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RIO - Empresas brasileiras de pequeno porte estão se mexendo para abrir espaço nas 
prateleiras de grandes redes estrangeiras, algumas com charme e renome 
internacional. Entre os alvos estão as francesas Galeries Lafayette, Chloé e 
Samaritaine, a inglesa Harrods e o grupo americano de varejo Wall-Mart. Em comum, 
as empresas nacionais tentam fugir da disputa por preço baixo, oferecendo produtos 
diferenciados. E concordam que o câmbio a R$ 3 ainda ajuda as vendas externas.  
 
Na Região Serrada do Rio, mais precisamente em Nova Friburgo, um grupo de dez 
pequenas fábricas associou-se para incrementar as exportações. No início deste ano, o 
grupo integrou uma missão internacional, junto com a Agência de Promoção de 
Exportações (Apex) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) para levantar 
contatos no exterior. Na viagem, o grupo fez contato com executivos da Samaritaine, 
para iniciar exportações.  
 
De volta ao Brasil, algumas mostras foram enviados por Sedex. No início de abril, 
seguiu a primeira partida de mercadorias, cerca de 4,2 mil peças, basicamente 
biquínis, maiôs e cintos, com aplicações de pedras semipreciosas, usando crochê e até 
sementes. "O produto é diferente, tem qualidade e o apelo a coisas ligadas ao Brasil", 
diz o empresário Raymundo Ribeiro, diretor do consórcio. Ele já conhece o comércio 
exterior, pois é um dos integrantes da família que fundou a cachaça Nega Fulô, que se 
internacionalizou. Neste momento, o consórcio também negocia com a inglesa 
Harrods.  
 
Do outro lado do Estado, na região Sul Fluminense, a empresária Gisele Mehl faz eco à 
avaliação do executivo serrano. "A exportação é a saída, até porque o mercado interno 
está horrível, mas tem de ter o pé no chão", comenta Gisele. A empresária é dona de 
uma confecção de roupa infantil e presidente um consórcio de doze fábricas de jeans 
que decidiram unir esforços. Em maio, representantes do consórcio foram à França, 
numa missão comercial da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).  
 
Encontros foram organizados pela embaixada brasileira no país, um deles com a 
sofisticada grife prêt-à-porter Chloè. Segundo a empresária, os executivos franceses 
explicaram que a grife costuma comprar jeans do Japão e estudam diversific ar o 
fornecimento.  
 
Também em Nova Friburgo, outro grupo de empresas, reunidas sob o consórcio Afric, 
tem suas ambições. Apoiado pela Apex, está finalizando a papelada para exportar 30 
mil peças de lingerie para uma grande distribuidor em Dubai, nos Emirados Árabes. 
Conta também que já enviou mostruário e disputa a chance de fornecer para a 
Lafayette, tradicional loja francesa de departamentos. "Não queremos sonhar, mas 
vislumbramos uma possibilidade", diz o empresário Carlos Eduardo de Oliveira, 
presidente do consórcio, que já exporta produtos populares para mercados como o 
africano.  
 
No setor de supermercados, a americana Wall-Mart desenvolve um programa de 
identificação de fornecedores de diferentes países para suas lojas no mundo.  
 
Instalada em Ribeirão Pires (SP), a empresa familiar Santa Edwiges participa do 
programa. "Sermos fornecedores de um grupo como o Wall-Mart no Brasil e no 



exterior demonstra uma confiabilidade sobre o cumprimento de prazos e qualidade", 
diz gerente de Exportações Vania Amorim. No ano passado, primeiro ano de 
exportações para a rede, os valores foram de US$ 65 mil.  
 
Para 2003, a projeção é de US$ 1 milhão. No ano que vem, os valores pretendidos são 
de US$ 3 milhões. Os produtos do grupo do interior paulista - biscoitos, chocolates e 
produtos de panificação - já estão em lojas nos Estados Unidos, México e Argentina e 
há entendimentos em fase adiantada para lojas na Alemanha, Canadá, Inglaterra, 
além da Coréia do Sul e China. 
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