
Criatividade é a marca da moca brasileira 
 
As exportações do segmento têxtil e de confecção brasileiro cresceram 70% de 2000 a 2004 e 
movimentaram US$ 2,08 bilhões no final do período, segundo a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e Confeccionista(Abit). 
 
O resultado foi alcançado graças a um acordo com a Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos do Brasil (Apex) - renovado até o final deste ano, quando a estimativa é atingir 
US$ 2,2 bilhões em exportações -, que inclui investimentos na promoção da moda brasileira no 
exterior. 
 
E não faltam apelos para isso, já que a criatividade dos estilistas e a qualidade dos produtos 
nacionais - em especial artigos de cama, mesa e banho, malharia e denim, além de peças prontas 
de moda praia e íntima - têm sido cada vez mais valorizadas lá fora. 
 
E esse reconhecimento não é privilégio apenas de empresas do eixo Rio-São Paulo. Entre as 40 
confecções do pólo de Fortaleza (CE) apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), as Filhas do Sol e Emanuelle Criações, de moda praia, 
conquistaram, este mês, um importante cliente espanhol, a rede de lojas de departamentos El 
Corte Inglês, de Madri. 
 
Com 12 anos de atividade, a Filhas do Sol, que já exporta para França, Portugal, Itália e Israel, 
produz maios, biquínis e complementos feitos em lycra com acabamentos em filé, pedrarias, 
aplicações e bordados. Ela emprega 35 funcionários diretos e estima manter cerca de 150 postos 
de trabalho indiretos. Já a atacadista Emanuelle Criações tem 20 anos de atividades e mantém 38 
empregos diretos e outros 20 indiretos, sem contar um grande número de artesãos e bordadeiras 
que também participam do processo de produção das peças. 
 
Além da moda praia, o Brasil tem outro grande xodó que também conquistou o mundo: as 
sandálias Havaianas, consideradas as precursoras de uma era de exportações de produtos 
brasileiros para as passarelas e ruas de todo o planeta. Elas começaram a ganhar destaque em 
eventos e revistas de modas nacionais e hoje desfilam no circuito Paris-Milão-Nova York. Em 30 
modelos elaborados especialmente para o mercado externo, as Havaianas são exportadas hoje 
para mais de 80 países. 
 
Leia mais 
 
Italianos atentos à cultura nacional 
 
O grande interesse dos compradores italianos pelas características culturais do País incentivou a 
Apex a realizar, de 19 a 21 deste mês, em Milão, uma série de ações para divulgar a moda 
nacional e possibilitar negócios entre empresas dos dois países. 
 
O projeto, intitulado Brasil Hoje: paixão pelo estilo, teve a parceria de quatro entidades - 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e Associação Brasileira de 
Estilistas (Abest) - e incluiu exposição de produtos e rodadas de negócios com compradores, 
distribuido¬res e varejistas italianos. 
 
Ele seguiu o mesmo conceito do projeto Moda Brasil-Rússia, que levou 35 empresas brasileiras a 
Moscou, em 2003, e rendeu o fechamento de negócios que movimentaram US$ 11,6 milhões. 
 
Participaram dos eventos na Itália grifes, marcas e designers como Rosa Chá, Osklen, Simone 
Nunes e Lenny, pela Abest; Bibi, Bicai, Bettarello, Miezco, Cristófoli, Stephanie Classic, Werner, 
Miezko e Piccadilly, pela Abicalçados; Afrobahia, Bia Brasil Fitness, Coco Doce, Fulô Brasil, 



Dudalina, Maré Blue e Projeto Transformarte, pela Abit; eAdeguimar Arantes, Ana Paula Setter, 
Bárbara Alts-tadt, Cecil Mattar, Dominique Opice, Flávia Martins, Kdú Fi-delis, Michael Striemer, 
Paula Schnapp, Reneé Sasson, Reny Golcman, Rosana Negrão Jóias/ Bete Pimentel, Thrisklee 
Design de Jóias/Lorena Artioli e Susane Maciel, pelo IBGM. 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 30 jun. 2006, Especial Brasil Ilhas de Excelência, 
p. 6. 


