
Empresário precisa ter atitude para ganhar o mercado internacional 
 
A oportunidade de fornecer alimentos para uma população de 40 milhões de pessoas, com 
uma riqueza superior ao PIB brasileiro é uma oportunidade que os brasileiros não devem 
deixar de aproveitar. A dica é do presidente da Fispal, Flávio Corrêa, que faz uma referência à 
população de origem hispânica que mora nos Estados Unidos. A Fispal, agência internacional 
privada de desenvolvimento do mercado de alimentos, promove, entre outros eventos, a Fispal 
Latino, que acontece anualmente em Miami e que serve de porta de entrada aos alimentos 
made in Brazil. Para o empresário, o Brasil tem qualidade e tecnologia, mas precisa de atitude 
empreendedora. Boa leitura! 
 
Global21 - A cadeia alimentícia brasileira está preparada para ganhar o mercado mundial?  
Flávio Corrêa - A cadeia alimentícia brasileira está absolutamente preparada para exportar. 
Temos condições tecnológicas e científicas, inclusive em processos, insumos e matérias-
primas, envase e embalagens. E, além da criatividade, o Brasil outras vantagens competitivas, 
como um território vasto e produtivo, água e condições climáticas favoráveis. 
 
G21 - O que falta para ampliarmos as vendas externas? 
Corrêa - Falta conhecimento e atitude nas pessoas. Precisamos empreender, buscar mercados. 
Há uma demanda reprimida de uma população hispânica nos Estados Unidos que não pode ser 
desprezada. Mas não dá para ficar esperando que os americanos venham aqui comprar, 
porque eles não vêm. Devemos deixar de sermos um país de commodities que é comprado. As 
empresas vêm aqui comprar nossa soja, café e laranja. Precisamos ter iniciativa de ir em 
busca de outros mercados e agregar valor. 
 
G21 - O mercado mundial tem conhecimento do produto brasileiro? É possível vender a "marca 
Brasil" lá fora? 
Corrêa - O consumidor não compra o Brasil, compra o produto que satisfaz o desejo dele. Por 
exemplo, até poucos dias não sabia que a marca de eletroeletrônicos LG era coreana, comprei 
pelo produto e não pela nacionalidade. A marca Brasil é uma miopia, a maior parte das 
pessoas não compra o Brasil, compra uma mercadoria. Apenas no turismo se vende o País. 
 
G21 - O Brasil pode se tornar um grande fornecedor dos Estados Unidos? 
Corrêa - Há grandes oportunidades nos Estados Unidos em alimentos e bebidas nos chamados 
produtos com sabor latino. Há 40 milhões de norte-americanos com origem hispânica, que 
representam um PIB maior que o do Brasil, é uma população economicamente mais poderosa 
que qualquer país da América Latina. Os hispânicos eram considerados párias da sociedade e 
hoje, além de um tremendo poder aquisitivo, têm uma auto-estima muito elevada e sabem 
que são politica e socialmente importantes. É a etnia mais importante e a que mais cresce nos 
Estados Unidos. Com o maior poder, esse grupo passou a exigir nas prateleiras dos 
supermercados produtos da sua cultura, com sabor latino em ingredientes, sabor e 
criatividade. E, apesar da importância dessa população, têm uma demanda reprimida. 
 
G21 - As exigências para entrar nos Estados Unidos são rigorosas? 
Corrêa - São rigorosas, mas simples. Para entrar no mercado norte-americano é só fazer 
direito, fazer certo. A declaração da venda é via online, é mais fácil exportar para os Estados 
Unidos do que o contrário. Os Estados Unidos consomem cerca de 30% de tudo o que é 
produzido no mundo. Este dado demonstra a importância deste mercado e o potencial de 
vendas que representa.  
 
G21 - Como as pequenas e médias empresas podem conquistar este mercado? 
Corrêa - As pequenas e médias empresas podem exportar. Eu já vendi, como intérprete, 
rosquinhas de polvilho. Não sabia explicar nem em português, imagina em inglês. Só orientei o 
comprador a experimentar, pois é um alimento saudável e assegurei que ele iria adorar. Disse 
para ele comprar e que iria ser um sucesso. Realmente foi. Descobri em uma cidade do 
Interior de São Paulo uma senhora que fabrica doces caipiras. Levei a senhora para a feira nos 
Estados Unidos em maio deste ano - de graça. O pequeno estande dela vivia cheio de 
compradores dos Estados Unidos. Resumindo: ela voltou ao Brasil sem nenhum doce, um 
supermercadista passou na feira no último dia e comprou todos os doces que ela ainda tinha. 
Em junho, reencontrei a senhora na Fispal Tecnologia, em São Paulo, ela estava comprando 
embalagens especiais para exportação. Isso demonstra que há espaço, é preciso saber 
aproveitar. 
 
Disponível em: <http://www.global21.com.br>. Acesso em: 23 de out. 2006. 


