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01 Introdução

4

Problema de pesquisa: 
identificar a tendência de 
valorização de marcas 
“made in Brazil” no 
segmento do vestuário 
mascilino e feminino

1º

2º 3º

4º

Objetivos:
Lógica de triangulação, análise de 
dados secundários, análise da 
percepção do fabricante e análise 
da percepção do consumidor final 

Efeito país de origem:
Faz parte da jornada do 
consumidor, como um novo 
elemento de compra

Top tendencias: 
Tendências encontradas ao 
longo do projeto e conclusão



02 Conceito: efeito
 país de origem

A globalização fez com que os consumidores tivessem a facilidade em adquirir 
produtos de diversas partes do mundo. Criando um novo tipo de elemento de 
decisão na hora da compra. Além de qualidade, preço e tendência por exemplo, 
o “pais de origem” se tornou algo que o consumidor tem buscado. 

“É considerado um atributo intangível, a imagem de um país pode ser definida 
como o quadro, a  apresentação ou estereótipo, que os consumidores atribuem 
aos produtos de um país, podendo ser criada por variáveis como 
características nacionais e o contexto economico, politico, historico e cultural” 
(MEHMET; PIRTINI; ERDEM 2010)5
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Análise da percepção 
do fabricante 

Entrevista qualitativas com 
mais de  5 empresas 

brasileiras : MGS, RIVKA, 
TAUREN, PURAMANIA, 

LAROSSI,GRUPO PL, 
ROBSUR 

2

Análise de dados 
secundários

Exemplos de fontes 
investigadas - APEX, 
IBGE, ABIT, IEMI, 
Ministério da Economia, 
Comex Stat. Contando 
com a pesquisa em mais 
de 30 sites diferentes

1

Análise das percepção 
do consumidor final 

Surveying realizado com 
350 entrevistados válidos 
com a participação de 23 
estados brasileiros

3

03 Descrição da metodologia
LÓGICA DE TRIANGULAÇÃO:



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Demonstrar a relevância do Brasil no mundo em termos de 
consumo

2. Comparar o crescimento do mercado com o passar dos anos
3. Identificar o volume de produção nacional 
4. Identificar o volume de vendas de vestuário 
5. Analisar o volume de importação 
6. Levantar como o mercado tem enfrentado a pandemia com 

estratégias
7. Entender em numeros o publico consumidor
8. Caminhos Futuros

7

04 Dados secundários:
Potencial de mercado



Relevância do Brasil em termos de consumo
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Brasil 2,6%

China 47,2%

Turquia 2,5%

India 7,10%

Paquistão 3,10%

BRASIL 4ª maior potência na 
produção do vestuário

R$185,7 bilhões de 

faturamento anual 

Fonte: https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor



Crescimento do mercado com o passar dos anos
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20,8%
2020

23,4%
2021

Valor de produção anual em trilhões de 
reais, com queda em 2020 e uma 

previsão de crescimento para 2021 

Fonte: https://www.iemi.com.br/varejo-textil-com-novo-ano-dificil-2/
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São Paulo ocupa a 
posição com a maior 

cadeia de produção têxtil 
do país com 29%

Fonte:https://medium.com/@descartext/brasil-5%C2%BA-maior-produtor-t%C3%AAxtil-e-4%C2%BA-maior-produtor-de-vestu%C3%A1rio-do-mundo-d5dfbb9fcc25

Ranking nacional de produção
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Fonte: https://www.abit.org.br/noticias/para-2021-abit-projeta-producao-semelhante-a-de-2019

Estimativa de aumento de 

até 21% em 2021 no volume 
de vendas 

21%

Volume de produção nacional
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2021
Estimativa para 2021 é de 

228,9 bilhões de reais 

totalizando 6,2 bilhões de 
peças. O total é a soma do 
montante de peças 
produzidas no Brasil com as 
peças importadas

2020
Receita de 181,4 bilhões 
de reais de receita líquida 
representa uma queda de 

26% na comercialização das 
peças

Fonte:https://www.abit.org.br/noticias/para-2021-abit-projeta-producao-semelhante-a-de-2019

Volume de venda 
do vestuário
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Fonte:https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20BR%20julho%2021.pdf
https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20-%20Dezembro.pdf
https://www.abit.org.br/noticias/deficit-comercial-do-setor-textil-e-de-confeccao-fica-estavel-no-primeiro-trimestre

O volume de importação de 2021 
representa uma queda de 

30,42% com relação ao 

mesmo período do ano anterior 

Volume de importação do mercado

https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20BR%20julho%2021.pdf
https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20-%20Dezembro.pdf
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Fonte:https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20BR%20julho%2021.pdf
https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20-%20Dezembro.pdf
https://www.abit.org.br/noticias/deficit-comercial-do-setor-textil-e-de-confeccao-fica-estavel-no-primeiro-trimestre

Volume de exportação do mercado

O volume de exportação representa 

2,6 bilhões de dólares  

China representa o país que o 

Brasil mais importa produtos 
têxteis e de confecção com mais de 

2537,5 milhões de dólares

Argentina representa o país que o 

Brasil mais exporta produtos 
têxteis e de confecção com mais de 

180,5 milhões de dólares

https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20BR%20julho%2021.pdf
https://www.abit.org.br/uploads/arquivos/S%C3%ADntese%20COMEX%20-%20Dezembro.pdf
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36,4%
Na produção física em volume de 

vestuário no ano de 2020
O setor mais atingido com 

relação aos outros varejos de 
bens foi o setor da moda. 

Impactado principalmente 
pelo fechamento das lojas 

físicas nos meses de abril e 
maio de 2020 

37,4%
Nas vendas do varejo em valores 

no ano de 2020 

Fonte:https://www.iemi.com.br/a-retomada-no-varejo-de-moda-e-o-que-esperar-de-2021/

Enfrentamento da pandemia

63,1%
Crescimento no faturamento das 

vendas online em 2021
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213 milhões de brasileiros

104 milhões de homens

109 milhões de mulheres

Fonte: IBGE

Número do mercado consumidor

- 18

19-24

25-29

30-34

35-39

28,6%

9,0%

8,9%

8,2%

7,2%

40-44

45-49

50-54

+55

6,8%

6,2%

5,3%

19,8%

População ativa:

51,6%
5,0%

9,0%

20%

46%
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C

D
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Fast Fashion
Coleções cápsulas, com pequenas 
quantidades de peças estão ganhando o 
mercado com força principalmente por 
ter suas coleções mudando a cada mês. 
Às novas gerações estão cada vez mais 
rápidas e antenadas, a moda tem 
acompanhado esse mesmo crescimento. 

Colabs de marcas grandes também 
fazem parte dessa nova tendencia novo 
fast fashion

Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes/
https://www.digitaletextil.com.br/blog/o-que-e-fast-fashion/

Caminhos Futuros

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes/


18 Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes/
https://www.usefashion.com/post/estrategia-de-marca-de-moda-collabs

Collabs
Às collabs ganharam força no período 
pós pandemia principalmente por trazer 
a  inovação, exploração de públicos 
novos e acesso aos meios de produção. 

Caminhos Futuros

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes/
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Sustentabilidade
Os novos cenários que a moda tem 
participado, por exemplo o próprio fast 
fashion, ligou um sinal de alerta.

 A indústria da moda é a segunda mais 
poluente do mundo, principalmente pelos 
químicos e peças se tornando cada vez 
mais descartáveis. 

Uma solução ao contrário do Fast 
Fashion foi o Slow Fashion, com a 
utilização de materiais recicláveis, 
tecidos organicos .

Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes
https://www.digitaletextil.com.br/blog/o-que-e-fast-fashion//

Caminhos Futuros

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/renovando-o-guarda-roupa-o-que-esperar-do-setor-de-vestuario-joias-e-nossas-recomendacoes


05 Dados primarios:
Percepção do Fabricante
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Definir quais os desafios para se ter uma marca no Brasil 
2. Definir quais as vantagens para se ter uma marca no Brasil 
3. Identificar e analisar as barreiras enfrentadas ao longo dos anos 
4. Identificar quais as vantagens ou desvantagens da fabricação própria 
5. Identificar como a marca trabalha para atingir a percepção do consumidor 

em relação ao “made in Brazil” e qual a sua valorização nos tempos atuais 
6. Levantar às dificuldades quando falamos em produtos importados e 

concorrência 
7. Identificar os países que mais ameaçam às empresas “made in Brazil”
8. Analisar os canais de vendas mais utilizados e os que têm mais vantagens 
9. Levantar quais os planos para o futuro e os objetivos



Metodologia
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4 horas de entrevista, 45 páginas de 
transcrição  

MGS, RIVKA, ROBSUR, GRUPO PL, TUAREN,
PURAMANIA  e LAROSSI

Entrevista exploratória com o método qualitativo, 
utilizando a tecnica de entrevista em profundidade 

Foi aplicado um roteiro com 66 perguntas 
semi-estruturadas em uma amostra não probabilística por 

conveniência de pessoas que estão inseridas como 
gerentes, diretores, CEO de empresas que possuem uma 
marca de roupa com fabricação própria ou terceirizada.

Foram realizadas 5 entrevistas online entre os dias 17 de 
setembro a 15 de outubro com um tempo médio  de 45 min



D E S FA
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Ameaças para se ter uma marca no Brasil

I O

Mão de obra qualificada 
(falta de costureiras)

Falta de facilitacao de 
credito

Fornecedor de materia 
prima de qualidade

Agregar valor percebido 
no publico consumidor

Destacar diferenciais
de mercado

“Achar pessoas de qualidade, isso realmente muda para a empresa, a gente tem muita dificuldade em trazer 

pessoas para dentro da empresa  que tenha tanto  foco quanto a gente” - Diretora Criativa

“Atingir o publico alvo que realmente queira, esse realmente é um desafio externo, tu conseguir levar a sua 
empresa para todas as pessoas que você quer” - Gerente geral de vendas

Encargos 

Crises econômicas ao 
longo dos anos
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“Principalmente é o controle de produção, sem o 
desperdício de matéria prima, controle de qualidade do 
produto pronto e a qualidade da matéria prima, além de 
proporcionar centenas de empregos e ajudar na 
economia da cidade, do estado e do país”  Diretor Geral

“Depois da pandemia às pessoas passaram a valorizar 
muito mais às marcas nacionais do que às marcas 
importadas, devido a situacao que aconteceu com a 
pandemia” - Gerente geral de venda

Oportunidades para se ter uma marca no 
Brasil

VANTAGEM

Valorizar a economia 
local pós pandemia

Controle de
 qualidade 

Exclusividade e 
customização  

Otimizar o 
reaproveitamento 
da matéria prima
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“Ainda não está na cabeça das pessoas, 
mas a partir do momento que várias 
marcas começarem a mostrar essa nova 
tendência, vai ganhar um espaço no 
mercado brasileiro, ai vai começar a virar 
tendência.”  Diretora criativa

Argumento de venda: Made in Brazil

Marcas utilizando o 
“made in Brazil”como 
argumento de venda

Condicao de 
nacionalidade valorizada
 pelo consumidor

Esforço repetitivo das 
marcas que ainda não 
utilizam o argumento 

MADE
IN 

BRAZIL
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“Marcas parecidas com a minha que vendem por e commerce, às que têm lojas físicas eu não considero concorrência, 
mas pequenas marcas com fabricação própria. As marcas que são revendas eu não considero minhas concorrentes 

porque quem compra de mim não vai querer comprar roupa revendida   ”  - Diretora de marketing 

Produtos importados e concorrência 

IMPORTADOS ECOMMERCE

1. Ecommerce com produtos importados  
direto da China 

2. Crescimento do ecommerce
3. Pandemia facilitando às compras online
4. Mudanca de comportamento durante a 

pandemia 
5. Custo do varejo online menor
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Mão de obra barata 
e qualificada 

“Interferem com certeza, tudo o que é fabricação importada pelo que acontece, eles conseguem, por terem uma 
tecnologia muito maior por parte de confecção, linha de produção, eles conseguem uma linha de produtos que a 

gente acaba não encontrando aqui ”  Gerente de Vendas

Países que ameaçam as empresas “made in Brazil”

Alta tecnologia nos 
produtos 



27

Principais desafios: Combater ecommerces que trabalham 
diretamente com produtos importados da china,transporte 
eficiente, definir bem a cobertura geografica 

“Para nós abrir um ecommerce durante a pandemia foi muito bom, foi o momento que explodiu às vendas online, e 

querendo ou não é muito mais barato ter um ecommerce do que ter uma loja física”  Sócia e diretora criativa

Canais de venda mais utilizados

ONLINE

HIBRIDO - VAREJO 
ONLINE E FISICO

VAREJO 
FISICO

Principais desafios: Manutenção do estoque, aumento dos 
gastos, logistica 

Principais desafios: Custo fixo, espaco para estoque, 
mudança no comportamento do consumidor 
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“Nossa ideia de expansão é justamente atingir todo o mercado nacional atraves de venda online e 
futuramente trabalhar com exportação dos nossos produtos, a traves de vendas para PJ, vender no 

atacado e não somente no varejo ”  Gerente Geral de Vendas

Planos para o futuro 

Venda não-presencial, 
realizadas via internet, 

por uma unica 
empresa, seja um 
fabricante ou um 

revendedor por meio 
de uma plataforma 

virtual propria

Franquia é uma 
estratégia utilizada em 

administracao, que 
tem como proposito, 
um sistema de venda 
de licenca, no qual o 
franqueador cede ao 
franqueado direito do 

uso da sua marca

Exportação é a saída de 
bens, produtos e 

servicos, do pais de 
origem. Essa operação 

pode envolver 
pagamento, como venda 

de produtos, ou nao, 
como nas doações 

é um espaço territorial 
no qual se agrupam 

uma série de 
atividades industriais 
ou empresariais que 
podem ou não estar 

relacionadas entre si

EXPANSÃO DO 
PARQUE FABRIL

NOVAS FRANQUIAS
INVESTIMENTO EM 

ECOMMERCE
EXPORTACAO DE 

ROUPAS
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analisar se existe relevância em questões de marca (identificar questões 
de valores)

2. Analisar se o consumidor sabe onde a marca consumida é produzida
3. Identificar as marcas mais lembradas 
4. Identificar e analisar as marcas brasileiras mais lembradas pelo 

consumidor 
5. Estabelecer qual a relevância da causa “made in Brazil”
6. Definir se às marcas que levantam essa bandeira são vistas de forma 

positiva ou negativa
7. Associar às marcas brasileiras com às marcas internacionais 
8. Classificar a relevância da marca ser brasileira 
9. Identificar se existe preferência na hora da compra pela marca brasileira 

10. Identificar qual a percepção de valor do consumidor brasileiro

06 DADOS PRIMÁRIOS: 
Percepção do consumidor
final



Metodologia
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350 respostas válidas

35 perguntas no questionário

Pesquisa Quantitativa
Questionário com 33 questões, feito via qualtrics. Respondido por 

uma amostra não probabilística, atraves da tecnica de bola de 
neve, com 1.715 respondentes sendo 350 respostas válidas 
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Perfil amostral 

15% 85%

4,2%

6,2%14,5%

43,4%

37,5%

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

25,3%

44,9%

18,7%

6,8%

4,2%

A - B C

D - E

9% 16%

75%

Pesquisa realizada com uma 
amostra válida de 350 

respondentes, distribuído em 
todas as regiões do brasil, 

diversas faixas de idade classe 
econômica e gênero 
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É possível observar que 49% dos respondentes não lembram da última marca comprada, ou seja, não existe relevância na questão MARCA. 
Fatores além da marca que levam o consumidor efetuar a compra: Preço, tecido e as cores. Por ultimo o Tendencia e país de origem. 

Fazendo um cruzamento nos dados com a renda, no item “país de origem”  não existe concentração de renda

904 respondentes

Relevância na marca 
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Local onde a marca consumida é produzida 
ORIGEM 

PRODUÇÃO

Em ambos os casos o consumidor 
não sabe a origem ou de onde às 

peças de roupas vem, não faz parte 
do processo de consumo

Comparando os graficos de 
relevancia, a origem da marca é 

mais relevante que o país onde é 
produzida

441 respondentes

175 
Sim263 

Não

246
Não

192 
Sim



Totalizando um montante de mais de 
230 marcas mencionadas 

espontaneamente

13 delas são de origem e produção 
brasileira, como Renner, Hering e 

John John e 7 de origem e

 produção internacional como por 
exemplo Nike, Adidas e Zara 

34

Marcas mais lembradas de forma espontânea 

572 respondentes
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Relevância do selo“Made in  Brazil”

PRODUÇÃO

78%
Não 

22% 
Sim

ORIGEM

Conforme às respostas apresentadas ao 
lado pode-se observar que o 41% dos 
respondentes ja compraram de marcas só 
por elas serem brasileiras.

Porém 78% dos respondentes nunca se 
aprofundaram em saber mais sobre as 
marcas de roupas produzidas no Brasil.

41%
Sim

59%
Não

356 respondentes



“Made in Brazil” 
é positivo 
ou negativo?

36

8,13 NPS

“Qual o grau de importância em dar ênfase na causa “Made in Brazil” para o 
vestuário (sendo 1 nada importante e 10 muito importante)”?

1 10
356 respondentes
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“Acredita que às compras de 
produtos “made in Brazil podem 
ser uma tendência a ser pensada 
futuramente?”

“Quão inovador e atrativo seria 
para você, dar o destaque nas 
marcas que são fabricadas aqui 
no Brasil?”

356 respondentes

156 127 44 28

122 153 67



Tabela dinâmica onde o respondente 
dizia se a marca citada era nacional ou 

internacional

Marcas nacionais reconhecidas

Marcas nacionais não identificadas:
Colcci, Farm, Carmim, JohnJohn, Osklen

Todas as marcas internacionais foram 
reconhecidas como tal

Marcas brasileiras  Vs. Marcas internacionais 

38 363 respondentes



Relevância da marca
Brasileira

Quanto mais próximo ao centro 
melhor a pontuação. 
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356 respondentes

Profissional ou Amador

Simples ou
Sofisticado 

Alta qualidade ou Baixa qualidade

Preço alto ou 
Preço baixo

Inovador ou 
Conservador

Primeira linha ou
Segunda linha

Popular ou especializado

Consolidado ou 
amador



Preferência pela marca 
brasileira

40

Qualidade de design

Qualidade de 
acabamento

Acompanha tendências 
mundiais

Variedade de peças

Tecnologia na 
produção

Qualidade no tecido

Quanto mais próximo ao centro 
melhor a percepção de qualidade

Pensando nos termos de 
capacidade e qualidade produtiva 
vemos o Brasil no segundo lugar 

com o melhor desempenho 

A percepção do consumidor de 
produtos de qualidade  



Percepção de valor do consumidor brasileiro 

No gráfico o respondente colocou em 
ordem a categoria da indústria 
brasileira com mais relevância.

Observa-se que a vestuário fica em 
segundo lugar com 68,24%, 

perdendo apenas para a industria 
alimenticia com 86,76%

41



07 
TOP TENDENCIAS 
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Crescimento do parque fabril 

Os dados secundários indicaram que há uma 
previsão no crescimento da produção em 2021 e 
uma queda na importação de peças acabadas. 
Apesar de toda a crise econômica o mercado hoje 
possui pontos favoráveis para o investimento para 
o aumento da produção, visto que o consumidor dá 
valor aos produtos feitos aqui. 

Um esforço coletivo entre as fábricas, facções e  
confecções, poderiam favorecer a produção 
nacional sob a importada, levando a um 
crescimento fabril. 
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Potencial adormecido

No infográfico que comparam os paises, o Brasil é o segundo 
país com melhor reputação para a produção de vestuário, o 
dado secundário indicou que é o quarto no ranking mundial 
de produção e o potencial percebido ficou em segundo 
lugar, perdendo apenas para o setor de alimentação ou seja 
o consumidor tem uma disposição em agregar valor ao 
vestuário. 

De acordo com as informações obtidas pelas pesquisa, 
quando se fala em jornada do consumidor pensar em 
comprar produtos brasileiros não faz parte do dia a dia, 
mesmo mostrando que há um potencial para ser investido. 
Com esforço do fabricante e de políticas públicas esse 
pensamento pode vir a fazer parte do dia a dia do brasileiro. 



45

Valorização da marca 

De acordo com os dados primários com relação a percepção do 
consumidor, é possível compreender que há um grande potencial no 
quesito valorização de marca.

O consumidor enxerga que roupas produzidas no Brasil tem além da  
qualidade outros pontos interessantes. Pensando por esse ponto de 
vista, o esforço nessa situação vem por parte do fabricante, que é a 
ponta da cadeia, tendo em vista que a responsabilidade da 
comunicação para o consumidor final fica por parte do mesmo. 
Porém não apenas com uma etiqueta escrito “made in Brazil”, mas 
sim com ícones da bandeira por exemplo, para uma melhor 
visualização.

Além do ícone mais evidente nas peças de roupas, é interessante 
para a marca utilizar do “fabricado no Brasil” como argumento de 
venda, por meio das redes sociais, vendedores, slogans uma vez que 
quem está comprando enxerga as marcas brasileiras com bons 
olhos. 



Ao questionar o consumidor final como ele 
conhece marcas novas o Instagram saiu 
disparado na frente das outras opções de 
escolha, o segundo grande ponto foi por meio de 
indicações. 

O uso das redes sociais, em especial o instagram, 
pode envolver uma estratégia para chamar a 
atenção do consumidor como forma de 
comunicação, vitrine e até mesmo utilizar como 
uma plataforma de venda.
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Formas de comunicação
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Adequação de canal  

Em 2021 houve um crescimento de 63,2% nas 
vendas online de varejo. O futuro está cada vez 
mais digital, porém quando falamos em vendas 
online de roupas ainda há uma necessidade de 
experimentar as peças, do toque do tecido, ter 
uma experiência completa de atendimento 
dentro da loja por exemplo. 

Pensando por esse lado, fazer com que as 
empresas trabalhem de forma híbrida (fisico e 
online) é uma estratégia para ser mais 
competitivo no mercado. 
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Profissionalismo 

Na pesquisa primária de percepção do 
fabricante, o grande problema é encontrar 
mão de obra qualificada, dentro da 
confecção, costureiras, modelistas, 
estilistas. 

A grande oportunidade encontrada dentro 
da pesquisa foi principalmente a 
oportunidade de estar qualificando pessoas 
com cursos técnicos e além disso ter um 
pré posicionamento dentro das respectivas 
empresas



08 Análise final 
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É necessário prestar atenção na cadeia produtiva do 
vestuário para entender e dar valor a cadeira inteira tem 
que se moldar, o contexto de mercado precisa ser 
favoravel, os fabricantes tem que comprar a causa made 
in brazil e colocar em incentivo e estímulo, para que de 
fato o varejista e toda a cadeia  faça com que chegue ao 
consumidor final  e valorize o argumento.

Existe uma predisposição espontânea para às pessoas 
agregarem valor nesse diferencial. 

Para que haja a valorização  das marcas feitas no Brasil a 
cadeia de valor do vestuário tem que se apropriar dessa 
oportunidade, apenas a fábrica ou só consumidor não 
conseguem fazer progredir. A cadeia tem que se 
empoderar dessa possibilidade, ou seja, ter todo mundo 
andando de forma mais unida e pelo mesmo caminho. 

Conclusão 



Obrigada!


