
ALÉM DE ELOGIOS, A 6ª EDIÇÃO DA TMT 
CONTOU COM GRANDES RESULTADOS E 
SEGUE OTIMISTA PARA O PRÓXIMO ANO.
A Turnê do Mercado Têxtil Santa 
Catarina (TMT SC), promovida pelo 
Sintex – Sindicato das Indústrias de 
Fiação, Tecelagem e do Vestuário, foi 
mais uma vez um sucesso entre o 
público e as empresas que integram 
o projeto. De 1 a 5 de agosto, a 6ª 
edição do evento reuniu cerca de 
150 pessoas, que foram atendidas 
com hora marcada e atendimento 
personalizado nas empresas 
Atlântica, Bella Janela, Bouton, 
Buddemeyer, Copa&Cia, Fibrasca, 

Hedrons, Karsten, Lepper e Teka.
Para o gerente de vendas da 
Buddemeyer, Luciano Stefanes, a 
TMT Santa Catarina é a consolidação 
de um modelo de negócios de 
sucesso. “A possibilidade de receber 
vários clientes em nossas empresas, 
antecipando o lançamento de 
produtos, mostrando o nosso 
parque fabril e a nossa estrutura, 
facilita o fechamento de negócios.”
Confira mais detalhes da TMT 
SC neste informativo especial. 

6ª EDIÇÃO    01 A 05 DE AGOSTO    2016 

I N F O R M A T I V O
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A Turnê do Mercado Têxtil Santa 

Catarina (TMT SC) foi, mais uma vez, um 

sucesso entre o público e as empresas 

que integram o projeto nas cidades de 

Blumenau, Brusque, Joinville e São Bento 

do Sul. Promovida pelo Sintex – Sindicato 

das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do 

Vestuário, de 1 a 5 de agosto, a sexta 

edição do evento reuniu cerca de 150 

pessoas - representantes de grandes 

lojas e redes de varejo nacionais. 

Divididos em grupos e com atendimento 

em horário marcado, todos eles 

visitaram as empresas que acreditam na 

iniciativa: Atlântica, Bella Janela, Bouton, 

Buddemeyer, Copa&Cia, Fibrasca, 

Hedrons, Karsten, Lepper e Teka.

O grande diferencial da TMT SC é a 

atenção dada a cada cliente no momento 

da visita. “O que diferencia a Turnê do 

Mercado Têxtil SC de outros eventos do 

setor, como as feiras, é a possibilidade 

de ser atendido com atenção total 

pelo seu fornecedor”, destaca o 

presidente do Sintex, Ulrich Kuhn.

Ana Sheila Lemos Andrade, da AKM 

Tecidos, da Bahia, concorda. “Eu já 

havia vindo para a região na época das 

feiras têxteis, mas não tinha tempo de 

ser atendida. Agora é tudo com horário 

marcado e foi muito bom o contato e 

interação com todos, até mesmo com 

diretores e proprietários das indústrias.”

Além do atendimento personalizado, 

cada visitante pode conhecer a forma 

de produção das peças, lançamentos 

em primeira mão, 

entre outros 

detalhes que só são 

possíveis dentro 

do parque fabril 

ou showroom das 

indústrias, conforme 

assinala Tiago 

Aquino, da Casa 

Chagas Tecidos, 

no Rio Grande 

do Norte. “Ver o 

produto ambientado e poder tocá-lo, 

saber como foi feito, imaginá-lo na 

casa do cliente ajuda até a valorizar o 

produto e a vendê-lo melhor na loja.” 

As indústrias também demonstram 

seu reconhecimento ao evento. Para 

o gerente de vendas da Buddemeyer, 

Luciano Stefanes, a sexta edição da 

TMT Santa Catarina é a consolidação 

de um modelo de negócio de sucesso. 

CLIENTES APROVAM 6ª EDIÇÃO 
DA TURNÊ DO MERCADO TÊXTIL SC

A POSSIBILIDADE 
DE RECEBER VÁRIOS 
CLIENTES EM NOSSAS 
EMPRESAS, ANTECIPANDO 
O LANÇAMENTO DE 
PRODUTOS, MOSTRANDO 
O NOSSO PARQUE FABRIL 
E A NOSSA ESTRUTURA, 
FACILITA O FECHAMENTO 
DE NEGÓCIOS. SABER QUE 
TODOS ESTES CLIENTES 
FICARÃO BEM HOSPEDADOS 
E TERÃO TODA A LOGÍSTICA 
NECESSÁRIA PARA A 
VISITAÇÃO NAS EMPRESAS, 
NOS DÁ A TRANQUILIDADE 
PARA APOSTAR NA 
SUA CONTINUIDADE, 
FORTALECENDO O SETOR.”

“

O diretor executivo do Sintex, Renato 

Valim, comenta sobre a satisfação com 

os resultados. “Ficamos extremamente 

felizes em contribuir para a 

competitividade das indústrias da região 

por meio de um evento como a TMT 

SC. Ter a iniciativa reconhecida como 

um pilar importante para os negócios 

de nossa indústria é muito importante 

para nós, como entidade sindical.” 

Compradores conhecem todos os detalhes das novas coleções.

Clientes recebem atendimento personalizado na TMT SC.

  Luciano Stefanes - Buddemeyer 
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PARTICIPANTES CONTAM SOBRE 
SUA EXPERIÊNCIA NA 6ª TMT SC
Possibilidade de conhecer lançamentos ao vivo e em primeira mão, ter mais facilidade para negociar e ter atendimento 

personalizado com horário marcado são alguns atributos que fazem da Turnê do Mercado Têxtil SC um sucesso. 

Confira a opinião de alguns participantes da sexta edição do evento:

“Eu já havia vindo para a região na época 

da Texfair, mas na feira não tinha tempo 

de ser atendida. Agora é tudo com horário 

marcado e foi muito bom o contato e 

interação com todos, até mesmo com 

diretores e proprietários das indústrias.”

AKM Tecidos (Bahia)

Ana Sheila Lemos Andrade

“Achamos a TMT SC muito boa. Vimos 

coleções bonitas, produtos diferenciados 

e fechamos pedidos. Com a Teka, por 

exemplo, retomamos as negociações 

que estavam paradas há algum tempo. 

Toda a ideia da Turnê é bem válida!”

Ruxckaia (Goiás)

Suzy Borges

“Esta foi a primeira de muitas vezes que 

pretendo participar da Turnê do Mercado 

Têxtil SC. Me arrependo de nunca ter vindo 

antes. A logística do evento é muito boa, 

não é cansativo. É bem diferente de uma 

feira tradicional, aqui temos privacidade, 

ninguém te interrompe. Totalmente mais 

prático e mais prazeroso de se fazer.”

Zelo (SP)

Daniel Nascimento

“Esta foi a primeira vez que vim e 

achei superbacana, produtivo, bem 

diferente das feiras em São Paulo. 

Vimos bastante novidades a preços 

bacanas, que talvez não tivéssemos 

conseguido negociar se não viéssemos 

aqui. Este formato de evento proporciona 

uma negociação bem melhor.”

Magazine Torra-Torra (São Paulo)

Diene Ferreira

“Esta é minha primeira Turnê do Mercado 

Têxtil em Santa Catarina. Mas, em 

fevereiro estive na edição realizada no 

Nordeste. Foi muito bom conhecer todo 

o processo produtivo e o showroom 

das empresas pessoalmente. Ver o 

produto ambientado e poder tocá-lo, 

saber como foi feito, imaginá-lo na 

casa do cliente ajuda até a valorizar o 

produto e a vendê-lo melhor na loja.”

Casa Chagas Tecidos (RN)

Tiago Aquino

“Pela conjuntura atual sentimos 

necessidade de buscar novos 

negócios para estimular as vendas, 

que estavam menores. Por isso, vim 

pela segunda vez para a Turnê do 

Mercado Têxtil SC. Foi ótimo. Esta 

proximidade com os fornecedores 

para encaixar produtos melhores no 

meu mix de vendas e a negociação 

produtiva vão auxiliar a vender melhor!”

Eco Cotton (São Paulo) 

Alex Cortelaso

“Essa foi a minha terceira participação 

na TMT SC e o evento está muito em 

sintonia com nossa forma de trabalhar 

com nossos fornecedores, com 

proximidade, visitando as empresas 

e também participando de feiras. A 

organização e o conforto proporcionados 

pelo Sintex aos participantes é um ponto 

extremamente positivo  do evento. 

Além disso, é muito bom poder sair na 

frente com os lançamentos daqui, com 

conhecimento e informações importantes 

sobre cada produto, também.”

Magazine Enxovais (Paraná)

Orlando Signori

Produtos podem ser vistos 
e tocados na TMT SC.
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EMPRESAS COMEMORAM RESULTADOS
As empresas que participaram da Turnê do Mercado Têxtil são unânimes ao falar do sucesso do evento. Todas concordam que a 

iniciativa tem enorme poder de gerar negócios e contribuir para o fortalecimento do setor têxtil da região. Confira alguns depoimentos:

“A sexta TMT foi a mais intensa de 

todas as edições, pelo número recorde 

de clientes recebidos e pelo volume 

de negócios gerados. Para a Lepper, 

trata-se de uma excelente vitrine para 

apresentação das suas novidades, seja 

na linha infantil como nos produtos 

da marca própria. Percebemos que 

os clientes estão, a cada edição, 

mais simpáticos ao modelo da Turnê, 

pela objetividade, pela receptividade 

dos empresários e executivos das 

empresas locais, além da estrutura 

logística, de acomodações e eventos 

sociais colocados à disposição dos 

principais varejistas brasileiros. Atrevo-

me a dizer que este modelo, em pouco 

tempo, deverá ser seguido por outros 

segmentos da cadeia produtiva. Os 

resultados alcançados superaram 

a nossa previsão, que em princípio 

apontava um acréscimo de 20% nas 

vendas em comparação à edição 

anterior. A régua da expectativa, para o 

evento de 2017, naturalmente subiu.”

 “Essa edição da TMT provou, mais uma 
vez, que esse é um evento de sucesso. 
Recebemos 50 clientes, de várias 
partes do Brasil, e todos ficaram muito 
satisfeitos. Como sempre acontece, 
o evento foi muito bem organizado, 
o que nos permitiu dedicar um bom 
tempo a cada cliente, proporcionando 
um atendimento diferenciado. Tivemos 
a oportunidade de apresentar os 
lançamentos de produtos e fechar vários 
negócios. Esperamos que esse evento 
continue e se torne cada vez mais forte!”

“A sexta edição da TMT Santa Catarina é a 

consolidação de um modelo de negócios 

de sucesso. A possibilidade de receber 

vários clientes em nossas empresas, 

antecipando o lançamento de produtos, 

mostrando o nosso parque fabril e a 

nossa estrutura, facilita o fechamento 

de negócios. Saber que todos estes 

clientes ficarão bem hospedados e 

terão toda a logística necessária para 

a visitação nas empresas, nos dá a 

tranquilidade para apostar na sua 

continuidade, fortalecendo o setor.”

diretor comercial da Karsten
gerente de vendas da Buddemeyer

diretor da Lepper

Ênio Alfredo Kohler

Alvin Rauh Neto
Luciano Stefanes

“Mais uma vez a TMT foi um sucesso 

para a Teka. Nossos objetivos de venda, 

programações de pedidos, ampliação 

de mix e recuperação de clientes foram 

todos superados, além de um feedback 

muito positivo do mercado quanto aos 

lançamentos de produtos e inovações 

que a Teka apresentou. Estamos no 

caminho certo para cumprirmos a meta de 

crescimento anual de 30%, e certamente, 

as edições da TMT tem contribuído 

bastante para sua concretização.”

diretor comercial da Teka

Ricardo Fontenelle

“Queremos estender à diretoria do 

Sintex nossa gratidão e parabenizá-

los mais uma vez pela organização da 

Turnê do Mercado Têxtil SC. Tivemos um 

bom número de clientes nos visitando 

e a possibilidade de fechamento de 

negócios com praticamente todos 

os clientes, apesar de sentir que as 

negociações estavam mais apertadas!”

diretora da Toalhas Atlântica

Susymeri Ogliari

“Em mais uma edição, a TMT mostrou-

se muito produtiva, eficiente e 

organizada. Nesse formato conseguimos 

de fato trabalhar planejados, 

fazendo com que o cliente tenha um 

atendimento muito mais qualificado 

e objetivo. E o principal: os negócios 

acontecem de uma maneira leve e 

amigável, reforçando o relacionamento 

que mantemos com nossos clientes.”

Bella Janela/Hedrons

Alexandre R. Souza
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