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Marcas de biquínis, acessórios e calçados conquistam o exterior como especialistas em praia. 
Design italiano, tecnologia japonesa, automóveis alemães, vinhos franceses e biquínis brasileiros. 
Além de produtividade e lucratividade, a globalização facilitou o acesso ao que de melhor cada 
povo produz. Do mesmo modo que séculos de convivência com a arte ajudaram os italianos a 
serem líderes em design, a geografia e o clima brasileiros nos permitiram desenvolver uma 
cultura de praia única, em que estilo, estética e sensualidade convergem. Para os especialistas, o 
Brasil leva vantagem no segmento de moda de verão porque a própria imagem internacional do 
país está ligada ao sol, às praias e às mulheres bonitas.  
 
Algumas das marcas de maior prestigio neste segmento como a Rosa Chá, Companhia Marítima e 
Poko Pano estão trabalhando para ampliar suas exportações ao mesmo tempo em que fixam suas 
marcas no mercado externo. Hoje, já exportam entre 15% e 40% da sua produção anual. Num 
cálculo conservador, as exportações destas marcas devem passar de US$ 15 milhões neste ano. 
No atacado, os biquínis criados por essas marcas, são vendidos no mercado internacional, em 
média, por algo entre US$ 35 e US$ 40 e chegam às consumidoras a preços entre US$ 80 e US$ 
100. Peças exportadas sem marca forte são vendidas no atacado por US$ 9.  
 
Talvez por isso os produtores de moda verão estão recebendo o apoio institucional para exportar 
suas marcas. "O apoio financeiro da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex) foi 
decisivo para chagarmos aos 100% de patrocínio - até ano passado o patrocínios chegavam a 
70%) para a realização do desfile na Mercedes-Benz Fashion Week, a semana oficial de 
lançamento de moda em New York", diz o fundador da Rosa Chá, Amir Slama. O empresário e 
estilista diz que nas reuniões que teve com a Apex percebeu o empenho do governo brasileiro em 
apoiar a exportação de marcas brasileiras de excelência. "A idéia é que o produto de ponta eleva 
o nível de prestígio do produto brasileiro no Exterior."  
 
Na primeira vez que foi convidado a desfilar em New York, a Rosa Chá não pode aceitar o convite 
por causa dos custos, cerca de US$ 160 mil, envolvidos na empreitada. No último sábado, dia 13, 
a Rosa Chá realizou seu terceiro desfile na Big Apple, graças a patrocinadores como Rhodia do 
Brasil, Tecelagem Pettenati, FedEx, Varig, Johnson & Johnson e da Apex. "Os desfiles aceleram o 
processo de construção de marca." No caso da Rosa Chá a exposição internacional foi decisiva 
para o crescimento das exportações. Em 1997, a marca exportou 689 peças. Em 2002, foram 51 
mil. "Saltamos de 0,3% da produção anual para 17%", diz Slama, que produz cerca de 320 mil 
peças com a marca Rosa Chá.  
 
Quanto à aceitação no Exterior, Slama resgata o raciocínio de historiador. "Nesta década não se 
pode mais definir o consumidor por um critério geográfico e sim comportamental." Slama diz que 
essa internacionalização de hábitos de consumo se expressa no comportamento de clientes de 
diferentes países em relação às mesmas peças. "As propostas que fazem sucesso no Brasil 
também são as preferidas lá fora."  
 
Para a gerente de exportação da Poko Pano, Paula Robba, é clara a sintonia entre o gosto das 
brasileiras e das estrangeiras. "A expectativa das consumidoras em relação ao produto brasileiro e 
a facilidade que a globalização trouxe em termos de logística fizeram com que o ritmo 
crescimento da exportação seja cada vez mais acelerado", diz Paula. Produzindo anualmente 250 
mil peças, a Poko Pano exportou 100 mil em 2002. "Acredito que o crescimento nas exportações 
deve chegar a 10% neste ano", diz a gerente, que atribui essa rápida evolução ao aumento do 
número de distribuidores em 2002. Além de estar presente nos mercados clássicos para o biquíni 
brasileiro como Portugal, Espanha, França e Itália, a Poko Pano está também em lugares em que 
se tem dificuldade em imaginar alguém de biquíni como Rússia, Bielorússia e Casaquistão. Ao 
todo, são 25 países.  
 



"Moda de verão, especialmente biquínis, e jeans estão entre os produtos de moda brasileiros que 
obtém maior reconhecimento no Exterior", diz Paula "O prestígio existe porque criamos uma 
linguagem própria em termos de estilo, corte, estampas e acabamento." Paula é radical em 
relação a fazer adaptações na modelagem para atender a outros mercados. "Todo ano vem 
alguém pedindo para fazer 20 mil peças com modelagem alterada para distribuir nos EUA. Nunca 
aceitamos", diz Paula. "Exportamos marca, não fabricamos commodities."  
 
Para o diretor de exportação da Cia. Marítima, Carlos Eduardo Queirós, é preciso ser mais flexível 
ao lidar com mercados internacionais. "Para exportar para a Europa, tivemos de aumentar um 
pouco os tamanhos", diz Queiroz. Atualmente, a Cia. Marítima, produz cerca de 2 milhões de 
peças por ano, das quais em 2003 deve exportar entre 200 e 300 mil. "Nossa meta é chegar aos 
30% em dois anos", diz o diretor. Para atingir esse volume, a Cia. Marítima pretende aumentar as 
vendas nos EUA e na Ásia. "Os EUA importam US$ 400 milhões em moda praia por ano, o Brasil 
só participa com US$ 1 milhão deste total", diz Queiroz. "Se quisermos aumentar essa 
participação, temos de levar em conta a cultura deles."  
 
Entre as pioneiros da exportação da moda praia "made in Brasil", a Blue Man, chegou no período 
entre 1976 e 1983 a exportar 30% da sua produção, mas hoje exporta apenas "uns 3%", algo 
entre 10 e 15 mil peças de uma produção de 500 mil anuais. Seu fundador, David Azulay, diz que 
a exportação acontece à sua revelia. A aversão do empresário à exportação começou em 1983. 
"Um dia ouvi um distribuidor reclamando que um modelo ‘no va bene in Italia’. Aquilo me irritou 
tanto que decidi parar com a exportação. Meu negócio é fazer vender para as gatinhas de 
Ipanema", diz Azulay. Para ele, nesse segmento, uma marca só é forte quando faz sucesso no 
Brasil. "A brasileira é a consumidora de biquíni mais exigente do mundo. Se você está bem no 
Brasil, será bem-sucedido com as consumidoras de alto padrão de qualquer lugar", diz. "Não vou 
mudar minha coleção para atender as donas de casa do meio-oeste norte-americano."  
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