
O cliente está lá
uma das áreas em que a econo-

mia brasileira tem ido consisten-
temente bem é a exportação. Da

soja ao aço, da cerveja ao minério, dos
frangos aos aviões, o Brasil vem baten-
do recordes de vendas desde 2000. Mas
a percepção generalizada é que esse
é um jogo para grandes companhias,
como Gerdau, Perdigão, Embraer ou Pe-
trobras. Afora elas, o Brasil continua-
ria sendo um país de empresários com
pouca visão estratégica, dependentes
do crescimento do mercado interno,
ameaçados pela globalização. E isso não
é mais verdade. No ano passado, 15 mil
empresas pequenas e médias, de mais
de 60 setores, fizeram parte de projetos
da Agência de Promoção das Exporta-
ções e Investimentos do Brasil (Apex).

De 2003 a 2005, o volume de negó-
cios fechados em feiras internacionais
por pequenas e médias empresas foi
multiplicado por sete, de US$ 2 bilhões
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para US$ 15 bilhões. Por trás desse sal-
to estão as histórias de gente como a so-
cióloga cearense Silvania Nuto, que des-
cobriu um filão para a venda de flores
exóticas na Europa, e a paulistana Shei-
la Farah, que exporta cosméticos fei-
tos com insumos da Amazônia. As li-
ções desses empresários - que, ao sair
para o mundo, tiveram de mudar suas
estratégias comerciais, imagem, mix de
produtos e até práticas administrati-
vas - estão no livro Passaporte para o
Mundo, dos jornalistas Clayton Netz,
Nely Caixeta e Ricardo Galuppo, com
apoio da Apex. ÉPOCA adianta alguns
dos melhores exemplos do livro, que es-
tá sendo lançado nesta semana.

DAS TRIBOS PARA OS BULEVARES
Sheila Farah teve a idéia no ano 2000:

fazer cosméticos de luxo com insumos
típicos da Amazônia. Ela contratou uma
consultoria especializada em marcas de
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luxo para mapear os mercados para on-
de poderia exportar e o perfil dos clien-
tes potenciais. Mas a Amazon Secrets só
saiu do papel em 2005. A preparação
prévia valeu a pena. A marca ganhou vi-
trines da rede Sephora e de outras lo-
jas do maior grupo de comércio de lu-
xo do mundo, o LVMH.

O projeto é a soma bem-sucedida
de duas experiências pessoais de
Sheila. Paulistana, ela morou aos 18
anos em tribos e cidades da Amazô-
nia. Mais tarde trabalhou na Interna-
tional Brand Builder, uma empresa
que cria e divulga marcas de luxo.
Sheila chegou a um tipo de produto
que concorrente nenhum do mundo
poderia ter - exótico, luxuoso e com o
carimbo, tão valorizado, de projeto so-
cialmente responsável.

CARONA EM AVIÃO
Até 2005, o Brasil era o único país que



fora
tinha um grande exportador de aviões,
a Embraer, mas não tinha fabricantes de
aeropeças disputando o mercado inter-
nacional. As empresas existentes no se-
tor eram todas muito jovens e pequenas
demais. Tinham nascido da diáspora de
engenheiros da própria Embraer. Algu-
mas dessa empresas viraram fornecedo-
ras da Embraer e amadureceram, mas

não a ponto de ter tamanho para uma
feira global como a de Le Bourget, na
França. Não tinham como ficar lado a
lado com Airbus ou Rolls Royce.

A solução que encontraram foi um
consórcio para atuar juntas, o HTA. A
lógica era: se as peças que fabricavam
eram boas para a Embraer, conhecida
por ser rigorosa com seus fornecedo-
res internacionais, então elas deveriam
servir para qualquer um. Nas duas pri-
meiras vezes em que foram a Le Bour-
get, as empresas voltaram sem contra-
tos. Em 2005, porém, o consórcio se ha-
bilitou a fornecer peças para a canaden-
se Pratt & Whitney e para a espanhola
EADS Casa. Os contratos garantiram
US$ 60 milhões em dez anos e puseram
as empresas no radar do setor. Uma de-
las, a Autômata, vendeu 80% do capi-
tal para a alemã Thyssen-Krupp. Ou-
tras três se fundiram e criaram uma em-
presa de porte médio, a Graúna.

ELES QUEREM A HELICÔNIA
A família da socióloga Silvania Nu-

to começou a cultivar flores no Ceará,
no maciço de Baturité, como passatem-
po. O hobby virou empresa, a Hora Tro-
pical, mas logo esbarrou no escasso ta-
manho do mercado local. Silvania de-
cidiu, então, apostar no mercado eu-
ropeu - aproveitando que a TAP acaba-
ra de lançar um vôo direto entre For-
taleza e Lisboa. Ela fez cursos para
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aprender a acondicionar flores e folha-
gens de modo que não estragassem na
viagem de sete horas, enviou amostras
para importadores europeus e embar-
cou para feiras. Logo viu que, para se
destacar, teria de apostar no exótico.

"Nada de margaridas ou flores, que
eles também têm lá. Eles procuram o
diferente", diz. Flores tropicais como
a helicônia e o abacaxi de salão, de for-
mas exuberantes e cores vivas, empla-
caram facilmente. No primeiro ano de
vendas, 2004, ela vendeu tudo o que
conseguiu produzir. Ganhou R$ 150 mil,
25% do faturamento total. Silvania pre-
vê que o valor dobre até 2007.

TECNOLOGIA NO VINHO
"Como? Vinho brasileiro?" Flavio Piz-

zato ouviu essa pergunta várias vezes
em uma feira em Miami, em outubro do
ano passado. A empresa da família fez
o primeiro vinho, que ficou entre os me-
lhores do país, em 1999. Chegou a ser
procurada por importadores americanos,
mas perdeu o contrato por não ter pro-
dução suficiente para exportar. Então
resolveu investir em máquinas para au-
mentar o volume. Ao mesmo tempo, de-
dicou-se a aprender novas técnicas de
cultivo dos vinhedos. "Isso é 70% da
qualidade de um vinho", diz Pizzato.

Os investimentos deram frutos no ano
passado. Os primeiros embarques pa-
ra os Estados Unidos, no fim do ano, ^
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fizeram o faturamento aumentar 50%,
para US$ 1,2 milhão. Consumidores
comuns ainda consideram o vinho bra-
sileiro exótico, mas o Pizzato atingiu
uma boa faixa de preço - US$ l1 a
garrafa, no varejo americano, preço
maior que o de um similar chileno ou
australiano.

A MODA É GANHAR DINHEIRO
A abertura comercial dos anos 90 foi

um choque na indústria da moda. Os
estilistas brasileiros tentaram se impor
no mercado internacional, mas dei-
xaram a pior imagem possível. Pega-
ram o rótulo de copiadores de tendên-
cias e de fabricantes sem padrão de
qualidade. O pior: era tudo verdade.
Após o primeiro impacto, o setor se reor-
ganizou e montou seu primeiro evento
internacional, a São Paulo Fashion
Week. Desfiles de coleções criativas
conseguiram abrir espaço para grifes
brasileiras nas grandes revistas de mo-
da do mundo, mas isso não se traduziu
em mais vendas.

Em 2003, seis estilistas de ponta, co-
mo Amir Slama, Alexandre Herchco-

vitch, Walter Rodrigues e Lino Villaven-
tura, se reuniram em uma associação,
a Abest, para transformar prestígio em
dinheiro. Partiram para o ataque com
desfiles e ações promocionais em lo-
jas de departamentos de Moscou, Tó-
quio e Paris. No primeiro ano, suas ven-
das externas somaram não mais que
US$ 600 mil. Em 2004, o número de as-
sociados passou a 18, e as exportações
atingiram US$ 7,4 milhões. O cresci-
mento agora é acelerado. Só a Rosa Chá,
de Slama, exportou US$ l milhão em
2005. Carlos Miele, da M.Officer, fa-
turou US$ 2 milhões no exterior.

O RIGOR DOS ESTRANGEIROS
A estilista Tereza Santos, dona da gri-

fe Patachou, teve de superar duas bar-
reiras culturais severas para entrar no
disputadíssimo mercado europeu. A pri-
meira foi interna: sua empresa precisa-
va ser mais rigorosa em seus processos,
porque o jeitinho brasileiro não vale
quando se trata de negócios com estran-
geiros. "Se lhe pedem azul num de-
terminado tom, entregue o combinado,
não outro mais clarinho", diz. O segun-
do entrave foi a péssima imagem exter-
na dos exportadores brasileiros. Eram
todos tidos como pouco afeitos a cum-
prir prazos e condições comerciais.

Tereza cuidou de tudo para andar na
linha e fugir do estigma. Comprou má-
quinas, treinou de novo toda a equipe
e passou a acompanhar detalhes co-
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mo a expedição de cada pedido. Seu
maior feito é a conquista de um espaço
exclusivo e permanente na Galeries La-
fayette, a loja de departamentos de
maior prestígio em Paris. Cada peça sua,
vendida com o nome da estilista, e não
da grife, custa em média 1.500 euros.
Agora ela tenta um passo mais largo:
negocia com um investidor estrangeiro
a abertura da primeira loja.

O CRAQUE DAS FEIRAS
Como sobressair no meio da multi-

dão de expositores em uma feira inter-
nacional de negócios? Jairo de Andra-
de, dono da Casquinha, uma empre-
sa de enfeites para calçados, voltou de
sua primeira feira com essa pergunta
na cabeça. Tinha ficado mal localizado
no evento e saíra de lá com poucos ne-
gócios na mala. Na tentativa seguinte,
em Lineapelle, na Itália, fez diferen-
te. Desembarcou na Europa um mês
antes e visitou outras duas feiras do se-
tor, distribuindo convites impressos em
italiano, inglês e - por que não? - por-
tuguês. Os contatos e contratos chove-
ram. Suas exportações saíram de pífios
US$ 40 mil em 2001 para US$ 2 milhões
dois anos mais tarde.

Andrade usou sua experiência em fei-
ras também para salvar sua empresa no
ano passado, quando a concorrência de
produtos baratos vindos da China amea-
çou seu negócio. No lugar dos enfei-
tes que os chineses imitaram e baratea-
ram, ele passou a exportar produtos de
valor individual mais alto. Vende ago-
ra semi-jóias (produtos banhados a ou-
ro, por exemplo). Seus clientes retoma-
ram as compras - e fecharam os pedidos
em novas feiras. •
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