
BrasilSul vai buscar mais clientes no exterior 
Sérgio Bueno  
 
Confecção gaúcha de roupa para esportes vende a 40 países 
 
Presença freqüente nas academias de ginástica de Porto Alegre, a BrasilSul, fabricante de roupas 
para a prática de atividades físicas, decidiu ampliar a presença no exterior. Hoje as exportações 
para cerca de 40 países já respondem por 35% do faturamento estimado em R$ 15 milhões neste 
ano, mas a empresa quer aumentar esta participação com uma atitude mais ofensiva para se 
proteger das oscilações do mercado interno. 
 
A empresária mineira Heloisa Segall começou a construir a marca quando criava, produzia e 
vendia biquínis em Florianópolis (SC) há 22 anos, um pouco antes de se transferir para Porto 
Alegre. Segundo ela, até pouco tempo atrás os produtos da empresa eram mais procurados por 
distribuidores e revendedores internacionais do que propriamente oferecidos ao mercado. "De três 
anos para cá o Brasil está na moda no mundo todo", observa. 
 
Focada no consumidor adulto das classes A e B, a BrasilSul promoveu uma virada estratégica há 
cerca de dois anos, quando deixou de produzir artigos destinados a adolescentes. "Percebemos 
que os adultos não queriam usar o mesmo tipo de roupas e o público 'teen' é muito volátil e 
implacável; assim como ele ama uma marca, pode passar a odiá-la de uma hora para outra", 
explica a empresária. 
 
Agora a estratégia é participar de feiras internacionais do setor para abrir novas portas. A 
primeira foi a ISPO Summer, realizada em julho em Munique, na Alemanha, e a segunda será a 
Lyon, Mode City - feira que começa amanhã e vai até segunda-feira (ver abaixo). 
 
. "Estamos partindo para buscar um pouco mais de exportações, mas é difícil dizer qual o 
percentual ideal sobre o faturamento", diz Heloisa, que já se prepara para participar também da 
edição de 2006 da ISPO, em Moscou. 
 
A BrasilSul começou a exportar em 1993, com os primeiros embarques para países da América do 
Sul e Austrália, e hoje já tem 12 lojas exclusivas fora do país, que trabalham sob regime de 
cessão de uso da marca, sendo oito no México, duas no Paraguai, uma no Chile e outra em 
Portugal. Além de compensar os altos e baixos da demanda doméstica, as vendas externas 
garantem ainda vantagens tributárias (como a geração de créditos de ICMS), encomendas de 
grandes volumes e pagamento à vista, afirma Heloisa. 
 
No Brasil a empresa concentra as vendas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tem sete lojas 
próprias entre Porto Alegre (RS), Garopaba (no litoral catarinense), e São Paulo. 
 
Espremida entre marcas globais como Adidas e Nike e fabricantes informais no mercado interno, a 
BrasilSul sustenta a marca com uma política modesta de propaganda, com poucos anúncios em 
revistas especializadas, mas com uma ênfase em qualidade e design dos produtos, afirma Heloisa. 
Em maio a empresa firmou um contrato de licenciamento com a modelo Ana Hickmann para a 
produção de uma linha específica de roupas para academia. 
 
Neste ano, diz Heloisa, o setor de vestuário está enfrentando um mercado interno fraco. Isso deve 
provocar a estagnação das vendas aos níveis de 2004, quando a BrasilSul produziu 385 mil peças. 
Em 2003, o faturamento havia sido de R$ 13 milhões, com 360 mil peças, após um ciclo de 
expansão de 150% desde 2000. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Moda praia e lingerie do Brasil desembarcam em Lyon 
Vanessa Barone  
  
O Brasil será o tema da 21ª Lyon, Mode City et Interfilière 2005, feira do setor de moda praia e 
lingerie que começa sábado, em Lyon (França). A feira, que tem quase 17 mil m², vai reunir 480 
marcas de moda praia, 530 de lingerie e 400 empresas de fios e tecidos, vindos de 34 países. 
 
O Brasil terá 20 expositores, entre fabricantes de moda íntima, praia e empresas têxteis. A 
principal aposta das empresa, para alargar a atuação no mercado externo, é o trabalho artesanal, 
além da força da tradição do Brasil na confecção de biquínis. 
 
A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) coordenará a participação 
brasileira no evento em parceria com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex). 
 
Entre as grifes participantes da feira estão Biquíni Brasil, BrasilSul, Mameluca e Poko Pano - todas 
de moda praia -, além da Puket, de moda íntima, e das tecelagens Rosset e Salotex. 
 
No mercado de meias desde 1988 e, a partir de 1999, também no de moda íntima, a Puket tem 
cerca de 8% de participação no mercado nacional, vendendo mais de 16 milhões de pares de 
meia e 2 milhões de underwear por ano. 
 
Estreante na feira, a Poko Pano, de São Paulo, espera aumentar a cartela de clientes europeus, a 
partir de agora. "Temos biquínis com renda renascença, de Fortaleza, e muito bordado", afirma 
Paola Robba, diretora de estilo da grife. 
 
Segundo Paola, esse tipo de produto costuma fazer sucesso no exterior. A Poko Pano, que tem 16 
anos de mercado, produz 13 mil peças, por mês, e exporta 50% de sua produção para países 
como Portugal, Austrália, Estados Unidos, Itália, França, Rússia e Chile. 
 
Outra que embarca pela primeira vez é a grife Mameluca, que pertence à O.T. Oficina Têxtil, de 
Vargem Grande do Sul (SP). O forte da Mameluca são biquínis, cangas, camisetas, calças e batas 
pintados à mão, por artesãos. 
 
De acordo com o sócio e diretor de negócios da O.T. Oficina Têxtil, Germano Quaglio, apesar da 
crescente concorrência asiática, a empresa pretende aumentar a participação das exportações, 
neste ano, de 32% para 50% das vendas totais. 
 
"A intenção é abrir novos mercados", afirma. Atualmente, a empresa já exporta para Grécia, 
Itália, Chile e Austrália e outros dez países. "A exportação é essencial para quem trabalha com 
moda praia porque acaba com o problema da sazonalidade", diz Quaglio. 
 
A grife tem uma produção de 60 mil peças por ano, que deverá chegar a 100 mil em 2005. Esse 
aumento na produção poderá render à Oficina Têxtil uma receita de R$ 3 milhões neste ano. 
 
A Biquíni Brasil, de São Paulo, tem 70% da produção - de 100 mil peças por mês - indo para 
países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Porto Rico e Estados Unidos. A marca faturou, ano 
passado, R$ 2,3 milhões. "A expectativa para a feira é muito grande", diz Alex Santos, da Biquíni 
Brasil. "Nossa aposta é em produtos com alto valor agregado e muito trabalho artesanal". 
 
 
 



Além de espaço para exposição de empresas consagradas, a feira em Lyon terá um espaço 
reservado a jovens talentos, batizado de Spicy Garden. Neste, estarão estilistas do segmento de 
lingerie e moda praia em início de carreira, que poderão estabelecer contato com grifes 
consagradas, como Calvin Klein Underwear (Estados Unidos), Alberta Ferretti (Itália) e John 
Galliano (França). 
 
No Brasil, o setor de moda praia é um dos que mais crescem no mercado internacional, sendo que 
de 2003 para 2004 as exportações desse segmento cresceram 80%. 
 
De janeiro a junho deste ano, o crescimento foi de 18,6 % em relação ao mesmo período do ano 
passado. 
 
A moda praia representa 11 % do total de vestuário exportado pelo país. Na lista dos principais 
países que compram moda praia do Brasil, os EUA é líder absoluto, seguido por Portugal, Itália, 
Espanha e Holanda. 
 
Também a moda íntima vem conquistando outros países e apresentou 19,5% no crescimento de 
suas exportações no ano passado em relação a 2003. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4  set. 2005, Tendências & Consumo, p. B4 


