
lgumas décadas sepa
ram dois homens de 
negócios muito distin
tos. Nos anos 1970, o 
carioca Carlos Alberto 

Rezende Sobral era um daqueles ar
tesãos hippies que defendiam a vida 
alternativa e tiravam o ganha-pão da 
venda de brincos de metal corroído 
e bolsas e sandálias de couro na orla 
e nas praças do Rio de Janeiro. Hoje, 
aos 60 anos, ele é um empresár io 
com lojas nos Estados Unidos e na 
Europa e faturamento de cerca de 
US$ 8,4 milhões por ano. As peças 
criadas pelo estilista brasileiro já fo
ram exibidas nas passarelas de Paris, 
em editoriais de moda, como o da 
revista da apresentadora americana 
Oprah Winfrey, além de fazer parte 
do figurino das estrelas da música 
pop Beyoncé e Alicia Keys. 

Foi quase por acaso que o primei
ro homem de negócios deu lugar ao 
segundo. Na época, a movimentada 
década de 1970, Sobral viajava sem
pre para Cabo Frio e outras praias 
da região dos lagos no Rio de Janei
ro para vender seus produtos duran
te o verão. Para facilitar o transporte, 
resolveu concentrar o negócio no 

ramo das bijuterias - mais leves que 
outros itens do repertório hippie e 
com investimento inicial pequeno. 
Nessa trajetória, ele conheceu a 
matér ia-pr ima que mudaria a cara 
de seus produtos e a história de sua 
vida. Era 1976 e, durante uma feira 
no litoral, encontrou artesãos argen
tinos que vendiam peças feitas com 
resina de poliéster. Encantado com 
o material, Sobral passou a adotá-lo 
para criar suas peças. 

Coloridas e assimétricas, as b i 
juterias de Sobral começaram a se 
destacar no mundo da moda. Fei
tas exclusivamente em resina, elas 
eram vendidas para distribuidores. 
Durante muito tempo, Sobral tra
balhou como ghost designer, como 
ele mesmo define. "Eu criava peças 
para outras marcas de moda assina
rem", conta. A produção, feita arte
sanalmente com poucos ajudantes, 
acabou sendo transferida, pouco 
tempo depois, para Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Assim, no 
início dos anos 1980, nasceu a Gê
nesis, empresa que mais tarde daria 
origem à Sobral. 

A empresa ainda engatinhava 
no Brasil quando decidiu apostar 

no mercado europeu. Sobral partiu, 
de mala e cuia, rumo à França. Ele 
queria fazer sucesso no exterior 
e tinha por intuição que a Fran
ça seria esse lugar. Munido de um 
most ruár io , falando pouquíss imo 
francês, o brasileiro chegou a Paris 



exatamente no dia 14 de julho, fe
riado nacional. "Para piorar, era ve
rão europeu, quando praticamente 
tudo fecha. Péssima época para fa
zer negócios", lembra, rindo, numa 
entrevista à PIB por telefone, de Pa
ris. O início, de fato, não foi fácil. Os 

que abriram as portas ao brasileiro 
não confiavam no que viam; muitos 
achavam que as peças eram feitas 
com pedras semipreciosas, produ
to brasileiro que estava no auge da 
exportação, e se decepcionavam ao 
descobrir a resina. 

Apesar do fracasso da viagem, o 
empresário iniciante voltou a Paris 
um ano mais tarde. Dessa vez, esta
beleceu uma rede de contatos e le
vou na bagagem 120 quilos de pro
dutos para venda imediata. "Paguei 
uma fortuna na aduana, mas valeu 
o investimento", diz. Para Sobral, 
apresentar o mostruário não basta
va. Os compradores queriam ver as 
peças finalizadas e fazer testes de 
vendas nas prateleiras das lojas. "O 
comprador não quer correr risco", 
diz Sobral. "Isso eu aprendi com os 
chineses: é preciso oferecer o pro
duto pronto." 

A segunda viagem mostrou-se 
mais frutífera, e os novos pedidos 
impulsionaram o negócio nos anos 
seguintes. A Sobral começou ven
dendo, via distribuidores, bijute
rias para grandes redes de lojas e 
butiques francesas. A marca caiu no 
gosto dos clientes e abriu caminho 
para um fluxo regular de exportação. 
Em 1988, a empresa faturou US$ 1 
milhão. "Então, vieram os chineses. 
Os produtos deles tinham preços 
avassaladores, e não existia a mí
nima condição de concorrência" , 
conta Sobral. 

Para enfrentar esses preços im
batíveis, o empresário procurou se 
diferenciar. No começo da déca
da de 1990, a Gênesis deu lugar à 
Sobral, que passou a vender suas 
peças diretamente a lojistas, sem 
a in t e rmed iação do distribuidor. 
Mas era preciso ter a assinatura de 
um designer para justificar o custo 
mais alto da bijuteria. E assim foi 
feito. Ele mesmo passou a assinar 
suas cr iações . Continuou traba
lhando com resina, mas o design 
ficou mais elaborado. O desafio era 
convencer o comprador europeu 
a desembolsar um pouco mais por 
suas peças coloridas, e com um cla
ro componente de brasilidade. "Fui 
aprendendo à medida que desen-



I B G M . "Entre elas, permite ao em
presário interagir constantemente 
com as diversas peculiaridades dos 
mercados e dar pronta resposta aos 
desejos e mudanças nos hábitos de 
consumo." 

Sobral aprendeu muito com a 
experiência internacional. Ele lem
bra que, ainda no começo das ex
portações, resolveu levar a Paris as 
sobras da coleção que tinha acabado 
de vender no Brasil. Perdeu dinhei
ro. O que estava em alta no verão 
brasileiro já tinha sido moda havia 
muito tempo na Europa. A Sobral 
é uma das pioneiras do setor nesse 
aprendizado internacional. A maio
ria das empresas de bijuterias nacio
nais não conseguiu ainda alçar voos 
mais altos. Nos últimos dois anos, as 
exportações de bijuterias se manti
veram constantes no Brasil, em US$ 
17 milhões, patamar 20% menor que 
o de 2008, quando o país vendeu 
US$ 21 milhões ao exterior. 

O fantasma chinês ainda assom
bra o setor, que continua a buscar 
espaço no exterior. Para Henriques, 
do I B G M , a diferenciação é o úni 
co caminho para conquistar mer
cado. "A bijuteria e a joia do Brasil 
têm buscado no rico acervo cultural 



brasileiro e na sua diversidade fon
tes de inspiração próprias, criando 
um estilo ousado, alegre e criativo 
para cativar o mercado externo", 
diz. E difícil definir o que compõe 
exatamente esse quê de brasilidade, 
mas, quando o olho bate em uma 
peça da Sobral exposta em alguma 
vitrine no exterior, não há dúvida de 
que ela é brasileira. É uma verdadei
ra explosão de cores numa mesma 
peça. Sobral bebe de todas as fontes 
de inspiração. Na coleção mais re
cente, elegeu como tema o Pão de 
Açúcar e as curvas do calçadão de 
Copacabana. Mas a marca já lançou 
coleções em homenagem ao pintor 
de origem russa Wassily Kandinsky 
e ao movimento da Pop Art. 

Por ser um grande conhecedor 
do mercado francês, o empresár io 
brasileiro já teve o talento e a cria
tividade premiados cinco vezes pela 
Etòile de Mode do salão Bijorhca -
Eclat de Mode, competição interna
cional com expositores do mundo 
todo realizada anualmente em Pa
ris. Em 2007, a marca foi convidada 
para criar os acessórios da coleção 
de verão do estilista Kar l Lagerfeld. 
Em 2008, lá estavam as bijuterias do 
designer desfilando pelas passarelas 

do Paris Fashion Week. 
Vanity Fair, Elle e Ornamenta são 

apenas algumas das revistas interna
cionais que já estamparam as bijute
rias da Sobral nos editoriais de moda. 
Apesar do sucesso, as peças ainda são 
produzidas artesanalmente, uma a 
uma, por cerca de cem funcionários, 
em Nova Iguaçu. Algumas são feitas 
pessoalmente pelo própr io Sobral. 

No passado, as exportações represen
taram 50% do faturamento da marca, 
que agora se prepara para abrir um 
sistema de franquias. O designer cria 
cerca de oito coleções por ano, qua
tro para o verão e quatro para o inver
no. "No exterior, costumo ouvir que a 
minha bijuteria passa uma sensação 
de alegria. Acho mesmo que tem a 
cara do Brasil", diz Sobral. I 

Text Box
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