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Perfil  | POR SILVIA BORIELLO

O bordado todo bonito, como conhecemos hoje, cruzou eras

para chegar a esse estágio; precisamente, desde a pré-história –

foram encontrados fósseis com vestes de pele de animais bor-

dadas com fibras vegetais, grânulos de marfim ou tripas, e as

agulhas eram feitas de finos ossos de caças. Há relatos de que

o bordado mais antigo foi encontrado em uma tumba em Altai,

na Sibéria, cerca de 400 a.C.; esse exemplar faz parte do acer-

vo do Hermitage Museum, na Rússia. Em 1561, quando o bor-

dado começou a ser industrializado,

em Londres, na Inglaterra, uma

empresa os produzia manual e

exclusivamente à família real e à

nobreza. A primeira máquina de

bordar surgiu em meio à Revolução

Industrial, no fim do século XVIII,

porém outra revolução em máqui-

nas de bordar se deu em 1959, no

Japão. Esta história você confere a

seguir, na entrevista com Ricardo

Liesegang, sócio-gerente da

Barudan do Brasil.

COSTURA PERFEITA: Conte-nos como a criação da primeira

máquina de bordar multicabeças, em 1959, pela Barudan,

impactou o mercado e a tornou líder nesse segmento no mundo.

E os principais fatos da empresa de lá para cá.

RICARDO LIESEGANG: Na época, o falecido fundador da

Barudan, Sr. Yoshio Shibata, possuía uma confecção e adquiriu

de um fabricante americano um equipamento de bordar. Tendo

em vista a limitação desse equipamento, resolveu desenvolver

um conforme a demanda e as ideias que tinha. A questão tomou

vulto, e suas ideias foram sendo incrementadas até 1972, quan-

do criou o “salta ponto” e a troca de cor automática, dando iní-

cio à exploração comercial de seus equipamentos. Em 1977,

desenvolveu a primeira máquina de bordar computadorizada

com múltiplos cabeçotes de alta velocidade. A partir de 1985,

criou uma estrutura internacional com diversas fábricas e filiais

pelo mundo. Sete anos mais tarde (em 1992), estabeleceu uma

filial no Brasil. Nascia aí a Barudan do Brasil Ltda., estabelecida

por meio de uma sociedade entre a Barudan Japão e Raul

Liesegang, um homem que trazia uma bagagem de 35 anos de

atuação no ramo de máquinas de

costura e, consequentemente, todo

o conhecimento e a visão do merca-

do brasileiro demandados pelos

japoneses.

CP: Como foi esse estabelecimento

da Barudan no Brasil?

RL: Quem diria em 1992 que a

Barudan do Brasil chegaria aonde

chegou. Além da incomparável qua-

lidade e eficiência dos equipamen-

tos produzidos pela nossa matriz no

Japão, fizemos questão de introduzir aqui no Brasil o atendimen-

to de excelência japonês. O pós-venda teria de ser ainda melhor

que o equipamento. Sabíamos, no entanto, tratar-se de uma

tarefa muito difícil para um equipamento que está sempre à fren-

te do seu tempo. Com humildade, dedicação e respeito aos

clientes, alcançamos elevados níveis de satisfação. Hoje temos

certeza de que qualquer cliente da Barudan no Brasil que preci-

se de uma consultoria, assistência técnica qualificada ou peças

de reposição, certamente não fica na mão. Nesse segmento de

peças, temos em nossas estatísticas índices inimagináveis em

nosso setor. Nosso estoque permite o atendimento imediato de

98% das necessidades de nossos clientes, até mesmo para

PONTO A
PONTO
CONHEÇA A HISTÓRIA DA BARUDAN, QUE
REVOLUCIONOU AS MÁQUINAS DE BORDADO
EM 1959 E DISSEMINOU NO BRASIL TODA A
SUA EXPERTISE
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RICARDO LIESEGANG, SÓCIO-GERENTE DA BARUDAN DO BRASIL.

PRIMEIRA MÁQUINA DE BORDAR
MULTICABEÇAS, CRIADA PELA
BARUDAN NO JAPÃO EM 1959.
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equipamentos que vendemos na época da nossa fundação (25

anos atrás). Um dos segredos desse resultado é nossa especia-

lização: somos 100% orientados aos equipamentos de bordar.

Não vendemos outras máquinas, não damos assistência em

outros equipamentos; nosso foco é o bordado e, assim, conse-

guimos nos diferenciar.

CP: Como era o mercado brasileiro de confecção no início, em rela-

ção ao uso de bordados e à introdução de maquinários mais moder-

nos? E como está hoje? Qual foi o período de maior pujança?

RL: O japonês nos ensinou

muita coisa, uma delas é “lutar sem-

pre, até o fim”. Você pode perder

uma batalha, mas a guerra conti-

nua. Vestimos esta camisa e passa-

mos a adotar esse ditado como um

de nossos principais pilares. O início

não foi fácil, mas com um equipa-

mento diferenciado, sabíamos que, com persistência, profissio-

nalismo, seriedade comercial e atendimento diferenciado, o

resultado chegaria. Na realidade, foi com o lançamento da Série

“D” (em 2002) que a Barudan do Brasil deu um grande salto no

mercado local. Naquela época, já havíamos criado raízes e

desenvolvido uma rede de representantes de extrema confiança,

ou seja, tudo pronto para o mercado absorver uma máquina que,

na época, passou a produzir 30% mais e custar

menos. Tudo graças a um novo sistema de tração

ativa (reduzindo vertiginosamente a quebra de

linhas) e uma velocidade de 1.000 pontos por

minuto.

CP: E como a entrada da Barudan mudou o mer-

cado brasileiro? Qual é o perfil do cliente daqui?

RL: Nossa entrada foi consistente, mas talvez

menos rápida do que gostaríamos. Tendo em vista

nossa limitação orçamentária na época, montamos

uma estratégia de não começar pela grande São

Paulo; afinal, ali estavam nossos maiores concor-

rentes. Com um trabalho muito forte em Santa

Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas

Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, tornamos

a Barudan um nome conhecido. Partimos, então,

para uma atuação no interior de São Paulo, até

termos consolidada uma posição definitiva para,

finalmente, entrar na capital paulista e região,

tudo de maneira sólida, profissional e responsá-

vel. Hoje, a Barudan do Brasil atende os mais

diversos perfis de clientes; aliás, esta foi uma barreira que tive-

mos de vencer. Verificamos a certa altura que, por ser um equi-

pamento de maior valor, o pequeno e o médio clientes sentiam-

se melindrados. No entanto, com o amadurecimento do merca-

do, esses pequenos e médios produtores brasileiros também

entenderam que o mais importante é quanto a máquina rende, e

não só o que ela custa.

CP: De que forma a empresa atende os confeccionistas além

das vendas?

RL: A Barudan é uma empresa

muito acessível e fascinada por novos

desafios. Estamos sempre prontos a

prestar toda e qualquer assistência

demandada por nossos clientes.

Possuímos centro de treinamento técni-

co e operacional, damos cursos de cria-

ção e desenvolvimento de bordado,

além do atendimento de inúmeras outras necessidades, visando

sempre a um resultado melhor na área de bordado. E foi com esse

apoio, além do comercial, que a Barudan do Brasil conquistou

outros mercados, que vinham sendo pouco atendidos pela

Barudan do exterior. Há 4 anos passamos a atender o Cone Sul

do nosso continente, ou seja, hoje, Argentina, Bolívia, Chile,

Paraguai e Uruguai se reportam à nossa estrutura no Brasil.

Inicialmente achávamos que seria um mercado inex-

pressivo, mas os números comprovaram o contrário.

CP: Atualmente, o que há de mais tecnológico em

lançamentos Barudan?

RL: A Barudan tem investido incessantemente

na melhoria da produtividade de seus equipamen-

tos. Diversos processos nesse sentido têm sido

implementados nos últimos anos, com resultados

bastante positivos. Todas as nossas máquinas pas-

saram a bordar a uma velocidade de 1.200 pontos

por minuto, ter a lubrificação semiautomática das

lançadeiras como acessório standard, além de

inúmeras outras mudanças que, por serem técni-

cas, não cabem serem detalhadas aqui. Além

disso, a precisão dos nossos equipamentos pro-

porcionam uma definição em bordados com

letras minúsculas, que sempre foram o “calcanhar

de Aquiles” de empresas de uniformes, e que pra-

ticamente não conseguem acreditar quando

veem a Barudan trabalhando. O slogan “É uma

Barudan” justifica-se nesses momentos.
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TODAS AS MÁQUINAS PASSARAM A TER

VELOCIDADE DE 1200 PONTOS POR MINUTO

E LUBRIFICAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA DAS

LANÇADEIRAS COMO PADRÃO.

Edição 100_Layout 1  19/11/2017  20:55  Página 21


