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4) Sobre o Mercado onde se Comercializa Atualmente as Confecções e os 

Artefatos com Recursos Genéticos de Algodão colorido 

 

Gilvan Alves Ramos 

 

A demanda por artefatos, ecologicamente corretos, 

oriundos dos recursos genéticos, prossegue em 

crescimento sustentado nas últimas décadas, quando a 

divulgação da relevância do algodão colorido comumente 

vem sendo feita através de feiras de modas e exposições de 

artigos e tecidos “orgânicos”. A abordagem, e a conquista, 

de clientes potenciais e efetivos tem acontecido em tais 

eventos.  

Ainda se configura o mercado do algodão colorido 

como “um nicho de mercado”, que vem sendo pouco 

explorado apesar de estar em franca expansão, como 

demonstram pesquisas de mercado feitas recentemente em 

diversas partes do mundo.  

Para atrair mais a atenção dos clientes potenciais 

devem ser demonstradas as vantagens de se usar fibras 

ecologicamente corretas, expor modelos de peças 

confeccionadas com design moderno, e de acordo com as 

exigências do mercado, quer seja pela qualidade do tecido 

ou pela criatividade do desenho. Neste particular, diante 

do caso têxtil, o setor de corte e design dos tecidos faz com 

que o mercado brasileiro siga forte e desponte pela 

qualidade de desenho e aperfeiçoamento dos produtos. 

Isso é defendido também pelo Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que 

acredita que esse fato seja uma salva guarda extraoficial 

para a competitividade dos produtos têxteis brasileiros. A 

ressalva de desenho industrial têxtil brasileiro tem se 

destacado no desenvolvimento e abastecimento de 

mercados de moda, de grande referência no cenário mundial, como o milanês italiano e os 

designers californianos. 

O que está surgindo no mercado brasileiro e, em particular na Região Nordeste, faz com 

que o preço agregado de matéria-prima, incluso no trabalho de corte e costura, mantenha-se 

competitivo e com alta qualidade no mercado mundial da moda sustentável. Muitos eventos 

internacionais têm apresentado seções ou dias específicos para tratar dessa moda muito atual, 

 

Gilvan Alves Ramos 

Eng. Agr. (UFPB - 1985), especialista em 

agribusiness (UFPB e PENSA-USP, 1996). 

Bolsista do CNPq, modalidade DTI, no 

PEASA-UFCG; e no PTA, do Governo do 

Estado da Paraíba. Trabalhou no Instituto 

Xingó com cadeias produtivas 

agroindustriais da região fronteiriça entre 

Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Consultor técnico de projetos implementados 

pela FBB, na Bahia, Ceará e Piauí, e outros 

empreendimentos amparados pela FAO-

ONU no Brasil. Consultor júnior do PNUD-

ONU, junto à SAF-MDA. Consultor na 

Coordenação de Agroextrativismo, da 

SEDRS, do MMA, para carnaúba e babaçu. 

Consultor credenciado do SEBRAE para 

APL's. Analista da Assessoria de Inovação 

Tecnológica da Embrapa, em Brasília-DF. 

Consultor ad hoc para projetos de pesquisa 

com APL's. Atua na área de Economia da 

Embrapa Algodão. Integra a Rede 

FertBrasil, com avaliações econômicas de 

novos fertilizantes, e a Rede de Pesquisa em 

Avaliação de Ciclo de Vida - ACV da 

Embrapa. 



Revista RG News 2 (2) 2016 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

37 

 

como é o caso da London Fashion Week, que abriga a Semana de Moda Ética Londrina 

(Esthética); ou o The Green Shows (“A Mostra Verde”) em Nova Iorque, que tem calendário 

oficial. No Brasil, apesar de fazer parte do calendário mundial da moda, as ações “verdes” na 

São Paulo Fashion Week e na Rio Fashion não contam ainda com seções especiais dedicadas a essa 

causa. Em 2009, na edição primavera/verão da Prêt-à-Porter de Paris, a mais importante feira 

internacional de moda do mundo (ECOFASHIONMAG, 2012). Em 2004, pela primeira vez o 

algodão colorido entrou na São Paulo Fashion Week e, em 2009, participou da edição 

primavera/verão da Prêt-à-Porter de Paris, a mais importante feira internacional de moda do 

mundo (ECOFASHIONMAG, 2012). Em 2016, novamente, o algodão naturalmente colorido 

brasileiro entrou na São Paulo Fashion Week, e desta feita de forma expressiva com a arte do 

estilista mineiro João Pimenta (vide referência 

bibliográfica). 

Desde o início da formação do APL de 

confecções e artefatos de algodão colorido do 

estado da Paraíba se promove a qualificação para 

os diversos agentes envolvidos no processo. E, 

em conjunto com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos – 

Apex-Brasil, o Comitê Gestor do APL continua 

dando apoio à realização de feiras e eventos de 

divulgação dos produtos, nacionais e 

internacionais, além de cursos técnicos para artesãos, costureiras e bordadeiras. 

O conceito de APL representa uma melhoria da compreensão do que seja uma cadeia 

produtiva agroindustrial, acrescentando-lhe as influências da cultura do local/território como 

definidora do comportamento empresarial dos integrantes dos diversos segmentos produtivos e 

comerciais. No caso do algodão naturalmente colorido, em vista de que os contornos da cadeia 

produtiva agroindustrial coincidem com os de um APL de âmbito estadual, ou seja, cultiva-se 

em todo o território paraibano, isto é: descaroça-se a pluma em Patos ou Juarez Távora, fia-se 

em Campina Grande, confecciona-se tecidos em São Bento, e em Galante distrito de Campina 

Grande, confecciona-se malhas em João Pessoa, faz-se artesanato em todas as regiões, produz-

se confecções em diversas cidades do Alto Sertão, do Agreste e do Litoral, o que demonstra que, 

nesse caso do algodão colorido, um conceito está imbricado no outro, de forma que é mais 

correto dizer mesmo que no estado da Paraíba existe, sim, um Arranjo Produtivo Local de 

Confecções e Artefatos de Algodão Colorido. Esse método de trabalho tem como fundamentos 

básicos a transparência, a simplicidade e a flexibilidade, e serviu para reunir facilmente diversos 

parceiros para o trabalho conjunto, tais como: a Emater - PB, a Associação Municipal de 

Desenvolvimento de Campina Grande(AMDE), o Sindicato das Indústrias de Vestuário da 

Paraíba (SINDIVEST), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI – PB), o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas (SEBRAE – PB), a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB – PB), além dos que já foram anteriormente citados.  
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Toda a Europa e a Califórnia representam importantes mercados para a tecnologia algodão 

colorido brasileiro. Por sinal, é na Alemanha que acontece, desde 1997, o maior evento mundial 

do setor de “orgânicos”, a Feira BioFach. Ao mesmo tempo, no Reino Unido o mercado de 

“orgânicos” vem apresentando um crescimento anual substancial e já acumula um crescimento 

de 40% desde 1996. A Feira BioFach reuniu cerca de 1.457 expositores e um público de 17.841 

visitantes no ano 2.000, e hoje, essa feira já tem 2.300 expositores e um público de 44.000 

visitantes. Além da BioFach, na Alemanha, e suas versões no Japão e no Brasil, atualmente um 

grupo de empresas formado pela Rede Santa Luzia Ltda., Casulo e Natural Cotton Color participa 

da Expo West, em Anahein, na Califórnia. Em 2016 a Natural Cotton Color e a Redes Santa Luzia 

Ltda. estiveram representando o Brasil na Maison d’Exceptions, área especializada da Première 

Vision, de Paris. Esse fato foi pioneiro, tratando-se do primeiro empreendimento de moda 

brasileira convidado para o evento, estando registrado em vídeo (VÍDEO, 2016). 

São os recursos genéticos, nativos ou exóticos, mas conservados nos Bancos Ativos 
de Germoplasma do Brasil, que abrem portas para um mercado sustentável de produtos 
naturais, que sustentam pessoas e consequentemente o país, servindo de exemplo o nicho 
do algodão colorido. 
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