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Convênioajudará
empresasaexportar

AAgência dePromoçãode
Exportaçõese Investimentos
(Apex-Brasil) assinou, naúlti-
ma sexta-feira, umconvênio
para apromoção deexporta-
ções comseis entidades repre-
sentantesdos setores de reves-
timentos cerâmicos, produtos
gráficos,materiais dedefesa,
objetosde decoração, cinema
eprodução independente de
conteúdopara televisão. A
idéia é estimular aspequenas
empresas a exportarem.

Gestãoemarketing
parasetorvarejista
Umlivro de três autores: o pro-
fessor e consultorDomingos
Ricca, emparceria comos co-
laboradoresAdrianoAntonio
Postal, este daárea de ciên-
cias contábeis, e RubensGar-
cia, umespecialista emsuper-
mercados. EmAdministração
eMarketing paraPequenas e
MédiasEmpresas deVarejo
(96páginas, R$25), daCLA,
estão, de formadidática, os
conceitos básicos demarke-
ting ede administração.

Mix

Fabricantedeviolões sofre comprodutoaR$45

Inovaçãocontraavançochinês
Pequenas empresas desenvolvem novos produtos para escapar de concorrência asiática

MICROEMPRESAS

COMÉRCIO

Ana Paula Lacerda
Andrea Vialli

A empresária Maria Claudia
Hannickel encontrou uma ma-
neira diferente de enfrentar a
concorrência com os produtos
importados da China, que é es-
pecialmente difícil para as mi-
cro e pequenas empresas.
Dona da fábrica de brinque-

dosHannickel, que produz fan-
tochesemarionetes,Claudiare-
solveuseespecializaremprodu-
tosqueoschinesesterãodificul-
dade de copiar e produzir em
escala internacional.
AHannickel está fabricando

brinquedosde feltro inspirados
emanimaistípicosdafaunabra-
sileira, como a onça, o tucano e

a arara. “Além disso, nosso fel-
troé100%lã,deumtipoquesóé
fabricadoaquiounaItália”,con-
taMaria Claudia.
Os animais brasileiros fize-

ram sucesso no exterior, e a
Hannickel vende para Austrá-
lia, Japão e Portugal. “Este ano
vamos reforçar a presença na
Europa, a começar pela Fran-
ça, onde tudo que tema carado
Brasil estásendomuitobemre-
cebido”, diz a empresária. “É
preciso terumdesigndiferente
e um produto bom para conse-
guirmercado hoje emdia”
A receita da Hannickel ser-

ve,segundoosespecialistas,pa-
ra outras pequenas empresas.
Émuitodifícilparaumacompa-

nhiadepequenoporteconse-
guir escala de produção e
preçoscompetitivosparaba-
ter de frente com os concor-
rentes chineses, especial-
mentesefor levadoemconta
o contrabando. Os chineses
oferecem produtos 30%
mais baratos, emmédia.
“As pequenas empresas

estãodiantedeumquadrodi-
fícil, pois ao mesmo tempo
que o real valorizado não fa-
vorece as exportações, no
mercado internoos chineses
entraramfirmeeestãotiran-
doespaçodeempresasbrasi-
leiras”, diz Richard Du Bois,
consultor da BDO Trevisan.
Segundo ele, os setoresmais
prejudicados são os de com-
ponentes eletroeletrônicos,
brinquedos, têxtil, calçados,
autopeças e bens de consu-
mo. “Para sobreviver, mui-
tas pequenas empresas aca-
bamindoparaainformalida-
de, o que obviamente não é
aconselhável.”
Segundo o consultor, um

doscaminhosparaasobrevi-
vênciapassaporbuscarpro-
dutos diferentes e descobrir
novos nichos demercado.
Para fabricantes de brin-

quedos, é o único jeito de es-
capar da concorrência des-
leal. “Não existe medo dos
produtos importados legali-
zados”, diz o presidente da
Abrinq, Synésio Batista. “O
problema são as importa-
ções subfaturadas, que che-
gam ao País com um preço
baixíssimo.”SegundoaAsso-
ciação Brasileira dos fabri-
cantesdeBrinquedos,1deca-
da 4 brinquedos importados
entra no Brasil subfaturado
ou por contrabando. ●

LIVRO

CRIATIVIDADE-Os fantochesdeClaudiaHannickel são inspiradosemanimaisda faunabrasileira
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●●●ARei dos Violões, fabricante
de instrumentosmusicais há 52
anos, vemdriblando comdificul-
dades a concorrência do produ-
to chinês, que disputa omesmo
nicho demercado emque a bra-
sileira atua: violões paramúsi-
cos iniciantes, na faixa dos R$
150. “Um violão chinês chega no
Brasil a um custo de R$ 45”,
explicaMiriam Tonante, presi-
dente do Rei dos Violões. Segun-
do ela, a importação de instru-
mentosmusicais da China come-
çou por volta de 1998, mas no

início não trouxe problemas,
pois eram de qualidademuito
inferior. Hoje, no entanto, os chi-
neses trouxeram impactos dire-
tos aos negócios da empresa,
uma vez que o produto importa-
do garante margens de lucro
maiores para as lojas. “O instru-
mentomusical virou uma com-
modity: o produto entra no País
semmarca emuitomais bara-
to”, diz.
A Rei dos Violões chegou a ter
360 funcionários e produção
120mil peças/mês, mas atual-

mente saemdas linhas de produ-
ção 72mil peças por ano. O nú-
mero de funcionários foi reduzi-
do para 120. “Reduzir a produ-
ção e o número de funcionários
foi a solução que encontramos
para lidar com a crise, sem suca-
tear os produtos”, dizMiriam. A
empresa evita usarmatérias-pri-
mas oriundas da China, o que
tem sido feito por fabricantes
nacionais para reduzir custos.
Como solução, Miriam tempros-
pectadomercados e pretende
começar a exportar. ● A.V.

Para muitas
empresas, saída
acaba sendo a
informalidade
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