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A paulista Kiviks Marknad vai voltar ao mercado externo a partir do início de 2004. Especializada 
na produção de geléias, coberturas para sobremesas e molhos, todos com a marca Queensberry, 
a empresa firmou parceria com a Câmara Americana de Comércio e deve fazer inicialmente 
embarques para os Estados Unidos. "A partir do segundo semestre, vamos vender também para a 
Europa", disse Cristiano Moraes, diretor comercial da Kiviks Marknad.  
 
Fundada em 1986 e com fábrica em Barueri, na Grande São Paulo, a empresa exportava 
regularmente até 1993. Segundo Moraes, "durante muitos anos o real teve um valor similar ao 
dólar, o que deixou as empresas nacionais menos competitivas internacionalmente Agora, com a 
estabilização do câmbio em um patamar bom para as exportações, resolvemos retomar as 
negociações lá fora".  
 
Para implementar o projeto, a Kiviks está, no momento, ajustando sua produção e requerendo o 
registro de 15 dos 40 produtos de seu portfólio no mercado norte-americano. Desde o início do 
ano, tem também participado de feiras nos Estados Unidos e selecionado empresas importadoras 
para fazer parcerias. "Já selecionamos quatro importadoras, mas a intenção é fechar negócio com 
apenas uma de porte", disse Moraes.  
 
Até agora, o investimento foi de US$ 50 mil, incluindo os gastos com a participação da Kiviks em 
feiras - para a apresentação de seus produtos e reconhecimento dos compradores - e os pedidos 
de registros de produtos nos Estados Unidos. De acordo com Moraes, quando as exportações 
começarem a Kiviks poderá gastar até três vezes mais. Boa parte dos recursos será destinada 
para marketing.  
 
Dos 15 produtos com pedido de registro, 11 são geléias, carro-chefe da Kiviks O mercado norte-
americano de geléias, disse Moraes, movimenta cerca de US$ 3 bilhões por ano. Somando os 
embarques previstos para Europa e Estados Unidos, ao todo a empresa espera exportar 650 
toneladas de produtos e obter US$ 1,65 milhão em receita já no final de 2004.  
 
"A estimativa é de que no próximo ano 30% do faturamento seja obtido com as vendas externas", 
afirmou Moraes. Com a produção atual de 920 toneladas por ano, a Kiviks terá de implantar um 
segundo turno de trabalho em suas linhas para dobrar a produção e alcançar suas metas de 
exportação.  
 
A Kiviks retomará as vendas externas com geléias, coberturas e molhos com sabores tropicais e 
tradicionais do Brasil. Moraes disse que a empresa tem como objetivo trazer para o mercado 
interno os sabores de geléia mais consumidos na Europa e levar para o externo os mais 
apreciados aqui e considerados exóticos lá fora, como os de manga e abacaxi. "Tanto a geléia de 
amora, tradicional lá fora, quanto a de manga, mais apreciada aqui, são vendidas nos dois 
mercados", disse.  
 
Primeiramente, será exportada para os Estados Unidos a nova linha de geléias que a empresa 
lançará no Brasil no próximo mês. Ela consiste em geléias de frutas tropicais misturadas a 
especiarias, como manga com gengibre e abacaxi com cravo e canela. Anualmente, a empresa 
lança uma média de duas novas linhas, com diferentes produtos cada uma.  
 
O mercado nacional de geléias movimenta R$ 100 milhões por ano, cerca de 20 mil toneladas. O 
segmento premium, do qual a Kiviks faz parte, representa apenas 20%. A empresa estima deter 
30% de participação nesse segmento.  
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