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Os franceses gostaram e querem os produtos brasileiros. Isto é consenso entre as redes que 
exportaram e o governo brasileiro. "Muitos produtos já deixaram de ser exóticos por causa das 
promoções da Apex, como ocorreu com a cachaça", afirma o presidente da Agência de Promoção 
das Exportações do Brasil (Apex-Brasil), Juan Quirós.  
 
Segundo o diretor de agronegócios do Carrefour Brasil, Arnaldo Eijsink, já são conhecidos os 
casos de sucesso. "Produtos como o abacate, goiaba e abacaxi, antes considerados exóticos, farão 
parte do mix permanente das lojas da rede na França, por solicitação dos consumidores."  
 
Essa tendência foi observada na primeira edição do Brazilian Fruit Festival, que aconteceu em 
abril. Além dos produtos perecíveis, o Carrefour levou também têxteis, bebidas e derivados. 
Foram cerca de 100 itens comercializados em 20 lojas selecionadas da rede. Na próxima semana, 
a empresa realiza a segunda fase da ação, agora em 240 lojas.  
 
Já o programa Viva Brasil, da rede Pão de Açúcar, desde 1 de junho, levou 224 produtos de 62 
pequenas e médias empresas nacionais, para 4.900 lojas do grupo Casino, na França. Esta não é 
a primeira vez que o grupo realiza uma ação de exportação de produtos nacionais em grande 
escala. Em 2004, foi idealizado um evento-piloto, batizado de Festival Brésil, que levou 122 
produtos para 700 lojas do Casino, numa ação que durou dez dias e movimentou R$ 20 milhões.  
 
Segundo Marcelo Ubríaco, diretor de comércio exterior do Pão de Açúcar, o objetivo era aproveitar 
o verão francês para apresentar os produtos nacionais. Mas não houve tempo. Em dois meses os 
produtos sumiram das prateleiras. "O volume de vendas de itens como cerveja, café e molho de 
pimenta malagueta, superou as expectativas", diz Ubríaco.  
 
No momento, o Pão de Açúcar não sabe ainda quais produtos farão parte do mix permanente da 
rede francesa. Mas a decisão será tomada este mês, com a visita de diretores do Casino ao Brasil.  
 
O Frénétique Brésil, na Printemps, movimentou aproximadamente 570 mil, entre os dias 7 de 
abril a 7 de maio. Segundo o presidente da Apex, a circulação de clientes na Galeria Lafayette 
aumentou 12% e o faturamento 10%, por causa dos produtos e performances de artistas e 
estilistas brasileiros nas lojas.  
 
Nestas lojas, os produtos brasileiros também acabaram rapidamente. Os poucos, com 
identificação brasileira, que sobraram no final da promoção, foram produzidos na China, Turquia e 
Argentina. Quirós considera de certa forma um "privilégio", ter ao lado de produtos brasileiros 
imitações. "O consumidor não é bobo e se o preço é o mesmo, ele escolherá o de melhor 
qualidade. Entre a Rosa Chá e uma cópia ele leva a marca brasileira."  
 
Desempenho da indústria  
 
Para muitas indústrias, o evento na França serviu de vitrine proporcionando novos negócios. A 
Amazon Secrets Cosméticos, por exemplo, participou pela primeira vez de uma ação da Apex no 
exterior, na Lafayette.  
 
Segundo a fundadora da marca Sheila Farah, a expectativa não era conseguir grandes vendas. "O 
objetivo era apenas divulgar a marca numa das mais badaladas lojas do mundo", diz. Isso porque 
o mercado de internacional de cosméticos ainda é muito competitivo para as empresas nacionais. 
"Nossas marcas, no quesito cosmético, não têm grande representatividade fora do Brasil. Até 
mesmo a Natura começou a vender agora na França."  
 



Mas o resultado compensou. O estoque foi comprado no segundo dia de exposição, pelas próprias 
vendedoras da Lafayette. Além disso, a marca despertou interesse de outra grande rede francesa, 
o grupo Sephora. "Fomos convidados para entrar no mix permanente das 291 lojas da rede", 
comemora Sheila Farah. Os produtos chegam em outubro nas lojas.  
 
Agora o objetivo é estar em toda a Europa ocidental. No próximo ano, os produtos poderão ser 
encontrados também em redes da Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália.  
 
A indústria de plásticos Martiplast, também colheu bons frutos de sua participação em eventos da 
França. Desde 2002, a empresa já exportava para os países da América do Sul, e no ano passado 
participou do Festival Brasil na França, promovido pelo grupo Pão de Açúcar e Casino.  
 
Segundo o sócio-diretor Juarez Martini, este ano foram 21 mil itens de produtos, como baldes de 
champanhes, lixeiras e saladeiras. O bom desempenho das vendas fez com que a empresa 
fechasse um acordo com a distribuidora Nautec Europa.  
 
"O setor de plásticos tem uma concorrência muito forte do produtos chineses, por isso apostamos 
em design e qualidade", explica Martini. "São muito valorizados no mercado europeu."  
 
As exportações representam 10% do faturamento da empresa. A França já ocupa o segundo lugar 
em importância, atrás apenas da Argentina. A expectativa é que o país represente 7% dos 
resultados, uma vez que já está sendo negociada a continuidade dos negócios com o Casino.  

 
Leia mais: 
 
Alemanha é próximo alvo da Apex 
Cristina Borges Guimarães e Regiane de Oliveira 
   
Em meio à Copa do Mundo, os produtos brasileiros poderão ser conhecidos pelos alemães. Os 
eventos relacionados ao Ano do Brasil na França, que termina em dezembro, já somam mais de 
R$ 450 milhões em vendas de produtos brasileiros àquele país. Aos R$ 10 milhões investidos 
inicialmente pela Agência de Promoção das Exportações do Brasil (Apex-Brasil) somaram-se 
outros tantos da iniciativa privada, entre eles R$ 100 milhões do Grupo Pão de Açúcar, que agora 
já podem comemorar – e contabilizar – os primeiros frutos.  
 
Os bons resultados das parcerias com o setor privado levaram a Apex a definir o próximo alvo: 
em 2006, ano da Copa Mundial de Futebol, será a vez dos alemães conhecerem melhor, em casa, 
os produtos brasileiros, em ações semelhantes às desenvolvidas na França. Os eventos da Apex 
pelo mundo somaram 550 iniciativas este ano, número de ações que deve se repetir em 2006, 
segundo o presidente da Apex, Juan Quirós. Em 2003 foram 400 eventos e no ano passado, 500. 
"Em quatro anos totalizaremos dois mil eventos promocionais, o que representa uma média diária 
de dois eventos."  
 
Segundo a Câmara de Comércio França-Brasil, há 20 anos, um ou mais países são convidados 
para se apresentar na França e expor sua cultura, educação, turismo, setor produtivo, artes, 
música, literatura etc. O Brasil foi a última nação a participar desses eventos. Os quatro países 
anteriores foram China, Argélia, República Tcheca e Hungria.  
 
A previsão da Câmara França-Brasil é de que as exportações para aquele país atinjam R$ 2,5 
bilhões até o final deste ano. Na opinião do presidente da Câmara, Michel Durand, os resultados 
do evento só devem aparecer em 2006. "Trata-se de uma dinâmica de médio prazo. Os reflexos 
da visibilidade alcançada em 2005 aparecerão no ano que vem."  
 
De acordo com Quirós, o orçamento da Apex para 2006 já está fechado com 550 eventos 
programados, mas isso não impede que novos projetos sejam realizados com o auxílio de 



patrocinadores. Ainda este ano, a França abrigará a primeira iniciativa da Apex em criar um 
espaço estratégico para vender produtos brasileiros direto ao consumidor final por quatro meses a 
partir de dezembro. O novo projeto a ser testado na França é chamado Brasil SA e terá 
continuidade em junho de 2006 durante a Copa do Mundo na Alemanha.  
 
A maior parte dos investimentos realizados pela Apex durante o Ano do Brasil na França foi 
direcionada a quatro das 27 ações: os eventos em parceria com os supermercados Casino/Pão de 
Açúcar (Viva Brasil) e Carrefour (Brazilian Fruit), na Galeria Lafayette (Aquarela do Brasil), 
Printemps Haussmann (Frénétique Brésil). Segundo Quirós, foi realmente o segmento de varejo o 
grande destaque das ações realizadas no território francês.  
 
Quirós explica que o varejo é o caminho mais curto para ganhar espaço no mercado externo. 
"Segundo ele, os acordos fechados pela Apex determinam uma compra mínima de € 3 milhões em 
produtos brasileiros a serem expostos em espaço privilegiados, aproveitando o público cativo que 
cada loja tem. "O objetivo é apresentar os produtos tropicais considerados exóticos e ampliar a 
possibilidade deles fazerem parte do mix permanente das lojas", diz o diretor para o Brasil de 
agronegócios da rede francesa Carrefour, Arnaldo Eijsink.  
 
O acordo da Apex com o Carrefour vai além da França. A varejista foi escolhida por atuar em 31 
países. Inicialmente, porém, o acordo prevê a comercialização em 18 países. "A parceria com o 
Carrefour começou ano passado em Varsóvia, Polônia, concentrado na venda de frutas e peixes 
brasileiros", lembra Quirós. Este ano, a rede já realizou uma edição em abril e prepara, para a 
próxima semana, uma nova edição. A expectativa é que o volume de exportação de produtos 
perecíveis da empresa aumente 50% com essas ações. Em 2006, as ações contemplarão Itália, 
Bélgica, Suíça e Argentina  
 
Ainda com foco no varejo, a Apex fechou parcerias com as redes espanhola e portuguesa El Corte 
Inglez e Intermarché. As parcerias com as redes varejistas terão continuidade no ano que vem, 
para a promoção de alimentos brasileiros na rede varejista alemã Kaufhof. Até 2007 também 
serão ampliadas as ações para Itália e Finlândia.  
 
As iniciativas governamentais ganharam fôlego com a forte participação do setor privado. O 
programa Viva Brasil, por exemplo, passa a ter vida própria com o fim do Ano do Brasil na França. 
"Queremos levar esse modelo de negócio para os outros 15 países onde o Casino tem unidades", 
aponta o diretor de marketing do grupo Pão de Açúcar, Eduardo Romero. Os primeiros candidatos 
são Holanda, Colômbia, Tailândia e Uruguai.  
 
Balança Comercial  
 
As exportações brasileiras para a França somaram, de janeiro a julho de 2005, US$ 1,43 bilhão. 
No mesmo período de 2004 o Brasil exportou US$ 1,26 bilhão, ou seja, um aumento de 13,7%. 
Entretanto, a participação das exportações para o mercado francês, em relação ao total exportado 
pelo Brasil, caiu de 2,41% em 2004 para 2,21% este ano. Com relação às importações brasileiras 
da França, entre janeiro e julho de 2005, o valor foi de US$ 1,64 bilhão, 24,71% a mais que no 
mesmo período do ano anterior.  
 
Entre os principais produtos exportados para a França estão bagaços e outros resíduos sólidos da 
extração do óleo de soja, minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados, aviões a 
turbojato, café não torrado em grão e minérios de ferro aglomerados e seus concentrados. Entre 
as importações, encabeçam a lista aviões e veículos aéreos, partes para aviões ou helicópteros, 
partes e acessórios de carroçarias para automóveis, partes e acessórios para tratores e 
automóveis e compostos heterociclos.  
 
Em 2004, as exportações brasileiras para a França somaram US$ 2,189 bilhões, alta de 27,6% 
em relação ao ano anterior, e importamos da França US$ 2,287 bilhões, 29,4% as mais que em 



2003. A pauta de exportação brasileira para a França 2004 foi constituída de 62,9% de bens 
industrializados e 36,8% de produtos básicos.  
 
 
 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 set. 2005, Caderno A, p.5. 

 


