moda

Boletim

Lingerie: Oportunidades para
Exportação Pós-Mundial

A lingerie brasileira vem ganhando
destaque no mercado internacional
Com a proximidade dos megaeventos esportivos, investir na
exportação desses produtos pode ser uma excelente oportunidade em função do grande destaque do Brasil no mercado
internacional. Essa visibilidade permite aos pequenos negócios
uma chance única: a de entrar em contato com possíveis clientes e comercializar o produto em outros países. Porém, o planejamento e uma correta gestão empresarial são essenciais para
transformar essa oportunidade em sucesso.

Este Boletim tem o
objetivo de apresentar ao
empreendedor do segmento
da moda a relação dos países
com maior potencial importador
de peças brasileiras e propor
ações que geram oportunidades para seu negócio.

Como exemplo, Taquaral, um dos principais polos de moda
íntima da região Centro-Oeste do Brasil, merece destaque.
Os empreendedores da região apostam em visitas frequentes a feiras internacionais para adotar os padrões de
qualidade desses países e, dessa forma, competir equiparadamente com o produto estrangeiro. A inciativa tem dado
bons resultados. Confira reportagem completa.

Fonte: o popular. Disponível em: http://www.opopular.
com.br/. Acesso em:4 de maio de 2014.
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/ Confira os
países selecionados para
jogar a Copa
do Mundo da
FIFA 2014 no
Brasil:

Bélgica
Itália
Alemanha
Holanda
Suíça

Estados Unidos
Costa Rica
Honduras
México

Rússia
Bósnia-Herzegóvina
Inglaterra
Espanha
Portugal

França
Croácia
Grécia

Irã
Coreia do Sul
Japão

Austrália
Argentina
Colômbia
Chile
Equador
Uruguai

Camarões
Nigéria
Gana
Costa do Marfim
Argélia

Entre esses países, destacamos aqueles que importaram lingerie brasileira durante o período de 01/2012 a
03/2014. Os produtos considerados na análise foram calcinhas e sutiãs, com base na Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM:
Tabela de nomenclaturas
61082100
61082200
61082900
62089100
62089200
62089900
62121000

calcinhas de malha de algodão
calcinhas de malha de fibras sintéticas ou artificiais
calcinhas de malha de outras matérias têxteis
corpetes, calcinhas, penhoares, etc. de algodão
corpetes, calcinhas, penhoares, etc. de fibra sintética/artificial
corpetes, calcinhas, penhoares, etc. de outros materiais têxteis
sutiãs e “bustiers” (“sotiens” de cos alto)

País	Produto	US$
Alemanha	Calcinha
	Sutiã
Argentina	Calcinha
	Sutiã
Bélgica	Calcinha
	Sutiã
Chile	Calcinha
	Sutiã
Colômbia	Calcinha
	Sutiã
Costa do Marfim	Calcinha
	Sutiã
Costa Rica	Calcinha
	Sutiã
Equador	Calcinha
	Sutiã
Espanha	Calcinha
	Sutiã
Estados Unidos	Calcinha
	Sutiã
França	Calcinha
	Sutiã
Grécia	Calcinha
	Sutiã
Honduras	Calcinha
	Sutiã
Itália	Calcinha
	Sutiã
Japão	Calcinha
	Sutiã
México	Calcinha
	Sutiã
Holanda	Calcinha
	Sutiã
Portugal	Calcinha
	Sutiã
Rússia	Calcinha
	Sutiã
Suíça	Calcinha
	Sutiã
Uruguai	Calcinha
	Sutiã

291.062
14.435
1.339.101
992.269
34.134
331
1.954.696
1.457.156
48.906
17.618
15.017
7.498
176.625
189.109
206.747
245.288
28.944
1.818
1.341.577
852.034
381.144
279.138
68.244
2.123
89.054
3.657
45.318
33.405
556.104
353.663
433.828
387.895
37.468
1.477
209.723
145.200
275.819
64.658
91.441
9.817
1.322.926
1.927.804

Entre esses países,
apresentamos ainda aqueles
que merecem destaque quanto
ao sorteios da primeira e segunda
etapas na venda de ingressos
para o Mundial. Lembrando que dos:

Quantidade
12.899
1.192
200.231
151.698
3.731
2
511.666
188.275
11.589
2.405
590
276
45.511
21.462
40.285
23.351
5.804
181
110.572
58.881
48.624
27.162
32.671
601
12.016
402
7.802
3.909
146.842
39.760
94.985
33.493
6.936
90
39.309
12.689
30.992
9.043
3.372
704
510.255
321.774
Fonte: aliceweb, 2014

57%

foram para
torcedores
residentes
no Brasil

43%

1.500.000

foram para
torcedores
de outras
partes do
mundo

ingressos para
o torneio

/ Durante o período dos jogos, os principais visitantes serão turistas dos
seguintes países:
eua
colômbia
inglaterra
alemanha
argentina
austrália
frança
chile
méxico
outros

10%
9%
9%
9%
7%
6%
6%
5%

21%

18%
Fonte: Exame, 2014.

*Análise feita com base no detalhamento das exportações brasileiras
presentes na base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).
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Podemos relacionar os países que mais importaram peças brasileiras nos últimos anos com aqueles que
enviarão ao Brasil o maior número de turistas:
Países com maior número de
peças importadas

Países que enviarão ao Brasil
maior número de turistas

Chile

Estados Unidos

Uruguai

Colômbia

Argentina

Alemanha

Japão

Argentina

Estados Unidos

Inglaterra

México

Austrália

França

França

Costa Rica

Chile

Equador

México

Chile,
Argentina e
México são mercados
em potencial para
exportação da lingerie
brasileira!
Informe-se de

como exportar
para: Chile,
Argentina,
México

Durante e após o Mundial o Brasil receberá muitos visitantes do Chile, Argentina e México. Dessa forma,
o Brasil estará em destaque nesses países durante e após o megaevento. É provável que as cidades-sede,
onde estas seleções jogarão, estejam em evidência para estes países.
Chile

Cuiabá (Arena Pantanal),
Rio de Janeiro (Macaranã),
São Paulo (Itaquerão);
Como exportar

Argentina

Rio de Janeiro (Macaranã),
Belo Horizonte (Minerão),
Porto Alegre (Beira-Rio);
Como exportar

México

Natal (Arena das Dunas),
Fortaleza (Castelão),
Pernambuco (Arena Pernambuco);
Como exportar

Essa visibilidade pode se dar em função da mídia local e do marketing boca-a-boca. O turista vai ter uma boa
experiência nestas cidades e levará essa impressão aos seus familiares e amigos, quando voltar ao seu país
e eles possivelmente, em outra oportunidade, visitarão estas cidades. Muitos turistas já conseguiram os
seus ingressos na primeira e segunda fase do sorteio. Outros ainda estão pleiteando e aguardam a próxima
fase. Porém, além daqueles turistas que assistirão aos jogos nos estádios, outros virão, mesmo que não tenham conseguido ingresso, para se divertir e torcer por seu país nas ruas e nos bares. Portanto, a aceitação
das coleções voltadas ao Mundial será provavelmente maior nestes países.

Fonte: Sensualle. Disponível em: //goo.gl/XaezL8. Acesso em 28 Abril 2014

Caso de sucesso

A empresa
Sensuale Lingerie lançou
em abril, uma coleção especial,
para a Copa do Mundo da FIFA
2014. São 38 peças em verde e
amarelo entre calcinhas, sutiãs,
camisolas, entre outras
peças.

A Sensuale Lingerie, desde 2006, exporta lingerie para o México e para o Chile, além de atender outros
países da Europa, Ásia e Oceania. A empresa, fundada em 1998 e sediada em Nova Friburgo, Rio de Janeiro,
atualmente exporta cerca de 30% de sua produção. Para alcançar esses números, a Sensuale Lingerie contou com o apoio da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), por meio do qual puderam
participar de feiras internacionais, essenciais para as exportações.
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Atualmente, a empresa exporta por conta própria, sem nenhuma burocracia e com total apoio do governo.
De acordo com Eric Gouvêa Aguiar, gerente comercial, “a empresa confeccionava lingerie com modelagem
mais tradicional, porém a partir de 2003 aderiu ao mercado de lingerie mais sensual”.
Apesar da mudança, a procura continua grande tanto em lojas de lingerie tradicionais quanto em sexy
shops. Para o gerente comercial, não há nenhum tipo de exigência referente à modelagem, nem para o
México e nem para o Chile. As peças são as mesmas comercializadas no mercado interno.
De acordo com Aguiar, a gama de produtos é bem diversificada. São 400 modelos diferentes que foram cuidadosamente desenhados com base em pesquisas de tendências mundiais. “Nossos modelos são reconhecidos lá
fora, são produtos com design, os mais solicitados pelos importadores são aqueles em tule e renda”.

Ações
recomendadas

Fique atento ao perfil de consumo das mulheres latinas e às
tendências para o segmento mundial
Requisitos como conforto, cor, qualidade do tecido e delineação do produto ao corpo são essenciais. Cintura
alta e rendas coloridas estão em alta.
Explore o universo brasileiro já que as grifes internacionais tendem a não desenvolver coleções vinculadas
à cultura do seu país. Vincule a brasilidade a conceitos como sedução, encanto, e poder. Essas são inspirações consideradas indispensáveis nas coleções visando o público que se deseja atingir.
Lembre-se de levar em conta a influência que a lingerie traz sobre os homens, principalmente no que diz
respeito às cores e tonalidade.
Estudos ainda apontam que para o Verão 2015 conceitos como simplicidade, nostalgia,
tranquilidade e alegria estarão em alta, confira.
/ Planeje realizar o curso Procedimentos para Exportação (Proex)
Sua programação contempla os principais procedimentos
operacionais envolvidos na atividade de exportação. O
empreendedor conta com a orientação de um tutor especialista no
assunto, que o acompanhará, esclarecerá dúvidas e estimulará a
discussão de temas relevantes.

Para começar a investir neste
mercado latino-americano, uma
possibilidade é experimentar produzir
coleções em menor escala para
avaliar a aceitação do produto.
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/ Empreendedor: Chile, Argentina e México são mercados quentes
Crie estratégias para expor os seus produtos para os turistas e estude a possibilidade de inserir os seus produtos nas cidades-sede onde cada uma dessas seleções jogará: Chile - Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo;
Argentina - Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre; México - Natal, Fortaleza e Pernambuco. Outra
boa estratégia também é divulgar o seu produto fazendo alusão à cultura desses países como potenciais
consumidores utilizando as mídias sociais. Para mais informações, confira o portal sobre Redes Sociais e
fique por dentro de dicas para gestão de sua marca nas mídias.
Associações de empresas estão realizando viagens internacionais com frequência, no intuito de pesquisar boas práticas e
assim replicá-las em seus negócios. NesSas visitas a galerias de renome é possível perceber as diferenças entre padrões de
consumo de lingerie e assim ter novas ideias para as coleções.

/ Fique atento ao Programa de Internacionalização da Indústria da Moda Brasileira criado pela
Abit em parceria com a Apex-Brasil
Este programa tem como objetivo apoiar e preparar as empresas das indústrias têxtil e de confecção interessadas em comercializar seus produtos em outros países. Para participar, basta preencher o formulário.
Para mais informações, confira o site da Texbrasil ou entre em contato pelo telefone (11) 3823-6155.
Visite o Portal Aprendendo a Exportar. Através dele é possível obter orientações sobre planejamento, capacitação, mercadoalvo, acordos comerciais e outras informações para facilitar o processo de internacionalização da sua empresa.

/ Procure auxílio do Sebrae através do Autodiagnóstico Negócios Internacionais.
Este projeto tem como objetivo auxiliá-lo a compreender em que estágio está a sua empresa em relação
ao processo de negócios internacionais. O processo é simples, basta responder algumas questões sobre o
negócio e sobre produtos e a situação da empresa no mercado global. Ao final é gerado um relatório com
uma avaliação e recomendações.
/ Invista em parcerias com outras empresas.
Criando associações e cooperativas, o empreendedor pode melhorar o custo de aquisição de insumos e
equipamentos, pode atender grandes pedidos e também vender a produção no mercado externo.

Sua opinião faz a diferença!
Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas

www.sebrae2014.com.br
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