mais compatível com o tipo de produto que 
fabrica.Surgiu a idéia, portanto, de prospectar consumidores nos estados do sul, onde ele 
encontrou novos compradores. “Foi uma alternativa que encontramos para equilibrar as vendas, 
já que aqui fazemos muito contato com os turistas, que acabavam conhecendo e divulgando o 
nosso produto”. 
 
Os novos clientes, porém, não foram suficientes para que a empresa equilibrasse as vendas e 
enfrentasse os problemas do mercado têxtil — afetado pela valorização cambial e pela 
concorrência com produtos importados — e prosperasse no período sazonal. 
 
Diversificação 
 
Dentre as idéias propostas, o empresário optou então pela diversificação de matéria-prima e 
começou a trabalhar com tipos alternativos de fios como o modal, que é mais compatível com os 
climas quentes. Com a estratégia de colocar produtos diferenciados no mercado, Carvalho passou 
a combater dois de seus principais problemas: a sazonalidade e a concorrência com produtos de 
pior qualidade.  
 
“Começamos a investir em fios diferentes, que saem da mesmice e que agregam valor ao nosso 
produto. A estratégia deu certo”, comemora Carvalho. 
 
Com a adoção da nova medida, o empresário de Campos do Jordão afirma que conseguiu 
amenizar os efeitos das quedas nas vendas na época de verão. “Acabamos trabalhando o ano 
todo e consegui manter os funcionários, sem precisar demitir nos momentos de baixa nem 
contratar na alta temporada. Se não procurasse essas saídas, não fecharia a malharia, mas 
precisaria diminuir bastante a produção”, crê. O conselho de Carvalho para combater a 
sazonalidade é o conhecimento sobre o produto e sobre as condições do mercado. “Hoje nos 
preparamos desde outubro para o lançamento da coleção de inverno. Procuro saber de tudo, até 
mesmo como serão as condições de temperatura da próxima estação, para não cometer erros e 
arcar com prejuízos depois”, explica ele.  
 
O resultado é que, mesmo com a crescente concorrência dos produtos chineses, o empresário 
prevê aumento de 10% nas vendas este ano. Ele já está investindo em compra de matérias-
primas para enfrentar uma nova temporada de boas vendas. E acredita que, apesar da crise e da 
sazonalidade, o setor têxtil pode registrar bons resultados. “As empresas do meu setor têm 
falhado pela falta de planejamento do negócio. Quem se sobressaiu no passado não deu 
continuidade ao crescimento, e isso é um erro estratégico”, conclui o empresário. 
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