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Apesar do sucesso, empreendedores ainda estão mais voltados para o mercado interno  
 
Quando a estilista Paola Robba, 48 anos, 22 deles à frente da Poko Pano, grife paulista de 
moda praia, fechou um contrato de exportação pela primeira vez, tinha apenas quatro meses 
de mercado e nenhuma experiência como empresária. "Eu me comprometi a enviar 700 peças 
para a Venezuela, quando produzia apenas 20 biquínis por dia", lembra. Duas décadas depois, 
as exportações fazem parte da rotina da empresa, que conta com mais de 500 pontos de 
venda no exterior, distribuídos por Portugal, Austrália, Estados Unidos, México e Moçambique. 
Lá fora as criações da estilista custam em média US$ 120 e são usadas por estrelas como 
Beyoncé. 
 
"No início, para vender ao exterior era preciso fazer grandes modificações na modelagem, 
ampliar calcinhas e trabalhar os bojos", conta Paola. "Hoje, o estilo brasileiro está em alta e 
até as americanas querem usar os mesmos modelos que encontram nas areias paulistas e 
cariocas." Paola viaja com frequência ao exterior para conferir o posicionamento da marca 
Poko Pano e treinar a equipe para prestar consultoria na escolha do modelo ideal para cada 
tipo de corpo. 
 
Segundo a empreendedora, um dos segredos da Poko Pano para fazer sucesso no exterior é 
manter sua personalidade, marcada por muita cor e variedade de formas, atendendo a 
diferentes tipos de corpos, independentemente da coleção. Para o próximo verão, serão 120 
modelos com estampas que remetem à flora e à fauna do Brasil. Com a demanda aquecida no 
mercado interno, apenas 40% da produção de 120 mil peças/ano seguem para fora do Brasil. 
Os outros 60% abastecem mais de 400 pontos de venda espalhados pelo país, uma loja 
própria e uma franquia em Juqueí, litoral norte de São Paulo. 
 
A Poko Pano faz parte de um seleto grupo de exportadores entre as 2.300 empresas 
especializadas em moda praia espalhadas pelo Brasil, que juntas produzem 274 milhões de 
peças por ano e movimentam negócios estimados em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 2,7 
bilhões), segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). O mercado interno 
é o principal canal de vendas da moda praia nacional, já que apenas 1% do que é produzido 
segue para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, Portugal e Itália. Ocupamos a 
22ª posição no ranking dos exportadores mundiais do setor, com um volume de negócios de 
US$ 13 milhões em 2009.  
 
"O baixo percentual de exportações é reflexo direto do baixo investimento na fixação das 
marcas brasileiras no exterior e do tamanho e demanda do mercado interno", afirma Amnom 
Armoni, professor do MBA de marketing, gestão e estratégia em moda da Fundação Armando 
Álvares Penteado (Faap). Segundo ele, o Brasil é reconhecido internacionalmente como ditador 
de tendências de moda no segmento, mas não usa esse trunfo a seu favor para valorizar as 
marcas no mercado exterior. 
 
Na visão de Francisca de Aquino, coordenadora da carteira de têxtil e de confecção do Sebrae 
Nacional, as coleções de moda praia possuem cada vez mais valor agregado, apoiando-se em 
tecidos com tecnologia antibactericida e anticelulite, que secam mais rápido, com proteção 
contra os raios UV e até mesmo os que mudam de cor dependendo da exposição ao sol. "Os 
diferenciais não ficam mais por conta apenas da matéria prima, mas da adoção de traços da 
cultura nacional, como bordados e estampas inspiradas na cultura popular", afirma Francisca. 
"Todavia, com o crescimento do poder de consumo das classes C e D, o mercado interno 
tornou-se ainda maior e mais atraente, fazendo com que as pequenas confecções centralizem 
suas vendas no universo doméstico." 
 
A teoria é confirmada na prática. Com três anos de mercado, a fabricante paulista de biquínis 
Areia Brancacomeçou suas atividades vendendo para o exterior. Das 8 mil peças produzidas 
por temporada, 70% seguiam para os Estados Unidos, França, Espanha, Israel e Japão. 
"Nossos produtos sempre foram muito bem recebidos nas feiras de Miami, Las Vegas e Paris, 



onde conquistamos clientes fiéis", afirma Fernando Masetti, 30 anos, sócio da Areia Branca. 
"Temos modelagem mais clássica, o que ajuda a vender no exterior." Disposto a apresentar 
um produto diferenciado com forte identidade visual, Masetti contou por um ano com a 
assessoria do Instituto Europeu de Design, que ajudou a marca a desenhar não só a 
logomarca, mas também as primeiras coleções e a acompanhar de perto a qualidade dos 
serviços oferecidos pelas oficinas terceirizadas, responsáveis pelo corte e montagem das 
peças.  
 
Para o próximo verão, contudo, a maior parte da produção tende a ficar no mercado interno, 
onde a empresa já tem clientes em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. "A ideia é abrir no 
segundo semestre de 2011 uma loja própria na capital paulista para vender não só maiôs e 
biquínis, mas também objetos de decoração para casas de praia", revela o empresário. "A 
meta é crescer 70% no próximo ano e ampliar o faturamento que em 2010 deve fechar em R$ 
1 milhão". 
 
Se, na visão dos especialistas, o caminho para o segmento de moda praia fazer fama e 
negócios no exterior é valorizar o design brasileiro, a estilista Tatiana Hamada, 31 anos, 
formada em design de moda, já deu um passo à frente. Em sociedade com a amiga Yuka 
Nagayoshi, ela lançou em 2007, em Tóquio, a linha de biquínis Brasis Design. "Morei 13 anos 
no Japão e percebi que nenhuma confecção brasileira se preocupava em lançar biquínis com a 
cara do Brasil, mas adaptado ao perfil das japonesas", conta Tatiana. "A primeira coleção, 
inspirada em Florianópolis, apresentou modelos com sutiãs maiores e com suporte para bojo, 
um grande diferencial." 
 
No início, eram 3 mil peças por temporada, agora são 5 mil totalmente produzidas no Brasil e 
comercializadas em 130 pontos de venda no Japão, entre eles a Isetan, uma das maiores 
cadeias de lojas de departamento do país. Os cerca de 30 modelos, vendidos a uma média de 
US$ 130 cada, abusam das cores, dos babados e das sobreposições, ingredientes apreciados 
pelas consumidoras japonesas. Com um faturamento anual de cerca de R$ 900 mil, a Brasis 
Design deverá expandir seus domínios em 2011. "Consolidada no Japão, a meta é ganhar 
espaço nas vitrines dos Estados Unidos e da Austrália", adianta a empresária. 
 
Polos de confecção reúnem 2.300 empreendimentos 
 
Boa parte das 2.300 empresas especializadas em moda praia está instalada nos polos 
industriais do segmento, com destaque para Itapagé (CE), Natal, Salvador, Brasília, Vila Velha 
(ES), Cabo Frio (RJ), São José (SC) e Sarandi (PR).  
 
Cabo Frio é, segundo o Sebrae, um dos mais antigos arranjos produtivos locais especializados 
em moda praia, congregando mais de 60 empresas, muitas delas exportadoras. Mas foi o polo 
de Natal, com cerca de 12 indústrias e pouco mais de duas décadas de atividade, um dos que 
mais se destacaram na última temporada nas feiras nacionais e internacionais. A explicação, 
segundo Francisca de Aquino, coordenadora da carteira de têxtil e confecção do Sebrae 
Nacional, está na melhoria da qualidade e do design dos produtos e na adoção de elementos 
da cultura local nas coleções. "Hoje, os biquínis e maiôs ali produzidos têm identidade, uma 
história para contar. Nas estampas, as flores são típicas do Nordeste, os personagens fazem 
parte da cultura popular." 
 
Um dos responsáveis por essa mudança é o Projeto Natal Pensando Moda, que contou com a 
participação do estilista Ronaldo Fraga. Por meio de oficinas e consultorias dentro das próprias 
empresas, ele ajudou as confecções locais a dar uma nova identidade a suas criações. Com 23 
anos de mercado, a empresária Débora Sayonara Santos de Azevedo, dona da Mater Sol, foi 
uma das que incorporaram na coleção as propostas de Fraga. "Desenvolvemos técnicas de 
pintura manual com temas do Nordeste. O trabalho foi muito bem aceito", revela.  
 
Com um faturamento anual próximo dos R$ 3 milhões e uma produção de 40 mil peças/mês, a 
Mater Sol há seis anos exporta 30% do que produz, principalmente para os Estados Unidos, 
França, Itália, Qatar, Dinamarca e Portugal. Segundo a empresária, a participação da marca na 
feira de moda praia de Paris rendeu-lhe bons negócios, entre eles o desenvolvimento de um 



mostruário exclusivo para uma cadeia de 400 lojas em Portugal. "As feiras funcionam como 
importantes vitrines, principalmente para quem é pequeno e não dispõe de verbas para 
prospectar novos mercados", diz. Segundo Auxiliadora Salles, gerente da Unidade Indústria do 
Sebrae RN, os negócios gerados pelas empresas potiguares nas feiras internacionais somaram 
€100 mil em 2009 e a expectativa é que em 2010 os resultados sejam 20% maiores. 
 
Com 3 mil clientes espalhados pelo Brasil, a Mater Sol luta para driblar a sazonalidade. "Apesar 
do aumento das exportações, ainda enfrentamos muita ociosidade nos meses de inverno", 
afirma Débora. Para mudar esse cenário, o Sebrae do Estado realizará a partir de 2011 uma 
série de rodadas de negócios em vários Estados do país. A ideia é fomentar novas parcerias e 
abrir canais para escoamento da produção local. 
 
Biquínis saem da serra gaúcha direto para a Suíça 
Guilherme Arruda 
 
As altas temperaturas do verão transformam num caldeirão a pequena Guaporé, de 22,3 mil 
habitantes, na serra gaúcha. Quase não há vento e a sensação de abafamento é constante. Ali 
foi criado um polo de 140 micro, pequenas e médias confecções que ganhou projeção por 
reunir diversos fabricantes de biquíni.  
 
Sem praia num raio de 200 quilômetros, esses pequenos empreendedores investem forte em 
design, criam tendências, exportam para diversos países _ alguns até impensáveis, como a 
Suíça _ e enfrentam a concorrência das indústrias chinesas. 
 
"Muitas empresas famosas estão mandando fazer biquíni na China e importam o produto como 
semiacabado para enquadramento de alíquota menor de Imposto de Importação. Se entra na 
condição de produto completamente industrializado, paga taxa maior. Basta que falte um 
detalhe para reduzir o imposto à metade", diz a sócia proprietária daIndescence, Loivane Dal 
Sant, de Guaporé, acrescentando que ainda não sentiu a concorrência porque este é o seu 
segundo ano na linha de biquíni. "Mas a concorrência virá", diz a empresária. 
 
Na primeira temporada de produção de biquíni da Indescence (verão 2009/2010), a produção 
foi de 50 mil conjuntos. Agora, na segunda, serão 100 mil conjuntos, afirma Loivane, que tem 
18 anos de experiência como fabricante de peças íntimas. "Nossos clientes de lingerie pediram 
o desenvolvimento de uma linha praia. Criamos a marca Indescence Beach Wear de biquíni, 
maiôs e acessórios de praia", diz. "Como eles conheciam nosso conceito e qualidade, não 
tivemos dificuldades de colocação no mercado", prossegue. 
 
No mercado interno, aproximadamente 40% da produção de biquíni fica no Rio Grande do Sul. 
O segundo melhor mercado é São Paulo, "porque vai gente de todo o Brasil fazer compra lá", 
diz Loivane, afirmando que os pontos de venda estão localizados, basicamente, em grandes 
shoppings centers. No Brasil, existem mais de mil lojistas. As vendas são por encomenda, mas 
é possível encontrar peças para pronta entrega nas lojas próprias, de Caxias do Sul, 
Florianópolis, Rio e Curitiba, e nos distribuidores. "Clientes do Rio, principalmente, da Barra e 
Ipanema, repassam fotos de celebridades que gostaram dos nossos biquínis." 
 
Sobre a invasão de biquíni chinês, Leandro Lanzoni, gerente de exportações da Milan, também 
de Guaporé, concorda que a tendência é aumentar o volume de peças importadas. "É só fazer 
um cálculo: um conjunto lá custa entre US$ 1 e US$ 4, entra no Brasil com 70% a mais e é 
oferecido ao público por R$ 9 e R$ 10. A qualidade nessa faixa não é lá essas coisas, mas eles 
começam a mostrar apuro nas linhas superiores, muito parecidas com as nossas", destaca. Ele 
informa que os chineses usam nylon sem poliamida elastano, o que barateia ainda mais o 
custo de produção 
 
Até a modelagem genuinamente brasileira, um patrimônio nacional, deixa de ser diferencial na 
competição, na medida em que importadores brasileiros começam a levar para a China os 
parâmetros de tamanho, cores e texturas. "Se o governo não adotar medidas de contenção, a 
tendência é de a situação continuar, comprometendo toda a cadeia", lamenta o executivo. 



Para escapar da "guerra de preço", a empresa deu uma guinada, aumentando o mix dos 
produtos para atingir o público de poder aquisitivo maior. 
 
"A produção de biquíni em 2010 será menor que a da temporada passada; ainda não se sabe a 
diferença, mas o faturamento permanecerá igual", diz Leandro. Em 2009, a Milan fez mais de 
50 mil conjuntos. "Focamos o produto com maior valor agregado e tivemos uma pequena 
queda na demanda. Mas as exportações caíram pela metade", justifica. O preço médio, ao 
consumidor, de um conjunto de biquíni da Milan é R$ 50. Os modelos top chegam a R$ 90. No 
mercado, contudo, há biquíni de grife à venda por R 200. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 dez. 2010, Especial Pequenas e Médias 
Empresas , p. F2. 


