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Chegou o 

CLUBE de

FIDELIDADE
da Tajima  do Brasil

TAJIMA PLUS+

A gente sabe o quanto você valoriza 
ter um equipamento de alta 

tecnologia e de primeira linha e por 
isto criamos o 

CLUBE DE FIDELIDADE TAJIMA 
PLUS+. 

Embarque nesta oportunidade e 
inicie ganhando prêmios 

exclusivos e muitas outras 
vantagens que só a Tajima do Brasil 

pode lhe oferecer.

Chegou a sua hora de ser 
diferenciado e ter tudo que você e 

sua  empresa merecem com o 
CLUBE FIDELIDADE TAJIMA 

PLUS+. 

É FÁCIL, SIMPLES E RÁPIDO SER 
DIFERENCIADO!

QUER MAIS?  VENHA PARA  O 
CLUBE FIDELIDADE TAJIMA 

PLUS+.

FAÇA O SEU

CADASTRO!

é grátis! Acesse:

Cadastre-se e acumule pontos 

para ter acesso as inúmeras

vantagens do cartão de fidelidade

tajima plus + 

Manutenção gratuita

De acordo com as normas do programa.

Garantia estendida

De acordo com as normas do programa.

Consulte Outras Vantagens!

www.tajimadobrasil.com.br/

clube-fidelidade-tajima-plus

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

www.tajimadobrasil.com.br
Rua da Graça, 597 | Bom Retiro | São Paulo-SP

Tel.: (11) 3222-9669 | E-mail.: centraldevendas@tajimadobrasil.com.br 

PENSOU EM
VANTAGENS,

PENSOU:
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A sensação que eu tinha antes do impeachment da presidente 
Dilma era que nosso navio estava indo rápido ao encontro de 
um grande Iceberg e que, por mais que todo mundo avisasse, 
a comandante não queria mudar a rota. Por isso, o alívio do 
empresariado nacional quando houve a mudança de governo. 
Agora, pelo menos, jogamos uma luz e conseguimos ver onde 
termina o enorme poço em que caímos.  O que vai acontecer 
daqui em diante ninguém sabe, mas pelo menos sabemos o que 
não vai acontecer.
Nesse cenário de completa devastação do mercado brasileiro 
onde nenhum setor escapou, pensar para frente e para cima 
tem que ser a palavra de ordem. Eu sei que o desânimo é geral, 
mas vamos ter de começar de novo, refazer nossos projetos, 
chamar nossos parceiros comerciais de tanto tempo e juntos 
reconstruir nossa história.
Sei que a viagem será longa, pelo menos agora nosso navio 
está indo para o mar aberto, onde poderemos visualizar novos 
horizontes e escolher a rota a seguir.
Não tenho dúvidas que vamos voltar a ter orgulho de ser 
brasileiros e de ajudar a construir essa grande nação que um dia 
vai aprender a votar.
 
 
Tenha uma ótima leitura e faça grandes negócios.

Júlio César Mello
Diretor-executivo
Revista O Confeccionista
juliocesar@oconfeccionista.com.br

CARTA AO LEITOR

Vamos começar de novo!
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CARTA AO LEITOR

Com o sistema Virtual Age, você tem a gestão completa
do seu negócio na nuvem, mais eficiência nos processos 
produtivos e informações integradas para extrair todo 
potencial de produção e vendas da sua fábrica.

Confira alguns benefícios:

• Melhora a gestão de referencias com grade;
• Aumenta a margem de lucro por item produzido;
• Economiza com estoque de matéria-prima e aviamentos;
• Reduz sobras de coleção no estoque;
• Equilibra a carga de produção x vendas;
• Integra produção interna, externa e canais de vendas;
• Concilia finanças, estoques, produção e vendas.

Nossa solução para moda
combina com a sua:

Tecelagem Fiação

Tinturaria Lavanderia

Estamparia Facção

Solicite uma apresentação:
VirtualAge.com.br
(44) 3619 4747 

Se o negócio é Moda,
a solução tem que ser sob medida.

AF_ANUNCIO_O_CONFECCIONISTA.pdf   1   17/05/16   5:37 PM
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É tempo de mudanças...
Com o atual cenário brasileiro é impossível não falar em política. As 
opiniões divergem, mas penso que o mais importante é observarmos o 
quanto os brasileiros têm força para mudar e se reerguer. Para mudarmos a 
economia, precisamos dessa mesma força de vontade dentro das empresas 
e de seus líderes. É uma reação em cadeia.
De nada adianta o governo mudar, se nós não mudarmos nossa confiança 
no país e fizermos a nossa parte: investir e fazer a economia girar. Claro que 
não é simples, mas nada na vida é fácil mesmo, tudo precisa de esforço para 
acontecer e se cada um fizer a sua parte, todos teremos um país melhor 
e uma economia mais fortalecida. O futuro está dentro de você e de mim. 
Vamos levantar a cabeça e fazer a nossa parte. 
“Certa vez, uma linda floresta começou a pegar fogo. Os animais, 
assustados, começaram a correr, fugindo desesperadamente. Mas um deles, 
um passarinho, corajosamente decidiu fazer alguma coisa para impedir o 
ímpeto das chamas: ele pegava um pouco de água pelo bico e jogava água 
nas chamas, na tentativa de apagar o fogo. Os outros animais lhe diziam 
que seria impossível que ele conseguisse apagar o fogo sozinho. Mas o 
passarinho não hesitou em responder: ‘Não importa. Estou fazendo a 
minha parte’. ”
Essa parábola serve de reflexão para um momento como esse, em que 
precisamos unir nossas forças. A luta continua, a crise ainda está aí, mas 
agora há uma luz no fim do túnel.
Desejo sorte, força, persistência e sucesso a todos nós!

Evelise Jagmin
Editora
editora@oconfeccionista.com.br

Diretor-Geral - Júlio César Mello 
juliocesar@oconfeccionista.com.br
Diretora de Relações com o Mercado  
Bernadete Pelosini 
bernadete@oconfeccionista.com.br

Editora - Evelise Jagmin (Mtb: 66.701)
editora@oconfeccionista.com.br
Editora de Arte - Marisa Ana Corazza
marisacorazza@gmail.com
Colaboraram nesta edição: 
Milton Zuntini e Alcides Rocha

Internet - Mulisha - 
rafael@mulisha.com.br 
Financeiro - Vanessa Mello
financeiro@oconfeccionista.com.br
Publicidade 
comercial@oconfeccionista.com.br
Impressão - Grafilar
Tiragem - 12.000 exemplares.

Distribuição Nacional
O Confeccionista é uma publicação 
bimestral da Impressão Editora e 
Publicidade Ltda., distribuída aos 
empresários da indústria de confecção. 

É vedada a reprodução total ou em 
parte das matérias desta revista sem 
a autorização prévia da editora. 
Todas opiniões e comentários dos 
articulistas e anunciantes são de 
responsabilidade dos mesmos.

Impressão Editora e Publicidade Ltda
Rua Alcides de Almeida, 184, 
Centro, S.Bernardo do Campo,SP. 
CEP: 09715-265 - Fone: (11) 2769-0399

www.oconfeccionista.com.br

EDITORIAL

Linha Direta
REDAÇÃO O CONFECCIONISTA
editora@oconfeccionista.com.br

(11) 2769.0399
www.oconfeccionista.com.br
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MONTAMOS ZÍPERES
EM TAMANHOS E 
MODELOS ESPECIAIS.

TROCAMOS CURSORES,
APLICAMOS PINGENTES.
CONSULTE!

Produtos de
qualidade que
acompanham
a moda em 
todas as 
tendências.

AQUI TEM TUDO
O QUE VOCÊ

PRECISA PARA
SUA CONFECÇÃO

ANOS
Desde 1976

BRÁS
Rua João Boemer, 805

03018-000 - São Paulo - SP

  11 2790.2525

BOM RETIRO
Rua Júlio Conceição, 411

01126-001 - São Paulo - SP

 11 3224.2525 

A maior loja virtual
de aviamentos,

zíperes e acessórios.

armarinhos25.com.brCOMPRE ONLINE

DESPACHAMOS PARA
TODO O BRASIL

CONFORTO
compre em casa

SEGURANÇA
compre sem receio

ECONOMIA
promoções exclusivas

RAPIDEZ
entrega imediata
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EM DIA

Sinditêxtil lança livro sobre 
imigrantes e a indústria têxtil
O livro “Indústria Têxtil – As Várias Faces dos 
Povos que Construíram o Setor ”, produzido 
e editado pela BB Editora com a curadoria do 
Sinditêxtil-SP, foi lançado às 18h do dia 25 de 
abril de 2016, durante a 41ª edição do São Paulo 
Fashion Week, no lounge da Abit – Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil, no Parque do 
Ibirapuera, Pavilhão da Fundação Bienal em São 
Paulo. O Sinditêxtil-SP e ABIT promoveram um 
coquetel de lançamento do livro.
A obra conta como etnias tão diversas 
conseguiram conviver harmoniosamente no Brasil 

EMPRESÁRIOS APOSTAM NO 
E-COMMERCE ENTRE FRONTEIRAS
O Comitê de Empreendedorismo da Câmara de Comércio 
França-Brasil de São Paulo - CCFB-SP promoveu, no dia 18 
de maio, em São Paulo, um evento com Renato Lage, gerente 
de Vendas do PayPal no Brasil, sobre as oportunidades do 
comércio eletrônico entre fronteiras.
O objetivo foi mostrar os desafios e as oportunidades de 
negócios aos empresários franceses e brasileiros. O especialista 
apresentou o perfil do e-commerce entre fronteiras, o que pensa 
o consumidor online internacional, barreiras e oportunidades e 
as melhores soluções utilizadas no mundo.

e deram origem ao quinto maior parque têxtil do 
mundo. Alfredo Bonduki, presidente do Sinditêxtil, 
comentou sobre o bairro paulistano do Bom Retiro. 
“Uma feliz evidência disso é o bairro paulistano 
do Bom Retiro em São Paulo, onde o setor foi 
inicialmente desenvolvido pelos italianos, depois 
judeus, gregos coreanos e, mais recentemente, 
bolivianos. Cada um deles deu uma enorme 
contribuição à indústria da moda e também à 
cultura do bairro, de São Paulo e até do Brasil.”. 
O livro faz uma introdução ao cenário nacional 
que foi encontrado pelos primeiros imigrantes, 
o perfil da mão de obra até a formação do 
empresariado têxtil. O trabalho foi incentivado 
pela Lei Rouanet e contou com o apoio de diversas 
empresas ligadas ao setor. 
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EM DIA

Marca infantil aposta 
em ações ecológicas
As iniciativas começam dentro da própria fábrica 
da Dedeka, na cidade de Caxias do Sul, RS, o 
foco principal é a sustentabilidade, sempre 
buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental. Para isso, utilizam 
matérias-primas ecologicamente corretas, 
realizam o tratamento de efluentes líquidos, 
dão a destinação correta aos resíduos sólidos 
e investem em projetos sociais. Além disso, as 
embalagens que acompanham os produtos são 
oxibiodegradáveis, e se decompõem naturalmente 
sem prejudicar o meio ambiente. 
A marca também utiliza sempre tintas a base 
d’água e não tóxicas e, ainda assim, dispõe de 
uma estação de tratamento da água e destina 
corretamente todos os seus resíduos. Além disso, 
a Dedeka tem uma parceria com a Associação 
Criança Feliz, em que parte do valor dos produtos 
vendidos é destinado à entidade.

Francal 2016 anuncia 
ações inovadoras 
para a feira
Consciente dos desafios da nova realidade e com 
base em ampla pesquisa com diferentes players 
do mercado, a Francal 2016 - Feira Internacional da 
Moda em Calçados e Acessórios, acontecerá entre 
os dias 26 e 29 de junho, no Anhembi, em São 
Paulo e pretende trazer novas ideias, lançamento 
de produtos, geração de conteúdo e ações 
inovadoras que resultem em oportunidades de 
novos negócios e soluções para a recuperação 
do otimismo do setor.
Renovação constante das coleções, consumidores 
mais exigentes, aumento da competitividade, 
demanda por menores preços e a antecipação das 
tendências pelos influenciadores digitais mostram 
que a comunicação instantânea quebrou a barreira 
entre provedores e consumidores de moda, e criou 
uma nova dinâmica para o mercado: a aceleração.
As novidades prometem encher os corredores 
da feira de ideias e inspirações que vão ajudar 
fabricantes de todos os portes, de diferentes 
regiões do Brasil, a impulsionarem seu negócio. 
Inspiração, informação, geração de conteúdo, 
disseminação de ideias, networking e lançamento 
de produtos. Com isso, a Feira do Verão Brasileiro, 
Francal 2016, promete um novo cenário de 
negócios, mais arrojado e conectado para toda a 
cadeia coureiro-calçadista, empresários, lojistas, 
representantes comerciais e profissionais da 
moda, impulsionando a dinâmica do setor no 
Brasil e no exterior.
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EM DIA

Febratex acontece em 
agosto em Blumenau
A 15ª edição da Febratex – Feira Brasileira para 
a Indústria Têxtil acontecerá entre os dias 09 e 
12 de agosto de 2016, no Parque Vila Germânica, 
em Blumenau, Santa Catarina. O evento bienal 
é organizado e promovido pela FCEM – Feiras, 
Congressos e Empreendimentos/Febratex Group.
A última edição, em agosto de 2014, recebeu 
cerca de 90 mil visitantes do segmento têxtil 
e reuniu expositores de mais de 50 países, 
totalizando 2.250 marcas. O evento reuniu 
importantes empresas nacionais e internacionais, 
apresentou muitas novidades em equipamentos, 
com destaque para aqueles que são amigos do 
meio ambiente, acessórios, insumos e matérias-
primas, além de informações técnicas e de 
tendências comportamentais e de varejo.
Uma das novidades para a próxima edição é o novo 
pavilhão, o Setor 4, que o Vila Germânica inaugurou 
em 2015, erguido na modalidade de naming 
rigth, seguindo o modelo dos maiores espaços de 
eventos do mundo. O Setor 4 terá dois pavimentos: 
no térreo estarão localizados pontos para a venda 
de alimentos e bebidas, sanitários e palco com 
camarins apropriados para eventos. No piso 
superior, haverá um restaurante que funcionará o 
ano inteiro, independente de eventos, e camarote 
com visão tanto para o Setor 4 quanto para o Setor 
1. O espaço poderá abrigar 1.500 pessoas e servirá 
como alternativa para congressos. 
A Febratex 2016 também contará com um 
Pavilhão Internacional em um espaço exclusivo e 
totalmente climatizado.

METALNOX LANÇA 
IMPRESSORA COM 
ALTA TECNOLOGIA 
Com o objetivo de oferecer soluções criativas 
e inovadoras ao mercado, a Metalnox lançou 
a evolução da impressosa ePRINT, a ePRINT 
Super STRONG, uma impressora industrial para 
sublimação com forte estrutura e preparada para 
trabalhar em alta produção.  Mais robusta e com 
diferenciais criados para atender a necessidade 
da indústria têxtil, o produto apresenta um rápido 
Set Up e tecnologia avançada. A impressora 
possibilita comunicação online com seu 
operador além de estar equipada com sensores 
responsáveis por manter a segurança de 
impressão como identificação do nível de tinta e 
ondulação da mídia.
A fabricação é 100% nacional, projetada e 
desenvolvida com o que há de mais moderno em 
tecnologia, possui software RIP Incluso e cabeças 
industriais de impressão SEIKO com tamanhos 
de gotas variáveis. Com largura útil de 1,85m de 
impressão e atingindo resolução de até 1440dpi, 
esta impressora é ideal para quem busca alta 
definição de imagem, fidelidade de cores, 
rendimento e velocidade, com produtividade 
de até 150m²/h. Por ser um equipamento com 
fabricação nacional, seu financiamento é possível 
através de BNDES, Finame, Proger, Leasing e 
outros tipos de financiamentos.
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EM DIA

ETICAL – Sinônimo de 
qualidade em Etiquetas. 
Nosso portfólio agregará 
valor à sua marca. 
Presente nos grandes polos de 

confecções há 20 anos, contamos com 

400 colaboradores responsáveis pela 

criação e produção de cerca de 800 

milhões de etiquetas por ano para mais 

de 8000 clientes.

E T I Q U E T A S

Sua marca é a
     nossa história!

Etiquetas Bordadas, Chaveiros, 

Puxadores,Galões, Cadarços, 

Etiquetas Impressas em Nylon, em 

Sintéticos para Cós e Tag’s.

81 3727-8080    /      www.etical.com.br
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EXPORTAÇÃO

Estudo publicado pela AMCHAM e FGV traça ações 
para aumentar a inserção brasileira na cadeia global

Livre comércio aumentaria 
exportações em mais de 

US$ 1 trilhão
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O
O estudo divulgado dia 9 de maio de 2016 

pela FGV – Fundação Getúlio Vargas – em 
parceria com a Amcham - American Chamber 
of Commerce for Brazil – integra o programa 
+Competitividade Brasil, que tem como obje-
tivo reunir propostas e sugestões de 5 mil em-
presas no país com foco no aumento da produ-
tividade e inserção brasileira na cadeia global.

Um acordo de livre comércio com a Europa 
e os Estados Unidos representaria um ganho 
de US$ 1,07 trilhão de dólares nas exportações 
do período 2016-2030, de acordo com a pes-
quisa ‘Impactos para o Brasil de acordos de 
livre comércio com EUA e União Europeia’, 
apresentado dentro do programa Mais Com-
petitividade Brasil da Câmara Americana de 
Comércio/Amcham, envolvendo 5 mil empre-
sas em prol da construção de uma agenda em-
presarial focada na maior inserção brasileira 
no comércio global.

O estudo foi apresentado por Lucas Ferraz, co-
-autor da pesquisa e coordenador do Núcleo de 
Modelagem do Centro do Comércio Global e In-
vestimento da FGV, e Vera Thorstensen, coorde-
nadora do Centro do Comércio Global e Investi-
mento da FGV, na sede da Amcham – São Paulo.

Se um acordo semelhante fosse realiza-
do separadamente com a Europa, a receita 
com comércio exterior seria de US$ 716,85 
bilhões. “Um tratado de livre comércio com 
os Estados Unidos privilegiaria mais o setor 
de capital intensivo e o outro, com a Europa, 
tenderia a privilegiar um pouco mais o setor 
trabalho–terra intensivo. Mas os 
impactos na economia, no comércio 
e outros setores são significativos”, 
afirmou Ferraz.

Na Europa, as exportações de pro-
dutos do agronegócio aumentariam 
60,8% no período, aponta o pesqui-
sador. Alguns produtos que se be-
neficiariam são o açúcar e alimen-
tos. “Quando se fala de indústrias 
de transformação, observa-se um 
impacto menos favorável na União 

Europeia. A vantagem está no agronegócio.”.
No comércio bilateral com os Estados Unidos, 

dados do estudo revelaram que o incremento 
das exportações seria de US$354 bilhões no 
período. A pauta exportadora seria formada 
por produtos de maior valor agregado, princi-
palmente no setor de têxteis, vestuário e equi-
pamentos de transporte. Segundo o estudo, as 
exportações de manufaturados brasileiros au-
mentariam em 15% e as importações, 8,6%. A 
receita com agronegócio cresceria 9,9%, e as 
importações do setor subiriam 8,4%.

O estudo traçou seis cenários econômicos 
para traduzir em números o potencial dos 
acordos de livre comércio sobre a economia 
brasileira. Para os professores, “há modelos 
sem tarifas de importação, redução de bar-
reiras não tarifárias. A melhor maneira de co-
meçar o debate é mostrar o potencial desses 
acordos. E a partir daí cabe aos negociadores 
brasileiros encontrar o equilíbrio. ”.

A abertura ao comércio internacional tam-
bém significa que o Brasil vai importar mais 
insumos, um movimento que Ferraz consi-
dera essencial para a melhoria dos manu-
faturados. “A indústria brasileira vai cada 
vez perdendo mais competitividade porque 
insiste em competir no Made in Brazil (fa-
bricado no Brasil, na tradução para o portu-
guês), quando lá fora está concorrendo com 
produtos que são made in the world (fabrica-
do no mundo)”, explicou Ferraz.

“A pauta exportadora seria formada 
por produtos de maior valor agregado, 

principalmente no setor de têxteis, 
vestuário e equipamentos de 

transporte.”
➤
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EXPORTAÇÃO

Acordos de comércio 
elevaria PIB em 4% 

Para os especialistas da FGV, acordos com 
países desenvolvidos como os EUA e com o 
bloco da UE trariam benefícios na integração 
do país nas cadeiras globais de valor, com a 
importação de bens intermediários e conteú-
do tecnológico. Já a entrada do Brasil na Par-
ceria Transatlântica (TTIP), acordo de livre-
-comércio desenhado por Estados Unidos e 
União Europeia (UE), levaria a um incremen-
to de 4,26% no Produto Interno Bruto (PIB) 
do País em 2030. A assinatura do TTIP sem 
a participação do Brasil, segundo o estudo da 
Amcham, causaria um impacto no PIB real 
brasileiro causando uma dedução de 0,34%. 

Para um acordo de preferências comerciais 
com os EUA e eliminação de 100% das tarifas 
e 40% das NTBs, a projeção do estudo é de au-
mento das exportações (6,94%), importações 
(7,46%) e crescimento do PIB (em 1,29%). Já 
com a UE, nas mesmas condições, os bene-
fícios seriam ainda maiores: um aumento de 
cerca de 12,33% nas exportações, 16,93% em 
importações e crescimento de 2,8% no PIB. 
O setor agrícola se be-
neficiaria com os dois 
acordos; já na indús-
tria, poderia haver ga-
nhos e perdas, depen-
dendo do setor.

A recomendação do 
relatório é que haja 
cautela na hora de fe-
char os acordos. Um 
planejamento cuida-
doso e a longo-prazo, 
envolvendo tanto a 
indústria quanto o go-
verno, para que o setor 
seja reformado e assim 
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“O setor privado deveria promover a 
produtividade dentro da empresa, enquanto o 
governo investiria em medidas como redução 
da carga tributária, aumento na qualificação 
da força de trabalho e adoção de uma política 
fiscal que promova uma taxa de câmbio real 

mais estável.”

ganhe níveis maiores de competitividade. 
O setor privado deveria promover a pro-
dutividade dentro da empresa, enquanto 
o governo investiria em medidas como re-
dução da carga tributária, aumento na qua-
lificação da força de trabalho e adoção de 
uma política fiscal que promova uma taxa 
de câmbio real mais estável.

“Para os especialistas da FGV, 
Acordos de comércio elevaria 

PIB em 4%”
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SPFW NEGÓCIOS

Durante os dias 25 e 29 de abril, aconteceu a 41ª 
edição do São Paulo Fashion Week, na Bienal, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com o tema 
“Mãos que valem ouro”, que refletiu a ideia sobre 
a capacidade humana de se repensar, de colocar a 
mão na massa, se reinventar e recomeçar. Neste 
ano, o evento trouxe novas marcas ao calendário, 
do beachwear até a moda masculina. As marcas es-
treantes foram: A.Brand, À La Garçonne, Amir Sla-
ma, Cotton Project, Murilo Lomas, Vix e Amabilis. 
Ao todo, 39 marcas lançaram suas coleções nas pas-
sarelas da semana da moda.

SPFW N41 teve ao todo 19 patrocinadores, além 
de parceiros institucionais e apoiadores. Natura, 
Mercedes-Benz, American Airlines, Coca-cola, 
Brasken são algumas das marcas que participaram 
ao lado de Iguatemi São Paulo, Riachuelo, Visit Flo-
rida, M Martan, Euro, Schweppes, TNT, Magnum, 
Miller, etc.

A grande novidade foi a exclusão dos termos rela-
cionados às estações - “verão” ou “inverno” - na co-
municação oficial do evento, nomeado este ano como 
SPFW N41. O objetivo foi anunciar o alinhamento de 
seu calendário com a chegada dos lançamentos ao va-
rejo a partir de 2017. A iniciativa teve como ponto de 
partida a necessidade de adequação do calendário de 
moda à realidade atual do consumidor, cada vez mais 
ligado às redes sociais e ao mercado. 

Evento comemora número recorde de patrocinadores e traz 
sete marcas novas às passarelas 

diz não à crise
SPFW

"Vivemos um período de intensas transformações. So-
mos todos protagonistas de um novo ciclo que se inicia. 
Mais do que nunca temos a oportunidade de potencia-
lizar e compartilhar verdades, essências, experiências," 
afirmou Paulo Borges, diretor criativo do SPFW. "Há 21 
anos o que nos uniu nessa crença numa plataforma de 
comunicação tendo a moda como elemento propulsor 
foi a possibilidade de fazer a diferença e materializar 
transformações a partir de temas, ações e discussões 
propostos a cada edição. O território da moda permite 
essa imersão e provocação, e faz parte da nossa alma. 
Neste sentido sempre trouxemos questões pioneiras e 
desafiadoras", completa Borges.

A busca pelo pioneirismo
O SPFW foi a primeira semana de moda do mun-

do a transmitir os desfiles ao vivo pela Internet. A 
primeira semana de moda Carbon Free do mundo e 
primeira a abordar o tema do consumo consciente. 
É a única a impor uma idade mínima para desfilar 
no evento e a fomentar a diversidade étnico-racial 
nas passarelas. Foi ainda parceiro de campanhas 
institucionais nas áreas de saúde, cidadania, meio 
ambiente e inclusão social. Há dois anos iniciou 
uma parceria com a ArteSol - Artesanato Solidário, 
reforçando ainda mais a sua crença no valor da cul-
tura brasileira e do patrimônio imaterial dos sabe-
res e fazeres tradicionais dos artesãos brasileiros. FO
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"Mãos que valem ouro"
O tema desta edição discutiu a riqueza do fazer 

que materializa sonhos e ideias. "O ouro faz alusão 
a tudo que é precioso e valioso. E o nosso fazer é 
precioso. Estamos em um momento único no país, 
onde há muitas dúvidas. É hora de olhar para o fu-
turo, colocar a mão na massa e fazer acontecer", 
comentou Paulo Borges, diretor criativo do SPFW.

Logo na entrada do evento, o público foi recebido 
por uma instalação que remete diretamente ao tema 
do evento com a exposição de trabalhos artesanais 
de diversas regiões do país, com curadoria e direção 
artística da Artesol.

“A moda se alinha a movimentos de inovação e 
criatividade, próprios de início de século, aguçando 
sentidos e libertando para experimentar o novo. As 
transformações que desejamos são feitas por aque-
les que colocam ‘a mão na massa’. Se a criatividade 
nos diferencia, nossas mãos valem ouro. Ouro que 
está na nossa formação, em nossa capacidade de 
transmutar e brilhar.”, explicou a assessoria de im-
prensa do evento. ➤

Exposição na entrada do evento de 
trabalhos artesanais de diversas 
regiões do país dirigida pela Artesol

Projeto Apolônias 
do Bem exibe 
imagens da 
transformação 
da figura e alma 
feminina após 
recuperação da 
autoestima das 
beneficiadas
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SPFW NEGÓCIOS

As exposições foram 
destaque nos cinco dias do 
evento, uma obra inédita 
do artista plástico mineiro 
Iuri Sarmento foi um dos 
destaques desta edição do 
SPFW. Radicado há 20 anos 
na Bahia e trabalhando 
uma estética barroco pop, 
foi convidado a criar um 
painel exclusivo de 20 me-
tros quadrados tendo como 
elemento central o abacaxi, 
símbolo de fartura, prospe-
ridade e boas-vindas que 
ocupou uma das principais 
paredes da Bienal no Parque do Ibirapuera.

Com o título Fragmentos, um grande mosaico de 
imagens vivas projetadas em painéis de LED co-
necta o público ao universo rico e plural de mãos 
em ação, lembrando a todo instante da capacidade 
humana, da riqueza inesgotável de criação e reali-
zação que diferencia e que está ao alcance de todos, 
expondo de um lado as mãos como ícone de huma-
nidade, e, do avesso, a tecnologia, com suas perfei-
ções e imperfeições. 

A modelo Nathalie Edenburg registrou diaria-
mente, durante um ano, suas emoções e estados 
de espírito sobre um retrato neutro de seu próprio 
rosto. O registro resultou em 365 quadros da série 
‘How do I Feel Today’, que o SPFW exibiu na ínte-
gra pela primeira vez. Parte da venda dos quadros 
foi revertida para a compra de materiais artísticos 
para crianças carentes. 

A exposição Arte em Ouro apresentou as 17 joias 
finalistas da coleção Recombinações, do concurso 
Auditions, o maior concurso de design de joias em 
ouro do mundo, promovido pela AngloGold Ashan-
ti e realizado bianualmente no Brasil e na Africa do 
Sul. Com direção criativa do estilista e artista multi-
meios Fause Haten, fotografias de Jacques Dequeker 
e vídeo mapping assinado por Dado Marietti, o es-
paço expositivo propôs uma imersão em paisagens 
mineiras tendo o ouro como fio condutor. A atriz 
Fiorella Mattheis, escolhida como a imagem do con-
curso nesta edição, virá especialmente de Londres, 
onde mora atualmente, para a abertura da exposição.

No projeto "Apolônias do Bem", mãos profissio-
nais trouxeram à tona a essência da força feminina 

e a beleza da alma de mulheres brasileiras. Iniciati-
va da Turma do Bem viabiliza o tratamento odonto-
lógico de mulheres vítimas de violência doméstica. 
No SPFW, uma exposição de 46 imagens, com cura-
doria de Paulo Borges, mostrou a transformação da 
figura e da alma feminina conquistada a partir da 
recuperação da autoestima de mulheres beneficia-
das com o tratamento.

O projeto nasceu em 2012 e oferece tratamento 
odontológico integral e gratuito a mulheres que 
vivenciaram situações de violência doméstica 
e tiveram a dentição afetada durante as agres-
sões. E já garantiu atendimento a 650 mulheres 
de todo o Brasil. Durante o SPFW N41, o públi-
co pode fazer doações para o projeto. Apolônias 
do Bem é reconhecido pela Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empo-
deramento das Mulheres (ONU Mulheres) e faz 
parte da UNA-SE pelo fim da violência contra as 
mulheres, campanha do Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-moon. 

A moda nos CEU’s
Em continuidade à iniciativa de compartilhar co-

nhecimento e experiências de economia criativa fo-
mentadas pela semana de moda, o SPFW promoveu 
nova agenda de encontros, conversas e workshops 
em unidades dos Centros Educacionais Unificados, 
reunindo alunos da rede pública de ensino e comu-
nidades. Foi um momento para compartilhar rela-
tos e experiências e promover processos de autoes-
tima e inclusão transversal a partir da diversidade. 

Modelo registrou 
durante 365 dias 
suas emoções 
sobre um retrato de 
seu próprio rosto
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Passarela
SPFW
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SPFW VERÃO 2017

Marcas apresentam 
as tendências de 
suas coleções nas 
passarelas da 41a 
edição do São 
Paulo Fashion Week
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Ellus
Neste verão, a Ellus partiu de uma viagem 
ao Havaí para propor um mergulho no que 
há de mais atual no mundo da cultura jovem 
e digital. É por esse caminho que a diretora 
de criação Adriana Bozon e o estilista Rodlfo 
Souza remixaram os trajes da cultura local, 
as roupas esportivas dos surfistas, o biquíni 
e leves referências 40’s e militares com o 
uniforme rocker e urbano da marca.
A começar pela jaqueta perfecto, 
emblemática e essencial à identidade da 
marca. Nessa viagem tecno-tropical, ela 
se transforma em saia, vestido e ganha 
estampas florais em tons fechados e 
tonalidades escuras. O jeans também 
retornou à posição de destaque na passarela, 
desta vez em lavagens claras, com cós 
desfiado e, por vezes, com as influências do 
beachwear, que permearam toda a coleção.
A estes ícones da Ellus se somaram a 
segunda coleção da linha SPORT DLX, nesta 
temporada fortemente inspirada pelo surfe, e 
jaqueta bomber, outro destaque da coleção. 
Em tecidos acetinados e com bordados de 
aparência vintage, traduziram perfeitamente 
a mensagem de mistura e sobreposição de 
referências e elementos tão característica 
de nossa geração, imersa num mundo 
tecnológico e digital.
Vem daí também a combinação de materiais 
diversos, dos casuais, como malha, sarja e 
denim, aos mais sofisticados e tecnológicos, 
como a renda resinada, o jacquard e a ráfia 
franjada e bordada. Nos acessórios, o clima 
seguiu o mesmo raciocínio. Assim, a bolsa 
de píton da cidade, pode ser customizada 
com adesivos tipo souvenir, o tênis de skate 
ganhou estampa florida e as botas utilitárias 
apareceram metalizadas.
“É um grande mix de várias vontades que 
identificamos ao longo do processo criativo”, 
explica Rodolfo Souza. “A ideia é de uma 
mala de viagem, a qual adicionamos e 
incorporamos peças e elementos que fomos 
colecionando ao longo do trajeto”, finalizou 
Adriana Bozon.
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Iódice
Lee Radziwill, irmã mais nova de Jackie O., reuniu 
suas melhores recordações em um livro intitulado 
Happy Times. Suas marcantes fotos e inesquecíveis 
histórias inspiraram o VERÃO 16/17 da Iódice. 
Os tons que compõem as paisagens são da Costa 
Amalfitana, um dos principais cenários citados no 
livro, influenciam na cartela de cores - off, areia, romã, 
azul claro, marinho e uva, são ainda enriquecidos 
com toque de dourado em forma de brocados 
lembrando as roupas da personagem. 
Linho, seda, algodão, chamoix e tricot de rayon 
compõem os shapes amplos vistos principalmente 
em comprimentos midi, que reafirmam com 
atitude a mesma elegância esbanjada por Lee até 
os dias de hoje. Já os sapatos ganham destaque 
complementados por saltos de bambu.
A Iódice definiu as formas de sua coleção trazendo 
roupas mais fluidas e soltas no corpo, anunciando 
assim um verão de composições leves e sofisticadas.
Para o desfile desta temporada a marca traz 
desenvolvimentos exclusivos - estampas desenhadas 
por Albino Papa, acessórios elaborados a quatro 
mãos com Hector Albertazi e chapéus da TM 
pintados à mão pela artista Gisele Sandy.

SPFW VERÃO 2017
 F

O
TO

S
: M

A
R

C
E

LO
 S

O
U

B
H

IA
/F

O
TO

S
IT

E



27O CONFECCIONISTA MAR/ABR 2016

LOCAL: COMITÊ ORGANIZADOR: APOIO:

www.gotexshow.com.br

Vem aí a edição 2016 da GOTEX SHOW. 
Venha conferir as principais novidades do 
mercado, conheça milhares de produtos fabricados 
por expositores nacionais e internacionais e veja os novos 
talentos da moda no concurso Novos Designers Brasil.
Não perca!

twitter.com/gotexshow

facebook.com/gotexshow

TECIDOS     AVIAMENTOS     FIBRAS     FIOS     CAMA, MESA E BANHO     VESTUÁRIOS
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Isabela Capeto
Em um desfile cheio de charme e glamour, a 
renomada estilista Isabela Capeto apresentou 
sua coleção aos convidados e jornalistas 
presentes. A coleção trouxe referências 
botânicas do século XIX, época em que se 
passa a história de Alice e em que plantas e 
flores eram registradas apenas em desenhos, 
confeccionadas com lápis e papel durante 
dias ou meses, como uma criação de Isabela. 
Rendas antigas compradas em cortes únicos, 
aplicações, bordados e rebordados e uma 
infinita riqueza de detalhes ajudaram a criar 
uma atmosfera minuciosa que lembra o valor 
do que é exclusivo, o valor do tempo. 
“O tempo de hoje é muito diferente do tempo 
de outros tempos. A vida passa mais rápido, 
transmitida segundo a segundo, e o novo 
se esgota em um clique.” Com uma reflexão 
sobre velocidade, Isabela Capeto apresenta 
nesta coleção as evidências de seu olhar 
sobre o slow fashion, inspirada pelo filme 
“Alice Através do Espelho”. A personagem, 
que volta à cena em novo longa da Disney, 
teme a corrida contra o Tempo, assim como 
a estilista, acostumada a um relógio que bate 
sem pressa para a produção do seu primoroso 
trabalho artesanal e de sua roupa eterna, 
sempre a serviço da atemporalidade.

SPFW VERÃO 2017
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먀 匀甀愀 攀琀椀焀甀攀琀愀 攀洀 
爀漀氀漀 漀甀 挀漀爀琀愀搀愀

漀爀挀愀洀攀渀琀漀䀀攀琀愀砀⸀挀漀洀⸀戀爀

㈀먀 䄀瀀氀椀挀愀漀 挀漀洀 
瀀爀攀渀猀愀 琀爀洀椀挀愀

儀甀愀氀椀搀愀搀攀 琀攀猀琀愀搀愀 攀 愀瀀爀漀瘀愀搀愀 瀀攀氀愀猀 最爀愀渀搀攀猀 洀愀爀挀愀猀 攀猀瀀漀爀琀椀瘀愀猀℀
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SPFW VERÃO 2017

Samuel Cirnansck
O estilista Samuel Cirnansck apresentou sua 
nova coleção no São Paulo Fashion Week no 
dia 27 de abril. Sua coleção apresentou tecidos 
nobres, ricos bordados, brocados, correntes e 
flores, muitas flores.
“Um mundo encantado, com vestidos para 
sonhar. Nada disso importa, porém, se não vier 
com atitude. Nada disso importa se não nos 
lembrarmos para quê e para quem trabalhamos.”, 
explicou o estilista ao definir seu desfile.
Rendas, transparências, apliques, bordados 
e brilho foram os pontos altos. As cores eram 
no geral neutras, beges, cinzas e tons claros, 
mas com a participação de algumas peças no 
tradicional branco e preto.
O ritmo dançante, as luzes e as modelos fizeram 
do desfile um sucesso para a marca.
 “Lembro-me de que na década de 1990, o mais 
importante não era exclusivamente a roupa. 
Talvez porque o nosso mercado não estivesse 
maduro; mas tínhamos atitude, juventude e 
o mundo pela frente. E agora temos o quê? 
“Veja agora, compre agora”? Compre agora e 
jogue fora amanhã? Enfim, temos a roupa. Mas 
temos atitude? As ruas são nossas. Sabemos 
protestar!”, completou Samuel Cirnansck.
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O
Ação leva empresários para conhecer bastidores, vender 

produtos e desfilar na passarela principal do SPFW  

Clientes e 
empresários 
reunidos na 
loja do SPFW
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O Sebrae, em parceria com o Instituto Nacional de 
Moda e Design (IN-MOD), levou donos de pequenos 
negócios para o maior evento de moda do hemisfério 
sul, o São Paulo Fashion Week, entre os dias 25 e 29 
de abril, na Bienal do Parque do Ibirapuera, na capital 
paulista. Um grupo de 120 pequenos empresários e 
gestores técnicos do Sebrae de todo o Brasil partici-
param de uma missão técnica ao SPFW que ajudou as 
empresas a descobrir como se tornar mais competiti-
vas nesse mercado de alto valor agregado. 

De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme 
Afif Domingos, a indústria da moda brasileira, que mo-
vimentou R$ 200 bilhões em 2015, é predominante-
mente composta por pequenos negócios. São cerca de 
500 mil empresas que faturam até R$ 3,6 milhões por 
ano, entre Microempreendedores Individuais, micro e 
pequenas empresas. "Uma moda vibrante e inovadora 
é feita por empreendedores em todo o Brasil. O traba-
lho do Sebrae é possibilitar que eles tenham acesso ao 
maior evento de moda do país e ao mercado de alto va-

SPFW NEGÓCIOS

Pequenos negócios na 

semana de moda
lor agregado da moda", ressalta. O presidente do Sebrae 
esteve na semana de moda no dia 25 de abril.

Para Paulo Borges, idealizador do SPFW, os peque-
nos negócios são fundamentais para o setor da moda 
e refletem a vocação empreendedora do brasileiro. "O 
convênio com o Sebrae oferece a possibilidade de inser-
ção dessas empresas e profissionais no mercado de alto 
valor agregado," afirma.

Durante o evento, eles tiveram acesso aos ambientes 
de exposição, áreas de convivência e desfiles, tanto às 
áreas abertas ao público convidado, quanto àquelas de 
acesso restrito, como a sala de imprensa, salas de desfi-
les e todos os seus anexos de backstage. Proprietários 
de 17 marcas de micro e pequenas empresas puderam 
expor e vender seus produtos na loja instalada no local 
e uma empresa de pequeno porte, a Amabilis, chegou à 
passarela da 41ª edição, após ser selecionada pelo pro-
jeto Top Five, uma iniciativa conjunta das instituições.

A ideia dessa imersão foi permitir que pequenos ne-
gócios possam se inspirar a partir do trabalho e das 
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SPFW NEGÓCIOS

referências de designers estabelecidos, identificando 
processos que possam ser adaptados e incorporados ao 
seu modelo de negócio. A cada dia, um desfile foi co-
mentado por especialistas para o grupo, interpretando 
não só as tendências e looks apresentados, mas tam-
bém apontando detalhes a serem observados na passa-
rela, todo o ambiente que compõe o show, tais como te-
mática, cenário e ambientação, beleza e trilha sonora.

Durante a missão técnica, o idealizador da São Paulo 
Fashion Week, Paulo Borges, deu uma palestra para os 
empresários para explicar as mudanças do calendário 
da moda mundial e os impactos para toda a cadeia da 
moda no país. 

Nesta 41ª edição, 17 marcas de sete estados (AM, CE, 
GO, MG, RJ, RS e SC) indicadas pelo Sebrae foram 
selecionadas para expor seus produtos. Desde 2012, 
quando o primeiro convênio entre o Sebrae e IN-MOD 
foi firmado, a parceria já beneficiou cerca de 300 mar-
cas com a curadoria da loja conceito FFWSHOP - que 
entregou um feedback sobre a aceitação dos produtos. 
“Mais que a comercialização em si, a exposição na loja 
conceito permite aos empresários atingir um novo pa-
tamar de divulgação para seus produtos e sua marca, 
atraindo a atenção não só da imprensa presente no 
evento, mas alcançando ampla divulgação na mídia 
local da empresa participante. Ter sua marca atrelada 
ao SPFW pode se tornar um grande diferencial, em 
função do aval de marca conferido pela credibilidade 
e respeito que o evento tem no mercado. Em pesqui-
sa realizada com os participantes do projeto, 89% afir-
maram que puderam estabelecer novos contatos que 
já contribuem ou poderão contribuir de alguma forma 
para o seu negócio, 71% afirmaram que mudaram a vi-
são de seu negócio e 77% afirmaram que participar do 
SPFW agregou valor a sua marca. ”, divulga o SEBRAE.

Case de sucesso
Os empreendedores Tiago Durante, 36 anos, e Rafael 

Lange, 34 anos, sócios da marca catarinense Liverpool 
participaram da FFWShop desde o primeiro ano da par-
ceria entre o Sebrae e o IN-MOD, a cada edição da São 
Paulo Fashion Week levaram produtos diferentes, fize-
ram muitas vendas e conquistaram o mercado brasileiro 
graças à exposição na semana de moda. "Com o SPFW 
vimos que podíamos ser mais do que uma camisetaria. 
Ampliamos nosso mix, hoje fabricamos calças, jaquetas, 
vestidos, bolsas, moletons. Tínhamos alguns clientes es-
porádicos fora da região Sul e, agora, temos 150 pontos 
de venda em todo o Brasil", comemorou Tiago.

Pequena empresa 
desfila no SPFW 

O desfile da Amabilis, 
uma pequena empresa 
de Colatina (ES), foi no 
dia 25 de abril, às 19h. 
Após receber consulto-
rias do Sebrae e do IN-
-MOD por dez meses, 
ela foi selecionada para 
dividir os flashes com 
estilistas e marcas reno-
madas da moda brasilei-
ra pelos consultores do 
projeto de aceleração 
de negócios, que visa in-
serir as micro e peque-
nas empresas no merca-
do da moda.

O Top Five, uma ação 
do convênio Contextua-
lizar na Moda II, acom-
panhou e orientou cin-
co pequenos negócios 
da indústria da moda 
brasileira selecionados 
entre empresas atendi-
das pelo Sebrae em todo 
o país. A marca capixa-
ba foi escolhida pelo desempenho apresentado durante 
o desenvolvimento do projeto, tanto em termos da co-
leção apresentada quanto por sua estrutura produtiva 
e comercial. As outras quatro marcas participantes - a 
PH Praia (Cabo Frio/RJ), Adriano Martin (Catanduva/
SP), Green Co. e Jardin (ambas de Belo Horizonte/MG) 
- também participaram da loja FFWSHOP ao lado das 
demais 17 selecionadas pela curadoria da SPFW.

Na loja, as empresas puderam expor e comerciali-
zar produtos de edição limitada. A Jardin desenvolveu 
t-shirts de tule com aplicações de recortes a laser; e a 
Green Co fez jus ao DNA ecológico da marca de chi-
nelos recicláveis. Adriano Martin levou para a loja um 
acessório multiuso, despojado e versátil, que pode ser 
cinto, gargantilha, gola de camisa e até mesmo uma fai-
xa de cabelo, e a PH Praia expôs acessórios de moda 
praia, da coleção resort, desenvolvida ao longo do 
projeto. A Amabilis, além de desfilar no calendário do 
SPFW, esteve presente ainda na loja com bodies com 
estampas inspiradas em tatuagem.

Desfile 
da marca 
vencedora 
Amabilis
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DICA DO ESPECIALISTA  ENERGIA

Um alerta aceso para o mercado de confecção

MILTON ZUNTINI 
é engenheiro 
eletrônico, atua 
na área comercial 
na CM Comandos 
Lineares, é 
especialista em 
sistemas de energia 
e tem 26 anos de 
experiência na área.

Qualidade da energia 
elétrica no Brasil

A qualidade da geração, transmissão e distri-
buição de energia elétrica no Brasil é um assunto 
que interessa diretamente ao mercado nacional 
de confecção. Trata-se de um recurso usado em 
abundância pela indústria e que carece de inves-
timentos na infraestrutura que possam melhorar a 
eficiência do serviço.  

Somente no último ano, o volume de reclama-
ções contra as concessionárias de energia do país 
aumentou mais de 37% em comparação a 2014, de 
acordo com os dados da Aneel - Agência Nacional 
de Energia Elétrica. Ainda de acordo com a Agência, 
em 2015 os consumidores brasileiros foram reem-
bolsados em R$ 646 milhões por interrupções no 
fornecimento de energia elétrica, sendo esse valor 
uma parcela ínfima em função dos prejuízos gera-
dos pela precariedade do serviço. Se uma queda da 
luz já é um grande incômodo para o consumidor 
doméstico, trata-se de um desastre para o cliente 
industrial. No mercado de confecção, um micro ble-
caute pode, por exemplo, colocar em risco todo o 
processo produtivo. Ou, em português claro: trazer 
um prejuízo grande. 

Esse cenário se desenha porque o Brasil é um 
país com extensão territorial de proporções conti-
nentais, o que encarece e dificulta um investimento 
pesado no sistema de energia elétrico. É de conhe-
cimento geral, por exemplo, que a energia do país 
apresenta oscilações que podem variar, no caso de 
127 volts, a atingir picos superiores a 140 volts ou, no 
caso de 220 volts, às vezes sequer alcançar 160 volts, 
de acordo com a região do país. Mesmo se descon-
siderarmos a hipótese de queda no fornecimento, 
trata-se de uma energia precária que compromete a 

vida útil e o correto funcionamento dos equipamen-
tos eletroeletrônicos.

O ideal, portanto, é que o mercado evite tais riscos 
com investimentos em proteção, de modo a evitar 
perdas significativas de patrimônio.  É importante 
que a indústria de confecção instale equipamentos 
nobreaks capazes de garantir o funcionamento cor-
reto de máquinas que muitas vezes custam milhares 
de reais. Nesse caso, a melhor alternativa é o uso 
de nobreaks com tecnologia de dupla conversão. 
Produtos que além de manter todas as máquinas 
funcionando, mesmo com a queda total de energia 
elétrica, ainda fornecem uma energia pura, filtrada 
e estabilizada. Algo essencial para preservar a vida 
útil do maquinário.

Os cuidados também incluem atenção a nobreaks 
que sejam adequados às necessidades brasileiras, 
uma vez que a nossa realidade é bastante diferente 
daquela encontrada nos continentes asiático, euro-
peu ou norte-americano. O uso de componentes de 
alta qualidade e sistemas que monitoram e equa-
lizam a carga das baterias também são altamente 
recomendados para garantir uma rede de proteção 
com 100% de eficiência. E segmentos como o mé-
dico-hospitalar, o de radiodifusão, data centers e 
outros setores industriais também estão habilitados 
para seguir o exemplo.

Com ações assertivas como essa, a indústria na-
cional, seja a de confecção ou qualquer outra, asse-
gura o aumento de sua eficiência e competitividade 
perante o mercado global. Em última instância, ga-
nha o industrial e também a economia, que passa a 
contar com empresas preparadas para a adversida-
de. Uma característica tão necessária hoje em dia.
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Amplie sua gama de negócios 
com as máquinas de bordar 
Pro�ssionais Brother PR1000E 
e PR655C e crie estampas 
exclusivas com bordados e 
impressões têxteis. Eleve sua 
criatividade e produtividade!

Academia licenciada

Entre em contato e solicite 
maiores informações.

(11) 2236 8864
comercial@shuminoie.com.br

Av. Imirim, 1105 sala 3 
São Paulo - SP

www.shuminoie.com.br
facebook.com/shuminoie
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A crise veio 
de forma a 
“chacoalhar 
a poeira” 
Com a crise, tivemos que tirar todos do 
comodismo, trazer mais dinamismo às 
situações diárias e enfrentar situações 
que não estávamos acostumados.

Manoela Priscila Schmitz Christoff

Manoela Priscila Schmitz Chris-
toff é consultora empresarial pela 
empresa TRIF Consultoria e As-
sessoria, atua como gerente da 
empresa J-TECK GLOBAL coor-
denando uma equipe de 48 pesso-
as. Advogada não atuante, mestre 
em direito com ênfase em ativida-
de econômica, pós-graduada em 
Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho ambos na PUCPR -  
Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, formada em direito 
pela UNIVALI - Universidade do 
Vale do Itajaí. Atua no mercado 
da sublimação digital há 6 anos e 
tem paixão pelo setor têxtil, e até 
realiza um curso de modelagem, 
corte e costura, o qual considera 
um hobby.

De acordo com o cenário político atual, com o 
impeachment da presidente, como você acha 
que o mercado irá reagir? Em quanto tempo? 

O mercado brasileiro ficou retraído nestes últimos 
anos, sendo que em 2015 foi o ápice da retração. As 
empresas, com medo e com as incertezas, não fizeram 
seus investimentos e nem estocaram mercadorias/
produção. Em se tratando do nosso segmento têxtil, 
que seria confecções e estamparias, observamos uma 
cautela no lançamento das coleções com produções 
mais imediatas sem ter estocagens. Observamos que 
os consignados não houveram. Com o cenário duvido-
so, as empresas optaram por não deixar seu dinheiro 
em estoque disponível, com medo da inadimplência.

Com o impeachment, já temos um aquecimento 
e uma expectativa de melhoras para 2016. Acredito 
que teremos um aumento nas vendas e nos investi-
mentos, colocando-os em prática para as aquisições. 
A crise na realidade é uma consequência de atos de 
retração, cada vez mais acentuada pela retração in-  F
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Neste momento temos de 
rever o passado e tirar seus 
aprendizados, antever o futuro 
para termos a continuidade e 
fazer do presente o momento 
mais intenso batalhado 
possível. Somente assim 
poderemos colher os melhores 
frutos e ter os melhores 
resultados possíveis.”

dividual e com a incerteza do futuro. A falta de giro 
econômico desencadeia uma crise geral.

Acredito que já podemos observar que as empresas 
estão se movimentando para os projetos e tem pers-
pectivas de ousar novamente.

O segmento da sublimação digital foi afetado, mas 
não tanto quando outros segmentos, quando trata-
mos de alguns segmentos mais inovadores e atuais 
no mercado, eles ainda têm uma cota de permanên-
cia, o qual tem vantagem perante os mais antigos e 
tradicionais. Vislumbro o meio do ano de 2016 e um 
início de ano de 2017 com um novo fôlego e com no-
vas negociações.

Com o dólar mais alto, de que maneira vocês 
estão atuando para trabalhar com os produtos 
importados?

O dólar mais alto foi uma consequência que já tí-
nhamos presumido com tudo o que vinha acontecen-
do na política e no mercado do Brasil e afeta todas as 
importações deixando um pouco menos disponível 
a aquisição de alguns produtos. Na verdade, o que se 
pode ver também é que a realidade cambial do país é a 
que estamos enfrentando atualmente, ou seja, antes o 
país queria mostrar uma força de economia que não era 
sustentável. A realidade de fato é que o dólar é alto para 
o brasileiro e o câmbio está mais próximo do que deve-
ria ser. Com base nisso é que temos de nos adaptar para 
termos um preço competitivo no mercado. Se formos 
levantar e comparar os preços no mercado de sublima-
ção pelo mundo, como por exemplo China e Turquia, 
aqui ainda está mais em conta.

Tendo em vista que a J-TECK trabalha com uma 
missão de trazer todos os benefícios da sublimação 
digital para o mercado brasileiro, e com a parceria da 
J-TECK Itália, mesmo com o impacto sobre as tintas, 
conseguimos ter um ajuste de ambas as partes para 
enfrentar este momento e manter a qualidade de nos-
sos produtos.

Em sublimação digital, o mercado interno brasilei-
ro não tem como suportar as demandas e nem possui 
tecnologia suficiente para comportar sozinho, ainda é 
necessário a importação destes produtos como as tintas 
sublimáticas digitais e maquinários para absorver toda a 
necessidade do mercado e as exigências de cores e qua-
lidades. A J-TECK atualmente trabalha com 90% da sua 
cartela de produtos importados, sendo seu carro chefe, a 
tinta J-TECK, com tecnologia italiana, a qual possui um 
laboratório homologado na Europa para testes. Isto aqui 

ainda é um sonho termos no Brasil. Se tratando de su-
blimação digital, os produtos seguem sendo importados.

É importante destacar que toda esta cena também 
tem seu lado positivo. Muitas empresas tinham maior 
interesse em importar tudo pronto e com esta desva-
lorização da moeda nacional, o cenário têxtil fez com 
que se invertesse e a produção interna e terceirização 
interna aumentasse.

Como a empresa J-Teck está enfrentando a crise? 
A crise veio de forma a “chacoalhar a poeira” e tirar 
todos do comodismo. Quando temos uma situação 
confortável, damos continuidade aos negócios sem 
sentir o dia-a-dia. Com a crise tivemos que trazer 
mais dinamismo às situações diárias e enfrentarmos 
situações que não estávamos acostumados.

Financeiramente temos que ter cautela nos inves-
timentos e trazer questões certeiras para o bom de-
senvolvimento da empresa. Nossos clientes precisam 
de uma empresa com produtos consolidados e perma-
nentes ou atualizados no mercado, sempre realizando 
reuniões e vislumbrando o futuro. 

Neste momento temos de rever o passado e tirar 
seus aprendizados, antever o futuro para termos con-
tinuidade e fazer do presente o momento mais intenso. 
Somente assim poderemos colher os melhores frutos 
e ter os melhores resultados. Nossa equipe é treinada 
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quinzenalmente para estarmos atualizados com tudo o 
que tem no mercado, concorrência e atendimento. 

As vendas estão sendo feitas com mais qualidade, 
observa-se bem o cliente e orientamos a melhor for-
ma de fazer seus investimentos, novas negociações 
e novas aberturas são realizadas de forma a movi-
mentar as negociações e podermos trazer os sonhos 
à realidade. Voltamos sempre à questão da missão e 
objetivos da empresa de trazer a sublimação digital à 
realidade das empresas brasileiras.

Não tivemos diminuições no quadro da equipe, mas 
sim tivemos uma “injeção de novos ânimos e realidade”, 
todos os funcionários sabem que o mercado está difícil 
e o quanto a família J-TECK precisa unir forças neste 
momento. Temos um lema: Juntos somos melhores.

Qual a sua opinião sobre o atual momento do 
mercado de confecções no Brasil?

Em tempos de crise precisamos nos adaptar e nos 
condicionar a certas situações e, por vezes, algumas 
adaptações se tornam a realidade da empresa e se fi-
xam como uma questão habitual. O mercado da moda 
e do vestuário faz parte das pessoas e do seu viver, 
uma parte da população acompanha as questões das 
tendências e da moda. Creio que o mercado das con-
fecções está sempre aberto para aquisições e investi-
mentos, pois é um mercado que não cessa, porém ora 

está mais aquecido, ora não tendo em vista o poten-
cial de aquisição.

Pressupõe-se que neste momento de dificuldades, 
irá se sobrepor quem traz novidades e tendências, as 
confecções devem ter formas de se adaptarem à con-
juntura atual tendo redução de custos e, ao mesmo 
tempo, produtos com diferenciais.

Uma das questões que podemos comentar é a da 
falta de água em São Paulo, em que empresas enfren-
taram a impossibilidade de produzir, estas situações 
adversas fizeram com que fosse necessárias novas 
fontes limpas de produção e sobrevivência no mer-
cado. Assim, a era digital tem favorecido e o poliéster 
tem se inserido cada vez mais, proporcionando tipos 
de toque e abrangendo as produções nos segmentos 
de moda, praia, íntimo e esportivo.

As confecções com visão podem desfrutar de um 
crescimento pleno mesmo em período de crise e 
mesmo com a redução das compras dos consumi-
dores finais. Deve-se observar a questão de custo 
interno, produção, faturamento, fazendo toda lo-
gística da empresa para comportar este período e 
posteriormente conseguir evoluir seguindo uma 
estatística crescente e preferencialmente dando pu-
los exponenciais em épocas mais fartas. O principal 
para sobrevivência é a adaptação ao meio e o cons-
tante aprimoramento para destacar-se.

Qual o seu ponto de vista sobre o mercado 
online? Como você considera a posição de 
lojas físicas que passam a atuar também com 
e-commerce?

O mercado online veio pegar uma parte dos 
consumidores que buscam preço, comparativos, e 
também consumidores que têm tempo limitado de 
compras, ou seja, aqueles consumidores noturnos 
que buscam facilidade de entrega e acesso às infor-
mações. Na realidade, muitas empresas vêm alcan-
çando um status maior trazendo o e-commerce para 
sua realidade, e tem produtos que podem ser facil-
mente comprados via internet pois não precisam de 
visualização pessoal.

As compras e o consumidor online são fatos ex-
pressivos e não podem ser ignorados, é um merca-
do crescente. A tecnologia veio de forma a agregar 
ao mercado, às vezes somando e às vezes retirando 
alguma forma de venda. A utilização de sites e-com-
merce, aplicativos e ferramentas que auxiliem o 
consumidor estão sendo cada vez mais utilizadas 
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atos. Muitas decisões são tomadas e não se percebe o 
“efeito dominó” que possui, as vezes é preciso pensar 
localmente para agir globalmente e vice-versa.

Primeiramente, a educação faz um povo. É base-
ando-se na educação que se consegue transformar 
tudo, não podemos esquecer disto! Em um segundo 
momento, a questão da corrupção deve continuar 
sendo perseguida, pois é um dos fatores que atrasa 
o Brasil e faz com que nossos impostos não sejam 
aplicados nos devidos locais. A reestruturação polí-
tica deveria parar de ter tantos partidos e focar no 
objetivo direita e esquerda e, claro, continuar com as 
operações de “pente fino” na corrupção.

Como o Brasil é imenso, deve-se mapear e se reu-
nir com os líderes locais para ver quais são as difi-
culdades e as necessidades de cada região. Muitos 
locais têm empresas maravilhosas e potenciais que 
poderiam favorecer o Brasil inteiro, mas não conse-
guem ter amplitude. Muitos projetos de fabricação 
interna poderiam ser realizados e não são notados. 
Muitas importações são dificultosas devido ao con-
ceito de o que é de fora prejudica o mercado inter-
no, pois precisamos fabricar aqui. O que não se per-
cebe é a grande evolução e a geração de empregos 
que isso traz. Por exemplo, as importações de su-
blimação digital por vezes encontram dificuldades 
de adentrar o Brasil sendo que este é um segmento 
que traz uma série de benesses para estamparias, 
empresas e confecções. 

Mais um conselho seria a revisão dos financiamen-
tos governamentais que somente aceitam produtos 
desenvolvidos e produzidos no Brasil, sendo que por 
vezes nem temos este produto sendo elaborado aqui. 
Para tanto, teria de fazer um pente fino para os seto-
res brasileiros verificando quais as necessidades e o 
que temos dentro do país, e o que é necessitado do 
exterior. Faria a varredura em prol do crescimento 
e da circulação monetária e negocial. Gerando edu-
cação tem-se um povo inteligente e empreendedor, 
gerando negócios teríamos mais negócios, gerando 
oportunidades teríamos mais oportunidades.

As confecções com visão podem desfrutar de um crescimento 
pleno mesmo em período de crise e mesmo com a redução 
das compras dos consumidores finais.”

fazendo parte do dia-a-dia das empresas. Os pedidos 
por telefone, WhatsApp e e-mails estão sendo comu-
mente utilizados. Ser digital não quer dizer ser mais 
barato, os impulsionamentos e o alcance dos clien-
tes às vezes pode ser um alto investimento, mas uma 
situação é certa, o alcance é estratégico pela ferra-
menta e ataca diretamente os interessados no seg-
mento. Penso que ter a informação de sua empresa 
na internet é extremamente necessário, onde o au-
mento da gama de clientes ocorre livre, 24 horas, em 
qualquer lugar do mundo. 

Quais são as suas perspectivas para o mercado 
até 2017?

Em sublimação digital as perspectivas são grandes, 
este segmento não para e mesmo já tendo 15 anos de 
mercado, ainda se observa que muitas confecções e 
empresas não entraram no ramo digital. O mercado 
mesmo retraído continuou investindo e crescendo na 
sublimação digital, um pouco mais lento. Com o aque-
cimento do mercado brasileiro concomitantemente a 
sublimação digital voltará com força total trazendo 
mais investimentos com a aquisição de plotters para 
a impressão digital. Com as aquisições de equipamen-
tos de grande formato para sublimação digital, ob-
servaremos maior produção, qualidade, tecnologia, e 
maior desempenho geral da produção e vendas destes 
produtos, tenho certeza que esses investimentos são 
certeiros e fazem parte do crescimento do mercado 
do confeccionista e do estampador. A empresa aber-
ta para novas ideias e que se adapta às tendências e 
inovações tornar-se-á assertiva nas escolhas destes 
investimentos, fazendo a perspectiva melhorar cada 
vez mais. Com isto 2017 será promissor.

Se tivesse que dar um conselho ao novo 
presidente, qual seria?

Questionamento complicado e com resposta difí-
cil de conceder, seria um pouco ousada em dizer um 
conselho, mas o que vislumbro é que precisa ações 
mais enfáticas e verificar a consequência de certos 
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Entre os dias 6 e 9 de abril, O Pavilhão Branco do 
Expo Center Norte, em São Paulo, recebeu a Expo-
Print Digital / FESPA Brasil 2016. O público acom-
panhou os lançamentos e inovações em segmentos 
como comunicação visual, estamparia digital, baixas 
tiragens, dados variáveis, decoração de interiores, 
softwares, sinalização, suprimentos e serviços. Foram 
12.816 profissionais presentes de todo o Brasil, Améri-
ca Latina e até de outros continentes. A feira também 
contou em 2016 com mais um evento paralelo: a Bra-
sil Label, voltada ao mercado de rótulos e etiquetas.

    ExpoPrint Digital 
FESPA Brasil 2016

Feira movimenta o mercado têxtil 
e apresenta novidades ao setor

De acordo com a assessoria de imprensa do even-
to, o número de visitantes foi satisfatório este ano, 
“O sucesso, confirmado por expositores e visitantes 
através da alta concentração de público, comprova 
a posição da feira como a melhor e mais importante 
do segmento de impressão digital. Durante os qua-
tro dias de feira, os corredores e estandes ficaram 
tomados por um público altamente qualificado.”.

Com a parceria entre a APS e FESPA de reinves-
timento no mercado para o aprimoramento dos 
processos e a geração de demandas de impressão, 
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foram realizadas sessões educacionais que tiveram 
destaque.  O Congresso de Comunicação Visual e 
Impressão Visual teve sua terceira edição discutin-
do variados aspectos do mercado; o Digital Textile 
Conference ofereceu um debate sobre estampa-
ria digital; e o Sublimation Day estreou neste ano 
com um vasto público em todas as apresentações 
para ouvir mais sobre a tecnologia de sublimação. 
A FESPA Brasil foi ainda a nova casa do CAMBEA 
- Campeonato Brasileiro de Envelopamento Auto-
motivo, com quatro dias de disputa.

Executivos elogiaram a realização da feira. Para Mi-
chael Ryan, FESPA Exhibition Manager, foi uma sa-
tisfação ver a feira com corredores lotados: "Foi uma 
feira fantástica. É a terceira edição da FESPA Brasil 
e afirmo que esta foi a melhor de todas. A visitação 
está incrível e os expositores estão apresentando os 
mais recentes e melhores equipamentos. Estamos fe-
lizes com a feira e com o retorno dos expositores, foi 
tudo incrível". Michael confirma que a parceria en-
tre APS e FESPA será duradoura: "A FESPA está aqui 
para ficar. Ela se tornou muito importante para a in-
dústria. O futuro para o Brasil é o melhor possível. 
Ficamos os quatro dias pensando em como melhorar 
ainda mais o evento. Agradeço a toda indústria brasi-
leira de impressão pelo apoio e convido todos para a 
próxima FESPA Brasil em 2017!".

O CEO da FESPA, Neil Felton, veio ao Brasil e 
reforçou o compromisso da entidade com o país: 
"Tivemos mais uma edição espetacular da FES-

PA Brasil. O mercado brasileiro está aquecido e 
empolgado com as possibilidades da impressão 
digital. Ficamos impressionados com a alta con-
centração de público, com empresários dispostos 
a investir. Isso só nos faz ter dentro da FESPA a 
certeza ainda maior de ampliar a cada dia o nosso 
compromisso de reinvestimento para que a FESPA 
Brasil mantenha sua posição de mais importan-
te feira do mercado brasileiro. Também atuamos 
através do FESPA Brasil Fórum, projeto que nas-
ceu no Brasil e se expandiu pelo mundo, e que terá 
a sua segunda edição no país este ano".

A repercussão da feira entre os executivos de al-
gumas das grandes marcas presentes foi positiva e 
otimista. Willians Lotti, gerente de produtos da Ro-
land DG Brasil, declara: "A FESPA Brasil é impor-
tante porque é um mercado bem focado; o cliente 
já sabe o que está precisando, por isso adiantamos 
aqui três novidades, duas no mercado têxtil e um 
upgrade no equipamento do mercado de brindes. A 
FESPA sempre trouxe bons resultados para a Ro-
land e novamente tivemos uma procura grande, fe-
chando negócios na feira mesmo, com expectativa 
de bons negócios também no pós-feira".

A Mimaki também aproveitou a oportunidade 
para apresentar novidades e teve êxito, como conta 
o supervisor comercial Alexandre Feitosa: "A feira 
foi muito positiva, com boas perspectivas de negó-
cio. Tivemos um público diferenciado, com proprie-
tários de empresas e pessoas com poder de decisão; 

Expositores e visitantes reunidos nos stands da Fespa 2016
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estamos com expectativas muito boas de fechamen-
to das novidades que apresentamos, como equipa-
mentos UV focados na produtividade".

A HP foi mais uma das dezenas de empresas que 
superaram os objetivos; para Gerente de Marke-
ting de artes gráficas da HP do Brasil Edissa Furlan: 
"Viemos para a FESPA Brasil cheios de expectati-
vas e tentando entender o mercado atual. Tivemos 
uma grata surpresa ao estar perto de nossos clientes 
para apresentar a linha látex grande formato; o ba-
lanço é o mais positivo possível".

De acordo com o Gerente da J-Teck, Fabricio 
Christoff, o público na feira é especial: "Apresenta-
mos na FESPA Brasil 2016 novidades para o mer-
cado brasileiro, como as tintas fluorescentes no di-
gital, trazendo mais vida às cores. Acreditamos que 
o público que veio visitar a feira é um público que 
já conhece o que busca, mais preparado, buscando 
melhorar ou ampliar seu negócio. Vamos colher 
frutos pós-feira".

Algumas empresas que tiveram sua estreia na 
FESPA Brasil já alcançaram sucesso logo na pri-
meira participação. É o que conta o marketing da 
MCF Máquinas Gráficas, Matheus Borba: "Nós ti-
vemos um resultado excelente na FESPA Brasil. Foi 
a primeira vez que viemos e a máquina está sendo 
reconhecida no mercado. Conseguimos fechar vá-
rias vendas aqui na feira. Estamos muito contentes, 
pois ainda temos negócios para fazer depois. Vamos 
voltar na próxima feira sem dúvidas".

Expositores falam sobre parcerias 
e resultados na FESPA Brasil

As parcerias entre as empresas com o objetivo 
de ampliar as possibilidades ao empresário do se-
tor foram outro destaque na FESPA Brasil 2016. É o 
caso da Durst, que novamente esteve na feira com 
a VinilSul. Para o diretor geral da Durst Brasil Ri-
cardo Pi: "O objetivo principal da Durst na FESPA 
Brasil foi reafirmar a parceria de muito sucesso com 
a VinilSul. Durante o último ano vendemos sete má-
quinas no Brasil, entre entry-level e industriais. Eu 
posso repetir esse ano o que disse no ano passado: 
é uma feira de qualidade, de quem vem para fazer 
negócio, para comprar, discutir soluções. Este é o 
principal objetivo desta feira".

A nova parceira da VinilSul também teve uma ex-
celente feira. Para o Diretor de Operações da AM-
PLA Impressoras Digitais, Sidnei Marques, "A FES-
PA Brasil 2016 superou nossas expectativas pela 
qualificação dos visitantes que tinham o objetivo 
de realizar negócios; na grande maioria, são pesso-
as que influenciam ou que realmente têm o poder 
de decisão de compra. Isto nos permitiu atender 
nossos clientes de maneira diferenciada, conhecer 
clientes potenciais, fechar negócios e propor novas 
negociações. Outro ponto importante a ser destaca-
do é que a feira marcou a divulgação oficial para o 
mercado da nova - e importante - parceria da AM-
PLA com o distribuidor multimarcas VinilSul, con-
solidando nossa nova estratégia de distribuição."

Pavilhão branco da Expo Center Norte lotado de visitantes
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Empresas demonstraram tecnologia 
de ponta ExpoPrint Digital

Durante quatro dias, o Pavilhão Branco do Expo 
Center Norte recebeu o que há de mais inovador em 
impressão digital durante a ExpoPrint Digital. Os 
expositores demonstraram suas tecnologias a um 
público interessado e bem informado.

Karen Nakamura, supervisora de marketing da 
Konica Minolta, falou da parceria duradoura entre 
a empresa e a feira: "Trouxemos dois lançamentos 
para a ExpoPrint Digital. Entendemos que a feira é 
muito importante e estamos muito felizes. São vá-
rios anos seguidos de um grande evento que conse-
guimos atender nosso público, ter novos prospects, 
fazer relacionamento. Pretendemos continuar par-
ticipando por muito mais tempo".

O gerente de marketing da Ricoh Fábio Rosa trou-
xe a nova linha Ricoh C9110 para a feira e saiu satis-
feito: "O balanço muito bom. O movimento foi acima 
do que esperávamos. Entendemos que a ExpoPrint 
Digital foi um investimento muito bem feito." A 
mesma visão teve Michel Cecílio Junior, gerente de 
vendas da Gomaq: "Trouxemos na ExpoPrint Digi-
tal a linha de produtos RISO de alta produtividade. 
O balanço foi de muita satisfação, posso dizer que a 
crise não entrou pela porta da feira. Tivemos fecha-
mento de negócios durante a feira e uma quantida-
de infinita de prospects para trabalhar".

O público qualificado é o destaque de Hadriano 
Domingues, Diretor de Planejamento e Marketing 
da Alphaprint: "Apresentamos na ExpoPrint Digital 

soluções de pré-impressão, como softwares, equipa-
mentos de impressão e suprimentos. O que perce-
bemos é um público muito qualificado, interessado, 
já fizemos negócios durante a feira. A participação 
foi excelente e vamos ter um retorno interessante".

O consultor e diretor do Isidora Web2Print, Ha-
milton Terni, considera a ExpoPrint Digital o local 
ideal para apresentar inovação: "Participamos todos 
os anos das feiras ExpoPrint, inclusive foi onde o Isi-
dora foi lançado. A feira tem um sentido muito im-
portante e a resposta foi boa. Sempre temos muito 
retorno e o que gostamos mais desta feira foi que as 
pessoas estão focadas, mais objetivadas e decididas. 
Elas têm definição de negócio e maior interesse".

Congressos na FESPA Brasil focam 
em tecnologia, tendências e otimização 
de processos

O espaço reservado para o evento ficou sempre 
repleto de profissionais buscando aprimorar técni-
cas, entender sobre novos mercados e tecnologias, 
tirar dúvidas e vislumbrar novos horizontes. Nos 
dois primeiros dias, foi promovido o Congresso de 
Comunicação Visual e Impressão Digital. O evento 
buscou apresentar ao profissional e empresário do 
segmento novas tecnologias e tendências, além de 
questões ligadas ao mercado, gestão e muito mais. 
Para Luciana Andrade, que recebeu grande público 
para sua palestra sobre o mercado de comunicação 
visual, "Nosso mercado é muito carente de informa-
ções e o Congresso da FESPA Brasil dá a oportuni-

dade de o visitante aprender sobre tecno-
logia e mercado antes de fazer os melhores 
negócios. Acho isso incrível e fiquei muito 
honrada em fazer parte do Congresso".

Luciana Andrade comandou ainda o Prê-
mio GF Bureau Criativo, que aconteceu 
no segundo dia de feira, dentro da FESPA 
Brasil. A tradicional premiação divulgou 
seus resultados em uma luxuosa festa. Os 
vencedores foram: Sign Print na Categoria 
Projetos Diferenciados; Repet Design na 
Categoria Adesivação; TopColors na Cate-
goria Projetos Internos; e DCA na Catego-
ria Projetos Externos.

O Digital Textile Conference teve sua se-
gunda edição e promoveu uma imersão no 
mundo da impressão digital têxtil. Para Fe-
lipe Simeoni, gerente comercial da Global Participantes assistem às palestras direcionadas ao mercado
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Química & Moda, que patrocinou a iniciativa: "Foi 
interessante porque procurou desde o início focar 
na educação do mercado. Sabemos que o que temos 
de conhecimento tem que ser compartilhado, e usa-
mos este conceito na criação das palestras. Para nós 
é fundamental, porque temos a oportunidade de falar 
com cliente e mercado de forma não comercial, trazer 
informações para reduzir custo e ajudar na operação. 
Quando o cliente vê que você tem e quer comparti-
lhar conhecimento, é visto com bons olhos. A Global 
aplaude esta atitude de congresso e quer contribuir 
sempre com informações técnicas e relevantes para o 
crescimento do mercado".

Ana Paschoalino é sócia-proprietária da VP Má-
quinas. Ela conquistou bons resultados expondo suas 
soluções ao mercado e saiu satisfeita da palestra mi-
nistrada: "Tratei do tema Criatividade e Inovação e 
considerei muito bom participar. Vi pessoas anotan-
do, realmente interessadas no assunto, elas gostaram 
dos temas propostos. Foi muito gratificante porque 
pegamos um novo mercado que queríamos alcançar 
que é o mercado gráfico. Fechamos alguns pedidos e 
temos boa previsão de venda para o futuro. Estou bem 
satisfeita porque o propósito foi 
atingido".

A novidade deste ano foi o Subli-
mation Day, voltado para apresen-
tar tendências de um mercado em 
crescimento. O consultor Wilson 
Giglio palestrou para o auditório 
lotado e foi também o responsável 
pelo Espaço do Empreendedor, 
que contou com consultorias gra-
tuitas aos profissionais que tinham 
dúvidas sobre gestão ou outros te-
mas. Para Wilson, "Tivemos uma 

receptividade excelente dos participantes. Todos tive-
ram dúvidas elucidadas nas palestras e depois tiraram 
mais dúvidas no Espaço do Empreendedor, quando 
puderam conversar sobre outros assuntos comigo; 
muitos estão iniciando no ramo e isto nos traz alegria 
por ver a FESPA Brasil contribuindo para o surgimen-
to e desenvolvimento dessas empresas".

O diretor da APS Feiras Alexandre Keese destaca a 
missão da FESPA em contribuir para a indústria: "A 
feira agregou uma energia incrível para o mercado. E 
APS e FESPA reafirmaram o compromisso de reinves-
timento na indústria com um conteúdo riquíssimo nos 
Congressos, com dias de total imersão em comunica-
ção visual, o Digital Textile Conference e o último dia 
tratando de sublimação. Tivemos profissionais vindo 
de todos os estados brasileiros, da América Latina e 
de outras regiões do mundo que viram tudo o que é 
preciso para inovar dentro do mercado e assim tomar 
decisões mais conscientes".

A próxima edição da ExpoPrint Digital / FESPA 
Brasil / Brasil Label já tem data marcada: a feira acon-
tecerá de 15 a 18 de março de 2017 no Pavilhão Azul do 
Expo Center Norte, em São Paulo. 

Feira oferece conhecimento e apresentação de tendências do mercado aos visitantes

Marcas Vivas existem para transferir valores, fortalecer crenças, influenciar 
atitudes e fazer parte da vida das pessoas.

Contam histórias, compartilham novidades, proporcionam experiências e 
constroem relacionamentos. Vão muito além de nomes, símbolos e 
combinações de cores!

Elas reúnem as melhores condições para permanecer no pensamento e na 
preferência dos consumidores.

AF_ANUNCIO_CONFECCIONISTA.pdf   1   11/05/16   2:06 PM
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eEntre os dias 03 e 06 de maio a cidade de São Pau-
lo sediou, no Pavilhão do Anhembi, a 26ª edição da 
Serigrafia SIGN, feira que envolveu setores como co-
municação visual, sinalização, sublimação, impres-
são digital, impressão têxtil, materiais promocionais, 
brindes entre outros. Durante quatro dias, o evento, 
organizado pela Informa Exhibitions, reuniu 650 
marcas e 38 mil visitantes.

A Serigrafia SIGN reuniu fabricantes de equipamen-
tos e máquinas, mídias, soft signage, routers, engravers, 
gravadoras a laser, tintas, solventes, látex, lona, papel, 
vinil e muitos outros produtos e serviços do setor. Em-
presas como Epson, HP, Serilon, Oce, Flexmag, Calde-
ra, Silksmaq, Mimaki, Roland entre outras. 

O diretor da feira afirmou que estiveram reunidos 
“compradores de todo o Brasil e de diversos países, 
proporcionando aos expositores oportunidades de 
negócios e de relacionamento com novos fornece-

dores. São mais de 40mil m2 de área de exposição e 
cerca 150 expositores internacionais.".

Sempre presentes na Serigrafia SIGN, fabricantes 
de impressoras digitais trouxeram seus últimos lan-
çamentos para os visitantes verem de perto materiais 
impressos na hora. De acordo com os participantes 
do evento, o público estava mais qualificado neste ano 
e comentaram sobre a feira e o perfil dos visitantes.

Para Adriano Coelho, diretor técnico e sócio-
-fundador da Ampla Digital, “o público está mais 
qualificado e procura exatamente o que atende sua 
necessidade. As pessoas vêm mais focadas no que 
precisam de solução para a empresa delas. Até por-
que o mercado atual não dá margem para que você 
erre na escolha de um equipamento”.

“Os visitantes estão procurando tecnologias novas 
e diferentes para mudar um pouco, sair do que estão 
acostumados. Querem agregar itens com diferencial. 

MUNDO TÊXTIL 

Serigrafia SIGN 2016
Impressão 3D e impressão digital têxtil 

são destaques na feira
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Por exemplo, pessoas que trabalham com solvente 
querem trabalhar com UV, com sublimação”, afir-
mou Wilians Lotti, gerente de produtos da Roland 
DG Brasil.

Danilo Ribeiro, gerente comercial da Mimaki Bra-
sil, comentou que a feira recebe dois tipos de visitan-
tes: aqueles com a intenção de começar no segmento 
e os que buscam crescer e agregar serviços. “Muitos 
dos visitantes são de empresas que pretendem en-
trar no mercado, começar, conhecer e receber infor-
mações. O público para equipamentos maiores vem 
mais preparado, sabe o que quer e já tem uma estru-
tura interna montada”.

Já a gerente de Marketing e Comunicação da HP, 
Edissa Furlan, disse: “A tecnologia látex, lançada em 
2009, ainda surpreende muitos visitantes, isso demons-
tra que temos muito trabalho pela frente e uma grande 
pista para percorrer. Assim como também encontra-
mos clientes mais bem estruturados, que estão diversi-
ficando a produção e buscando oportunidades”.

Novidades na impressão digital têxtil
Em paralelo à Serigrafia Sign, ocorreu a Futu-

re TEXTIL 2016, a primeira exposição totalmente 
dedicada à tecnologia de impressão digital têxtil na 
América Latina. O evento foi organizado pela World 

Textile Information Network Ltd (WTiN) em parce-
ria com a Informa Exhibitions.

No dia 4 de maio ocorreu a South America Digital 
Textile Conference, conferência que visa explorar 
oportunidades e novidades na produção de impres-
são digital têxtil e contou com palestras internacio-
nais e nacionais e um desfile de moda onde mane-
quins apresentarão peças impressas digitalmente.

De acordo com Cíntia Miguel, Show Manager da 
feira, a criação do espaço foi uma necessidade do se-
tor. "A procura, de visitantes e expositores, relaciona-
da a impressão digital aumentou muito, então opta-
mos por criar esse espaço e vem sendo um sucesso”, 
afirma Cíntia Miguel, Show Manager da feira.

Os números do mercado brasileiro de serigrafia 
têxtil também chamam a atenção. Segundo o WtiN 
Analytics, o Brasil emergiu como líder na tecnologia 
de impressão digital têxtil por apresentar mais de 40 
milhões de m2 de tecido impresso em 2015, número 
que representa um crescimento de 16% em relação ao 
ano anterior. O país também foi um dos primeiros a 
adotar a tecnologia de impressão de produção rápida.

O Especialista de Mercado da WTiN, James 
Rankin, ministrou a palestra Impressão Digital Têx-
til – Visão do Mercado Global. "O objetivo do evento 
é compartilhar todo o conhecimento que a empresa 

Novidades e 
tecnologias de 

impressão foram 
apresentadas 

durante a feira
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tem do mercado com outras empresas do setor e com 
o usuário final", comentou. 

"A procura, de visitantes e expositores, relacionada a 
impressão digital aumentou muito, então optamos por 
criar esse espaço e vem sendo um sucesso”, afirma Cín-
tia Miguel, Show Manager da feira.

Impressoras 3D em destaque
Capazes de criar desde os objetos mais simples até os 

mais complexos, de maneira eficiente e, muitas vezes, 
barata, as impressoras 3D atraíram a atenção do públi-
co e estão conquistando o seu espaço no mercado.

Muitas empresas e profissionais têm adquirido im-
pressoras 3D de baixo custo para produzir peças téc-
nicas, protótipos e mockups, maquetes, brindes, mol-
des e modelos para moldes, peças para equipamentos 
e até mesmo próteses externas, acredita Maria Apa-
recida Bezerra, Gerente de produtos da AKAD. "As 
impressoras 3D vêm facilitando e promovendo ino-
vação no desenvolvimento de produtos em diversos 
campos. Para os designers de objetos, por exemplo, 
abrem-se as possibilidades de testar suas criações, 

avaliar a ergonomia, as diferentes soluções em ter-
mos de formas, ou seja, ver suas ideias materializa-
das", completa Bezerra. 

Wilians Lotti, Gerente de Produtos da Roland DG 
Brasil fala sobre a linha Monofab, voltada para o se-
tor educacional, comprada principalmente por esco-
las e laboratórios Fab Lab – Faça você mesmo. “São 
impressoras de baixo custo, mas com grandes bene-
fícios para esse setor. Ela trabalha com uma resina 
transparente e tem um espaço de trabalho e tamanho 
reduzidos. Utilizada para ensinar os alunos, ela pode 
produzir protótipos e pequenas peças para reposi-
ção”, explica.

Já a Nova Silk trabalha com grandes impressoras 
3D, que utilizam o plástico e também o gesso para 
criar peças. “Uma das nossas novidades é a tecnolo-
gia de impressão 3D em gesso, em que a peça já sai 
colorida. Ela trabalha com CMYK e faz a combinação 
de 390 mil cores. Por isso ao imprimir uma peça, ela 
vai trazer as cores reais, o que aumenta muito a gama 
de produtos do empresário”, comenta Paulo Robson, 
do departamento comercial da empresa.

Expositores recebem clientes em seus stands na Serigrafia Sign
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Estilistas expõem na FutureTEXTIL
A Epson entrou no mundo da moda e estabeleceu 

parcerias para mostrar seus equipamentos de subli-
mação com a impressão de estampas. Os resultados 
são peças produzidas pelo estilista Lino Villaventura, 
Mariana Morrell e Renata Figueiredo e que os visi-
tantes da Serigrafia SIGN puderam conferir na Futu-
reTEXTIL, espaço da feira dedicado à tecnologia de 
impressão digital têxtil, por meio da exposição Ep-
son Costure Textil Digital. As peças expostas já esti-
veram presentes em grandes eventos da moda como 
SPFW e NYFW.

Arena do Conhecimento
Os participantes da 26ª edição da Serigrafia SIGN 

tiveram a sua disposição um grande espaço desti-
nado a palestras e workshops batizado de Arena do 
Conhecimento, cujo principal objetivo foi propor-
cionar uma oportunidade de capacitação no setor.

Segundo o diretor da feira, André Veiga, a Serigra-
fia SIGN tem o compromisso de ajudar os profissio-
nais a implantarem novas estratégias e tecnologias 

em suas áreas de atuação. "Queremos capacitar pro-
fissionais interessados em novas oportunidades, em 
novos negócios e novos produtos", conclui Veiga.

Durante os quatro dias de eventos houveram pa-
lestras técnicas e demonstrações práticas em duas 
áreas da serigrafia: impressão em grandes formatos 
e acrílico.

Sobre a Informa Exhibitions
A organizadora do evento, a Informa Exhibitions 

é filial do Informa Group, organizador de eventos, 
conferências e treinamentos no mundo, com capi-
tal aberto e papéis negociados na bolsa de Londres. 
Dentre os eventos realizados pela Informa Exhibi-
tions no Brasil estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, 
Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF 
Franchising Expo, Serigrafia SIGN e Feimec, num 
total de 24  feiras setoriais. Nos últimos quatro anos, 
a empresa investiu cerca de R$ 400 milhões no Bra-
sil em aquisições de eventos e marcas, o que levou a 
decisão estratégica de alterar o nome da empresa no 
Brasil de BTS Informa para Informa Exhibitions.
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Ceará
 mostra a sua

Salão de Negócios, realizado pelo Sindconfecções-CE, 
o Sindroupas-CE e o Sinditêxtil-CE, reúne importantes 

marcas de confecções do Ceará

 moda
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Os desfiles foram 
o ponto alto da 
primeira edição 
da feira

 A primeira edição do Salão Ceará Moda 
Contemporânea ocorreu entre os dias 27 
e 29 de abril de 2016, em Fortaleza, Ceará, 
com o objetivo de consolidar o Ceará como 
um dos grandes polos confeccionistas do 
Brasil, apresentando a moda cearense para 
o Brasil e para o mundo. O evento movi-
mentou o Ceará e destacou lançamentos 
do mercado têxtil nos segmentos feminino, 
masculino, Infantil, Lingerie, Praia e Fit-
ness, além de Têxtil e Aviamentos aos mais 
de três mil visitantes.

A Programação do Evento contou com 
palestras de interesse de expositores e lojis-
tas com os temas: “Mudança e oportunida-
de: Moda Brasileira”, com Frederico Mar-
tins e “Visual Merchandising”, com Jonas 
Noronha. Os desfiles apresentaram os lan-
çamentos dos expositores. 

A Superintendente do Sinditêxtil do Ce-
ará, Kelly Whitehurst, representando os 
realizadores do even-
to, declarou: “O Salão 
atendeu nossas expec-
tativas, mesmo consi-
derando a atual con-
juntura desfavorável 
que o País atravessa, 
tanto na organização 
e na participação dos 
expositores, como na 
prospecção de novos 
contatos e efetivação 
de negócios. Con-
seguimos mostrar o 
melhor da moda cea-
rense para o Brasil e 
recebemos também 
diversos comprado-
res internacionais”.

O público do Salão Ceará Moda Contem-
porânea foi composto por grandes maga-
zines, lojas especializadas, redes atacadistas, 
formadores de opinião e jornalistas espe-
cializados. Durante o Salão, os expositores 
tiveram a oportunidade de apresentar suas 
coleções, prospectar novos clientes, vender 
para lojistas e distribuidores dos mercados 
nacional e internacional, estabelecer con-FO
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tato direto com clientes e fornecedores e 
potencializar suas marcas. O evento não foi 
aberto ao consumidor final.

O salão foi preparado e valorizado por pro-
jeto de paisagismo e cenografia e reuniu mais 
de 60 marcas expositoras que receberam em 
stands visitantes e compradores nacionais e 
internacionais interessados nos lançamentos 
de empresas cearenses do segmento têxtil.



54 O CONFECCIONISTA MAR/ABR 2016

MUNDO TÊXTIL 

O evento foi uma realização conjunta do 
Sindroupas, Sindconfecções e Sinditêxtil do 
Ceará e contou com o planejamento e a or-
ganização da New Stage Produções e Even-
tos. Como patrocinadores teve Berlan, Delfa, 
Rosset-LYCRA®, Princesa. O SEBRAE, o SE-
NAI e o Sistema FIEC também são patro-
cinadores do evento, que conta ainda com 
o apoio da Abit – Associação Brasileira da 
Insdústria Têxtil e de Confecção, ADECE - 
Agência do Desenvolvimento do Estado do 
Ceará e do SENAC.

Os expositores comentaram a primei-
ra edição do evento e aprovaram a feira. O 
diretor comercial da Diuncorpo, Herbert 
Velho, informou que o Salão superou suas 
expectativas nesta primeira edição. “Ultra-
passou tudo o que eu imaginava. Visitas ex-
tremamente qualificadas, pois aqui é uma 
feira de negócios e o que se busca é quali-
dade do cliente. E a qualidade foi fantástica, 
vinda de todos os estados do Brasil”, afirmou 
o diretor. Herbert já agendou visitas para as 
próximas semanas e espera que com seu 
novo canal de vendas, via representantes 
comerciais, irá aumentar suas vendas em 
cerca de 40% até outubro desde ano. “Es-

Sheila Mello 
desfila para 
marca de lingerie

Concurso 
Ceará Moda Contemporânea
Idealizado para promover o reconhecimento e a valorização 
dos estudantes e profissionais de moda atuantes na cadeia 
produtiva têxtil e de confecção do Ceará, mostrando 
sua criatividade e relevância, o Concurso Ceará Moda 
Contemporânea anunciou os vencedores de sua sétima 
edição no dia 28 de abril após desfile das coleções finalistas.
Dividido em três categorias: Design, Modelagem e Costura, 
este ano tem como tema “O Centenário é do samba, mas 
quem faz o enredo é a moda”. Os finalistas precisaram usar 
em suas coleções algumas matérias-primas e insumos das 
indústrias cearenses que apoiaram o Concurso.
O vencedor da categoria design foi Jeferson Caio 
Nascimento, na categoria costura o primeiro lugar foi para 
Francisca Rejane Costa de Oliveira e o prêmio modelista 
foi para Veronilda Monteiro Abreu de Sousa e Raimundo 
Cristiano Alexandre.

tamos aproveitando a feira para retomar a 
venda para todo o País, especialmente para 
o Sul, Sudeste e Centro-Oeste”, revelou.

O aspecto bonito da feira foi um dos pon-
tos destacados pelo diretor-presidente da 
Liebe, Cairo Benevides. “A feira estava chi-
que e bacana, organizada e esteticamente 
legal. Você se sente em feiras de São Paulo”, 
apontou. Ele descreveu que, durante a fei-
ra, os clientes ficaram mais descontraídos e 
fecharam negócios.
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mMultiverso. Assim como na teoria da física quânti-
ca, que afirma que universos paralelos coexistem e 
se interferem mutuamente, a Cedro Têxtil acredita 
que cada pessoa é um universo particular, que in-
fluencia e é influenciado por outros mesmo sem ter 
consciência ou intenção. Por isso, a palavra dá nome 
a mais nova coleção da tecelagem, que foi apresen-
tada ao mercado entre os dias 10 e 12 de maio no 
Lounge de Produtos Cedro Textil, no Fashion Brás, 
em São Paulo (SP).  “A Cedro é uma empresa que 
busca, em seu mix, atender todas as demandas das 
confecções, respeitando a individualidade dos con-
sumidores finais. Após pesquisar as necessidades 
do mercado, apresentamos uma nova coleção com 
características variadas, oferecendo inúmeras possi-
bilidades de produtos”, explica o explica o gerente 
comercial, Oto Arantes.  

Do super elastic ao rígido, a coleção Multiverso 
traz opções que se adaptam a vários estilos e cele-
bram a diversidade de corpos e de personalidades. 
“Os lançamentos foram pensados de acordo com a 
necessidade do mercado feminino, masculino e in-
fantil, que está sempre procurando conforto e versa-
tilidade. A variedade de artigos com power, largura 
e tingimentos diferentes relaciona com o tema da 
coleção, que tem como proposta atender a todos os 
tipos de pessoas, com perfis, tipos físicos e gostos 
diferentes, sendo artigos que possibilitam diversas 

 
MERCADO

Como inovação, a marca traz o No Wash, produto 
que dispensa o processo de lavagem industrial e 

possui acabamento antimicrobial

Cedro
     celebra a 
diversidade em 
nova coleção

modelagens”, completa Luciana Machado, integran-
te da equipe de estilo da Cedro.

O catálogo da nova coleção, que contou com con-
sultoria da stylist Mariana Sucupira, retratou essa 
preocupação, ao trazer como modelos pessoas co-
muns, de diferentes idades e perfis, usando peças 
confeccionadas com os novos tecidos da Cedro em 
seu dia a dia. O resultado final foi apresentado no 
evento de lançamento, onde os visitantes puderam 
conferir de perto o mix robusto e diversificado, além 
de participar do workshop Do Análogico ao Digital, 
com ênfase em fotografia de moda e estúdio de reve-
lação com Alexandre Lopes.

Com tecidos em denim e colours, que têm como 
característica comum o equilíbrio entre power e lar-
gura, grande gama de pesos e tecnologia premium, a 
coleção trouxe uma grande inovação para o merca-
do têxtil brasileiro: o No Wash. O produto dispensa o 
processo de lavagem industrial e reduz a necessidade 
de lavanderia caseira, devido ao seu acabamento an-
timicrobial, que inibe a proliferação de microorga-
nismos e, consequentemente, os odores. O resultado 
é um tecido altamente sustentável e econômico, que 
diminui consideravelmente o uso de água e gera re-
dução de custos tanto para as confecções (que ainda 
aceleram o processo de produção), quanto para os 
clientes finais, evitando o desgaste da roupa na má-
quina de lavar.

Destaque 
para o 
tecido No 
Wash, novo 
lançamento 
da marca
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MERCADO

Inverno 2017 apresenta novidades para 
melhor aproveitamento dos tecidos e une 

tendências internacionais com as brasileiras

Canatiba foca no 
mercado mundial

A busca por novas tecnologias e desenvolvimento 
de produtos que garantam o alto desempenho das 
confecções foi o foco principal dos lançamentos da 
Canatiba Denim Industry, que buscou atender às 
tendências nacionais e internacionais. A linha Duo 
Core Magnum é um dos resultados desse trabalho 
de pesquisa da empresa: nessa estação a tecnologia 
Duo Core ganhou uma importante melhoria, ao 
permitir melhor aproveitamento de largura, sem 
perder a máxima elasticidade, características des-
se produto, assim como o Fábrica Denim Dual-Fix, 
com 1,48 de largura.
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Um dos grandes destaques do Inverno 2017 foi a 
camisaria, que ganhou força nos looks streetwear e 
status de jaqueta. Pensando nessa tendência, a Ca-
natiba criou denins desenvolvidos com Liocel e Mo-
dal em construções diferenciadas como as maqui-
netadas e jacquard e multiconstruções que refinam 
o produto final. Nesta linha, a empresa apresentou 
o Jamie MaxSkin PT, um produto 100% Liocel e 4,0 
Oz; Haven MegaFlex PPT, um tecido leve, mas com 
elasticidade, que mistura 97% algodão com 3% de 
elastano, 7,0 Oz, ideal para camisaria e peças mais 
ajustadas ao corpo como vestidos e macacões. O 
Ryan MaxSkin, 100% Liocel e peso de 6,0 Oz tam-
bém foi uma das novidades.

O alto desempenho dos tecidos foi o foco principal da 
Canatiba nesta coleção
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Para a linha de tops masculinos, a novidade foi a 
volta das resinas, em especial a resina opaca imitan-
do o leather denim, nesta coleção adquiriu novas 
cores, tendo o azul Galático e o tingimento black. Os 
tecidos PT apareceram em construções diferencia-
das, que pode ser conferida no Lacopólle PT. Alex 
T400 PT, com tecnologia Megaflex Therma Com-
fort, é o dry fit da linha jeanswear.

Os bottons masculinos e femininos vieram com 
a composição 98% algodão mais 2% elastano, jun-
to com a 97% algodão mais 3% elastano, oferecen-
do o máximo de elasticidade nessa nova tecnologia 
junto a Lycra. O uso do Duo Core continua forte, 
principalmente no exterior, tendência que a empre-
sa buscou implementar no Brasil. Os tecidos com a 
tecnologia Duo Core ganharam tingimentos dife-
renciados: azuis intensos, overdyed, presença mar-
cante na coleção que resgata o aspecto “sujinho”, 
mais vintage, para base de tecidos mais elastizados. 
O uso das fibras Liocel e Modal também está presen-
te na produção de bottons masculinos e femininos.

As composições formadas por algodão, poliéster 

e elastano também seguiram em alta na coleção 
Inverno 2017 da Canatiba, em tramas pretas ou 
brancas, mas nas construções cetim, dando máxima 
elasticidade aos produtos, diferentes das linhas al-
godão, poliéster e elastano conhecidas no mercado. 
Nessa linha, a estrela da coleção feminina é o Petro-
nas MaxSkin Dual-Fix, com extrema elasticidade, 
uso de Liocel e não-deformidade.

A tecnologia Duo Core, com tecidos mais leves, 
com 7,0 e 7,5 Oz, proporciona máxima elasticidade 
e não-deformidade aos tecidos. A empresa quis mos-
trar que o tecido não precisa ser pesado para que essa 
tecnologia seja aplicada. Os tingimentos ficam com a 
vasta gama dos azuis e nos blacks com desbotes acin-
zentados, outra grande tendência fora do país.

A marca também apresentou vários tecidos de 10,0 
a 11,0 Oz, mais pesados, com larguras maiores, com 
a finalidade de oferecer maior encaixe e aprovei-
tamento na produção. A Canatiba Denim Industry 
volta com tecidos 100% mais pesados, com destaque 
para o Defender Denim, um produto de 14,0 Oz.

Também para o Inverno 2017, a presença de um 
ring mais marcado, tecidos mais pesados, revelando 
o efeito “sal e pimenta” na lavanderia, outra grande 
tendência do mercado externo.

A camisaria foi um dos destaques da marca nos looks 
streetwear e status de jaqueta



60 O CONFECCIONISTA MAR/ABR 2016

l

EMPRESAS EM DESTAQUE

Empresa distribui 
equipamentos para 
mais de 35 países e 
é responsável pelo 

projeto e fabricação 
de prensas térmicas, 

polimerizadeiras, 
calandras, 

dobradeiras até 
impressoras digitais 

para sublimação e 
para impressão direta 

em tecido 

 Inovação e tecnologia 
de ponta 
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Localizada em Jaraguá do Sul, Santa Ca-
tarina, a Metalnox iniciou suas atividades em 
1982. Começou sua trajetória fabricando ca-
lhas de chuva e peças especiais para as resi-
dências e empresas da cidade e região. Desde 
o início das atividades, a empresa comanda-
da pelo empresário João Pereira, estava foca-
da na inovação e visualizava a necessidade da 
fabricação de novos produtos para poder ex-
pandir seus negócios. Em 1986, após a aqui-
sição de uma pequena fábrica de máquinas 
têxteis, a Metalnox iniciou a fabricação de 

Metalnox

máquinas em aço inox para tinturarias. Foi assim que 
surgiu o nome atual da organização: Metal e Inox resul-
taram em Metalnox.

Em pouco tempo a empresa expandiu, incorporou 
novos produtos a sua linha e passou a fabricar mesas 
térmicas e polimerizadeiras para estamparia. Ao com-
pletar 10 anos de existência, a fábrica de calhas foi ven-
dida e a empresa passou a dedicar-se exclusivamente a 
fabricação de equipamentos direcionados à estamparia.

Em 1994, o empresário João Pereira visitou pela 
primeira vez uma feira de serigrafia nos Estados 
Unidos e trouxe como novidade as prensas térmicas. 
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A impressora 
EVOX Mtx8 
para impressão 
direta do tecido 
é um dos 
destaques da 
empresa 

A Metalnox passou a fabricá-las e desde então esse 
produto tem sido o carro chefe da empresa. Atual-
mente fazem parte dessa linha as Prensas Térmicas, 
Polimerizadeiras, Calandras e Dobradeiras.

Para atender a forte necessidade do mercado têxtil, 
em meados dos anos 2000, a Metalnox precisou ade-
quar suas linhas de equipamentos, desenvolvendo e 
fabricando equipamentos exclusivos para o processo 
de sublimação. A técnica de sublimação, em alta no 
mercado, fez com que a empresa adequasse também 
os tamanhos das formas térmicas das duas linhas de 
equipamentos, tanto automáticos quanto manuais. 

Com o objetivo de diversificar sua linha de produ-
tos, em 2007 a Metalnox percebeu que o mercado 
passou a utilizar as tradicionais prensas térmicas 
para realizar aplicações em diversas novas superfí-
cies, além dos tecidos.

A história da Metalnox Digital inicia em 2012 com 
a implementação de estudos e projetos voltados para 
o processo têxtil digital e em 2013, lança no merca-
do suas primeiras impressoras digitais para sublima-
ção, MTX I e MTX II, modelos ainda não fabricados 
pela empresa, mas distribuídos em todo território 
nacional. Nos bastidores, a empresa trabalhava no 
desenvolvimento de seus próprios modelos de im-
pressoras, fabricados na unidade de Jaraguá do Sul. 
Foi ainda no início do ano de 2013 que as primeiras 
impressões rodaram nos protótipos de equipamen-
tos de impressão digital para sublimação e também 
impressão direta no tecido. 

No ano seguinte, depois de muito desenvolvimen-
to e avanços tecnológicos, o primeiro equipamen-
to para impressão direta do tecido EVOX Mtx8 e a 
impressora digital para sublimação ePRINT Mtx 
Strong foram lançados no mercado nacional. Desta 

vez, com fabricação 100% nacional. Nasce 
então, uma empresa dedicada a fabricação 
de impressoras para sublimação e máqui-
nas de impressão direta no tecido para 
grandes formatos.

A aspiração por desenvolver e fabricar 
impressoras digitais veio através da pró-
pria evolução natural do segmento têxtil 
com o surgimento de novas tecnologias 
para estamparia e por desejo de completar 
o processo industrial do cliente, entregan-
do a solução completa desde sua impressão 
até a estampa do tecido. A Metalnox se tor-
na uma das primeiras empresas da Améri-
ca Latina a desenvolver e fabricar uma im-
pressora digital para a estampa direta em 
tecido de nível industrial, e desde então, 
busca se dedicar a fornecer ao segmen-
to têxtil equipamentos de alta tecnologia, 
inovação e qualidade.

Em janeiro de 2016, a empresa partici-
pou de uma das mais importantes feiras 
para o segmento de moda da América La-
tina, a Feira Colombiatex 2016, na Colôm-
bia. Durante a feira lançou oficialmente a 
Metalnox Digital para o mundo. 

Atualmente trabalha com uma rede de 
distribuidores parceiros autorizados em 
mais de 35 países. Hoje, a unidade industrial 
conta com tecnologia de ponta para o de-
senvolvimento, projeto e fabricação de to-
dos os seus equipamentos desde as prensas 
térmicas, polimerizadeiras, calandras, do-
bradeiras até impressoras digitais para su-
blimação e para impressão direta em tecido. 
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Varejo paulista    
  cresce 2,7% 
após 11 quedas

Pela primeira vez em dois anos há sinais de 
otimismo, o que indica que o novo ambiente 

político está sendo encarado como uma 
oportunidade para o Brasil voltar a crescer 
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Executivos de empresas e entidades dos 
principais setores da economia se reuniram 
no dia 2 de maio na sede da FecomercioSP 
- Federação do Comércio de Bens, Turis-
mo e Serviços do Estado de São Paulo, na 
reunião do Conselho Superior de Econo-
mia, para discutir os desdobramentos eco-
nômicos da possível mudança no cenário 
político. Pela primeira vez em dois anos há 
sinais de otimismo entre os conselheiros, 
o que indica que o novo ambiente político 
está sendo encarado como um ponto de 
inflexão e uma oportunidade para o Brasil 
voltar a crescer, avançar em reformas mo-
dernizantes e estabelecer definitivamente 
uma política fiscal responsável.

 Os especialistas foram quase unânimes a 
respeito da necessidade de adoção de me-
didas rápidas e efetivas na direção de ajuste 
fiscal, estabilidade monetária, corte de gas-
tos e incentivo ao investimento privado.

Varejo paulista    
  cresce 2,7% 
após 11 quedas

Entre os pontos positivos levantados pelos conselhei-
ros estão a possibilidade de anúncio de medidas fiscais, 
principalmente ligadas à previdência e desvinculação 
orçamentária, que teriam um efeito positivo na con-
fiança dos agentes e viabilizariam a retomada do cres-
cimento já em 2017.

Além disso, uma possível valorização do real abriria 
espaço para a queda dos juros, o que, juntamente com a 
retomada do crescimento, ajudaria a mudar a dinâmi-
ca da dívida pública. Alguns conselheiros inclusive já 
trabalham com uma taxa de juros de um dígito no ano 
que vem, visto que a inflação de serviços dá sinais de 
desaceleração e o desemprego elevado está segurando 
as pressões salariais.

Por outro lado, entre os pontos de atenção destacados 
pelos economistas estão a preocupação com apreciação 
exagerada do real, que poderia frear a recuperação ainda 
incipiente das exportações, e os desafios para retomar in-
vestimentos em infraestrutura decorrentes da Lava Jato.

Apesar da necessidade de um ajuste e das dificulda-
des a serem vencidas, a assessoria econômica da Feco-
mercioSP afirma que há motivos para otimismo mode-
rado em curto e médio prazo e, a depender de como se 
encaminharem as medidas do novo governo, esse oti-
mismo momentâneo pode ser convertido em algo mais 
consistente, criando o ambiente propício para um novo 
círculo virtuoso de desenvolvimento.

Expectativa 
Caso se confirmem as expectativas dos executivos 

que participaram da reunião, o País parece ter atingido 
o fundo do poço e deve começar a trilhar o caminho de 
saída a partir de agora. O cenário ainda é muito negati-
vo e preocupante, mas notou-se um tom mais otimista 
nos discursos de quase todos os segmentos presentes 
e, pela primeira vez em dois anos, a tendência geral 
de curto e médio prazo é positiva, com perspectivas 
de ajustes razoáveis que devem ser bem recebidos por 
investidores. Ainda que o comércio de bens e serviços 
deva sentir nos próximos meses os efeitos do aumento 
do desemprego, o viés, ao menos do ponto de vista da 
confiança no futuro, é nitidamente de alta.

 A Entidade prevê que a inflação deve fechar o ano 
um pouco acima do teto, ao redor de 7%, mas iniciará 
2017 abaixo dos 6%. Em relação à renda média, a ex-
pectativa é de continuidade de queda, acompanhada 
por aumento do desemprego.  O mercado de trabalho 
só começará a se recuperar com a retomada de um 
novo ciclo de investimentos. 
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FecomercioSP divulga que comércio 
varejista paulista atingiu R$ 43,6 
bilhões de faturamento real no mês de 
fevereiro, R$ 1,1 bilhão acima do valor 
apurado em fevereiro de 2015 

 O varejo do Estado de São Paulo apresentou recu-
peração em fevereiro e registrou faturamento real de 
R$ 43,6 bilhões, crescimento de 2,7% em relação ao 
mesmo mês de 2015, quando faturou R$ 42,5 bilhões. 
Esse é o primeiro resultado positivo depois de 11 que-
das mensais consecutivas. O aumento nas vendas do 
setor de supermercados e a inesperada reação posi-
tiva do segmento de eletrodomésticos, eletrônicos e 
lojas de departamentos foram os destaques do varejo 

no mês. Entretanto, vale ressaltar que por 
ser um ano bissexto, o varejo contou com 
um dia a mais de vendas em fevereiro.

Os dados são da PCCV - Pesquisa Conjun-
tural do Comércio Varejista no Estado de São 
Paulo, realizada mensalmente pela Fecomer-
cioSP - Federação do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de São Paulo, com 
base em informações da Sefaz-SP - Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo.

Das nove atividades avaliadas, cinco 
apresentaram crescimento nas vendas em 
fevereiro, com destaques para: farmácias 
e perfumarias, supermercados e eletrodo-
mésticos, eletrônicos e lojas de departa-
mentos. Juntos, os três segmentos contri-
buíram com 6,3 pontos percentuais para o 
resultado geral do varejo no Estado.

A assessoria econômica da Federação res-
salta que a alta vista no setor de supermerca-
dos deve-se à mudança de comportamento 
do consumidor, que nos últimos meses prio-
rizou o consumo de bens essenciais. Já o au-
mento registrado nas lojas de eletrodomésti-
cos e eletrônicos reflete a fragilidade da base 
comparativa do segmento, que nos últimos 
30 meses apresentou 28 quedas, o que indu-
ziu o aumento de promoções e liquidações.

Segundo a Federação, embora a recupe-
ração do varejo em fevereiro represente um 
alívio após consecutivas quedas nas vendas 
do comércio, não permite ser interpretada 
como permanente, pois os principais indi-
cadores econômicos determinantes para 
o consumo estão em queda, com destaque 
para o aumento do desemprego e diminui-
ção da renda.

Varejo paulistano tem resultado 
superior ao estadual

O varejo da capital paulista registrou 
crescimento de 4,2% em fevereiro, na com-
paração com o mesmo mês de 2015 e fe-
chou o período com faturamento real de R$ 
13,4 bilhões. O resultado é superior à média 
estadual e representa elevação de R$ 544 
milhões na receita, comparando com a re-
gistrada em fevereiro do ano passado.

Mesmo com o desempenho geral posi-
tivo, cinco das nove atividades analisadas 
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seja positivo na capital em fevereiro, ainda não signi-
fica uma retomada do consumo paulistano, o que so-
mente será viabilizado com a recuperação dos níveis 
de emprego, manutenção da renda e maior acessibili-
dade ao crédito - itens indispensáveis para a restaura-
ção da confiança dos consumidores.

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no 
Estado de São Paulo – PCCV utiliza dados da receita 
mensal informados pelas empresas varejistas ao go-
verno paulista por meio de um convênio de coope-
ração técnica firmado entre a Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo - Sefaz-SP e a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo -FecomercioSP. As informações englo-
bam todos os municípios paulistas e nove setores: 
autopeças e acessórios; concessionárias de veículos; 
farmácias e perfumarias; lojas de eletrodomésticos 
e eletrônicos e lojas de departamentos; lojas de mó-
veis e decoração; lojas de vestuário, tecidos e calça-
dos; materiais de construção; supermercados; e ou-
tras atividades.

apresentaram queda na comparação com 
o mesmo mês de 2015, com destaque para 
outras atividades (-15,5%), materiais de 
construção (-13,7%) e lojas de móveis e de-
coração (-3,1%). Juntos os três segmentos 
impactaram negativamente com 4,1 pontos 
percentuais no resultado geral.

Vestuário e setor têxtil 
crescem 16,3%

Por outro lado, quatro atividades cresce-
ram no período e ajudaram a elevar o fa-
turamento do varejo, com destaque para 
eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de de-
partamentos (21%), farmácias e perfumarias 
(17%), lojas de vestuário, tecidos e calçados 
(16,3%) e supermercados (14,3%). Em con-
junto, esses quatro segmentos contribuíram 
positivamente com 8,4 pontos percentuais.

De acordo com a assessoria econômica da 
FecomercioSP, embora o resultado do varejo 
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Os desdobramentos políticos têm afetado a econo-
mia nacional diretamente, prova disso foi o 25º mês 
consecutivo de queda na produção brasileira, supe-
rando a marca de dois anos de recuo ininterrupto.

Além disso, o IBGE apontou a queda de 11,4% da 
produção industrial de março em relação ao mes-
mo mês do ano passado. Já o setor têxtil apresen-
tou uma queda de 11,8% em fevereiro comparado ao 
mesmo período de 2015. 

Com impeachment de Dilma Rousseff, o cenário 
político deve ficar menos caótico, a economia menos 
nervosa e se inicia um longo processo de retomada. O 
que vale lembrar é que a economia depende de garan-
tias do cumprimento de regras, contratos firmados e 
a confiança dos investidores internos e externos. 

O afastamento da atual presidente do cargo não 
atrairá os investidores em curto prazo, mas se o su-
cessor, Michel Temer tomar medidas adequadas e 
coerentes essa retomada dos investimentos no mer-
cado nacional deve ocorrer em médio prazo. 

O atual cenário assusta quem está de fora as-
sistindo a briga de poderes e incertezas políticas 
e econômicas, porém outros pontos devem ser 
levados em conta antes de excluir o Brasil como 
uma possibilidade de investimento, como por 
exemplo, os desafios e oportunidades existentes 
no território verde-amarelo.

Nosso país tem vasta escassez de serviços de boa 
qualidade principalmente nas áreas de infraestrutu-
ra e tecnologia. Além disso, trata-se de um país com 
regras e com sistema político democrático.

Outro fator que deve ser levado em conta é que 
o Brasil é um país com 200 milhões de pessoas, 8 
milhões de quilômetros quadrados e o maior país 
agricultável do mundo, ou seja, as oportunidades 
moram aqui e precisam ser lapidadas também por 
outras culturas. O fato é que as empresas precisam 
manter o foco e atenção nas tendências da econo-
mia e, com práticas de governança corporativa, 

Cenário político agita 
economia nacional
As empresas precisam manter o foco e atenção nas 
tendências da economia e, com práticas de governança 
corporativa, manter um bom nível de caixa e estar à frente 
das movimentações do mercado

manter um bom nível de caixa e estar à frente das 
movimentações do mercado. 

A crise também gera oportunidades, por isso é im-
prescindível ficar atento a economia e seguir o pla-
nejamento estratégico da empresa. Os passos devem 
ser: planejar, executar corretamente e ajustar o plano 
ao cenário que está inserido. 

Se olharmos sob a ótica da desvalorização da nossa 
moeda (o real), este é o momento oportuno para o 
investidor estrangeiro quebrar as barreiras e se arris-
car em nosso território, e também para a ida de uma 
nacional para o exterior.

Talvez esse momento de turbulência seja o correto 
para diversificar a atuação da corporação e depender 
menos de um país instável com leis ultrapassadas e 
impostos altos e assim ultrapassar as fronteiras, ou 
seja, expandir a atuação para um outro país.

Não é tão simples expandir a atuação para um novo 
país, principalmente quando a imagem do Brasil está 
desgastada no que diz respeito a credibilidade e com-
pliance, devido aos escândalos de corrupção. Mas se 
a ação for planejada corretamente, o nível de caixa 
avaliado, o mercado consumidor e a adaptação dos 
produtos ou serviços forem projetados para a nova 
realidade, pode ser um passo determinante para o 
desenvolvimento da empresa, pois o ambiente estável 
de outro país será positivo para a matriz brasileira.

É preciso tomar algumas medidas básicas, como, 
conhecer as regras e Governança do outro país, estu-
dar o mercado para atuar de forma eficiente e eficaz 
e implantar uma Governança Corporativa interna 
para analisar os riscos da inovação.

Para desenvolver um planejamento estratégico é 
necessário debater os pontos fortes e fracos, avaliar 
o orçado e o realizado, os erros e acertos, mercado de 
atuação e perspectivas para estabelecer metas para 
o próximo ano sem sustos e sobressaltos e por fim o 
cenário econômico que o país está inserido.

Ouse com estrutura e não se arrependerá! 
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