
Ginasta gaúcha cria marca de sucesso no exterior  
Ana Paula Lacerda  
 
Beatriz Dockhorn era professora estadual e hoje vende roupas de ginástica ‘Bia Brazil’ em 42 
países  
 
A empresária Beatriz Dockhorn comemorou recentemente a chegada de um pedido da Índia. “É 
um país onde ainda não trabalhamos, estamos apenas começando a vender para lá.” Não que Bia, 
como é conhecida, não esteja acostumada a pedidos de exportação. Sua empresa de roupas para 
ginástica, a Bia Brazil, vende para 42 países. “Atualmente, mais de 90% de nossa produção é 
para exportação”, diz. 
 
A história da gaúcha Beatriz é um caso raro de sucesso internacional de um empreendedor com 
origem relativamente modesta no Brasil. Antes de se tornar conhecida em outros países como a 
dona da Bia Brazil, Beatriz foi ginasta e professora da rede estadual de ensino do Rio Grande do 
Sul. Beatriz não conta quanto fatura. Mas sua empresa vende de 12 mil a 15 mil peças por mês. 
Cada conjunto (duas peças) custa em torno de R$ 125 para o consumidor final - o que daria um 
total de R$ 18 milhões anuais. No último concurso realizado na rede pública gaúcha, os 
professores concorriam a um posto com pagamento mensal um pouco maior que um salário 
mínimo. 
 
A ligação de Beatriz com as roupas de ginástica começou aos 5 anos de idade, quando ela 
começou a praticar ginástica olímpica. Foi campeã latino-americana da modalidade - que praticou 
até os 18 anos. “Depois, virei professora do Estado, mas minha verdadeira vocação estava no 
esporte e nos negócios.” 
 
Beatriz criou a Bia Brazil em 1994. Uma de suas primeiras clientes foi a modelo Gisele Bündchen. 
“Quando ela se mudou para os Estados Unidos, bem no início da carreira, levou uma mala com 
meus produtos”, conta a empresária. Atualmente, todos os catálogos da Bia Brazil são feitos com 
as misses Rio Grande do Sul. E no exterior, a cantora Mia, do grupo Rebelde, é uma das 
celebridades clientes da grife.  
 
A empresa foi montada já pensando no mercado exterior. “Atuar aqui dentro e lá fora logo no 
início da empresa não daria certo, então escolhi só lá fora, onde achei que havia falta de opções 
diferenciadas para os esportistas.” Hoje, por causa do preço e do material utilizado, as roupas da 
Bia Brazil concorrem com as da Nike, Adidas e de outras grandes do setor. “Estou anos-luz atrás 
deles, mas ganho espaço quando o consumidor quer um produto exclusivo, e não uma peça que 
tem 500 mil idênticas pelo mundo.” 
 
Beatriz conta que cada país tem um gosto diferente. “No Japão, não usam branco, porque 
representa luto. A Inglaterra só pede tons escuros. Já na China usam peças com tantas cores 
diferentes e chamativas que não consigo vendê-las em nenhum outro país,” diz. 
 
A China, aliás, é o 3º maior mercado para a Bia Brazil, após os EUA e a América Central. “Não tive 
problemas com cópias, novamente por causa da pouca quantidade de peças iguais que envio para 
lá. Os consumidores da China querem o exclusivo que mando daqui, não o que foi copiado lá mil 
vezes.” 
 
Beatriz explica que manter essa exclusividade exige que as coleções sejam alteradas muito 
rapidamente. “Mas aí temos a vantagem das pequenas e médias empresas: somos rápidos para 
alterar a produção.” 
 
O diretor de marketing da Adidas no Brasil, Luciano Kleiman, explica que essa adaptação é um 
dos desafios no setor de fitness no mundo. “Temos produtos que são globais, como o Techfit 
(peças de compressão para melhorar o desempenho dos atletas) e se encaixam em todo o 



mundo. Todavia, temos produtos que são fabricados exclusivamente para o Brasil ou outros 
países, adequando design e modelagem ao gosto do consumidor, como na nossa linha de 
biquínis.” A Adidas tem uma receita global em torno de US$ 14 bilhões. No mundo, o mercado de 
fitness em geral movimenta um total de US$ 56 bilhões, segundo dados da Fitness Brasil. Na 
América Latina, esse valor é de US$ 1,6 bilhão.  
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
Para conquistar novos mercados, a Bia Brazil está montando um showroom em São Paulo. “Nossa 
empresa fica em Porto Alegre, mas é em São Paulo que os executivos internacionais circulam”, 
diz. Além da nova loja, que abre ainda este mês no bairro de Moema, Beatriz tem uma loja em 
Israel, deve abrir uma na França, possui uma central de distribuição nos EUA e uma na Inglaterra, 
além de representantes exclusivos na Costa Rica, Panamá, Finlândia e Irlanda.  
 
A primeira exportação da Bia Brazil foi para a Costa Rica. “O pedido chegou logo que eu coloquei o 
site no ar, em 1994. Eu nem sabia como se exportava. Corri atrás de informações e o cliente 
trabalha comigo até hoje.”  
 
A empresa foi uma das primeiras a entrar para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex), em 1997. Porém, segundo ela, o setor de moda ainda tem muito a se 
desenvolver no Brasil. Dados da Apex mostram que as exportações de roupas estão abaixo de 
US$ 265 milhões - menos que borracha e equipamentos para ônibus, por exemplo.  
 
PERFORMANCE 
 
US$ 56 bilhões é quanto movimenta o mercado de fitness no mundo 
 
30% de todas as vendas do setor se concentram nos Estados Unidos 
 
15.000 peças são vendidas por mês pela Bia Brazil, ao preço  
médio de R$ 125 
 
42 países importam os produtos da empresa brasileira  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 2008, Economia, p. B22. 


