
Feira amplia marca Brasil no exterior 
Daniel Cúrio  
 
Promover o Brasil no exterior e ampliar vendas de produtos brasileiros. Com este objetivo, 
começou nesta quinta-feira a Dufry Brazilian Fair, primeiro evento em que os compradores da 
rede mundial de freeshops Dufry entrarão em contato com fabricantes de produtos típicos 
brasileiros para levar as marcas do País para o exterior. O evento, que ocupa 250 metros 
quadrados, na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), deverá ser encerrado 
nesta sexta-feira.  
 
 O presidente da Dufry South America, Humberto Mota, disse que há potencial para que, em 
dois a três anos, as vendas de produtos brasileiros nos freeshops da Dufry, instalados em 39 
países, cheguem ao equivalente a R$ 200 milhões.  
 
“O biquini brasileiro tem saída muito grande, sem falar dos cafés, das sandálias, do chocolate 
e da cachaça. A feira tem o objetivo de trazer compradores do mundo todo. A idéia é 
promover produtos tipicamente brasileiros, com ênfase na cidade do Rio de Janeiro. O Rio é a 
marca mais importante do Brasil no exterior. É marca da moda, do bom gosto, do sucesso”, 
disse Mota.  
 
Segundo ele, as marcas escolhidas para participar do evento já trabalham com a Dufry no 
País, nos Corners Brasil dos freeshops dos aeroportos brasileiros. A Dufry tem rede de 400 
lojas em 70 aeroportos de 39 países.  
 
“Vamos promover os produtos brasileiros famosos no exterior. Um dos que pretendemos 
fortalecer é o café, que perdeu mercado para a Colômbia. Este projeto pode recuperar o 
prestígio da nossa bebida”, acrescentou.  
 
freeshops no brasil.  Segundo Mota, nos freeshops brasileiros espera-se ultrapassar este ano a 
marca de R$ 30 milhões ou R$ 35 milhões em vendas de produtos brasileiros.  “Ao colocar o 
Corner Brasil no mundo todo, acredito que este mercado possa chegar a R$ 100 milhões em 
curto horizonte de tempo. Com muito trabalho, podemos até dobrar as vendas em dois ou três 
anos, totalizando R$ 200 milhões no mundo todo”, disse.  
 
O governador do Rio, Sérgio Cabral, que participou da abertura da feira, afirmou que a Dufry é 
sucesso no mundo e tem o Brasil como parte significativa de sua receita.  “A empresa acredita 
no Rio de Janeiro e nos produtos brasileiros. É forma de divulgação e de vendas dos produtos 
nacionais. A empresa possui lojas em todos os continentes e traz oportunidade de que nossos 
produtos estejam no mundo”, afirmou Cabral.  
 
O chairman da Dufry AG, Juan Carlos Torres, afirmou que, para o grupo, o Brasil está entre os 
países mais importantes e o Rio é a cidade que chama atenção no exterior.  “Queremos 
promover a Copa do Mundo de 2014, que será no Brasil, e a candidatura do Rio a sede dos 
Jogos Olímpicos de 2016. Apesar de ter nascido em Madri, que também concorre a sede das 
Olimpíadas, meu coração está com o Rio em 2016”, afirmou Torres.  
 
A coordenadora de Articulação Internacional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), Tatiana Lacerda Prazeres, associou a rede Dufry às lembranças 
de viagens dos turistas. “A Dufry é muitas vezes a primeira imagem que o turista tem de um 
país e a última oportunidade de comprar lembrança da viagem. É importante posicionar os 
produtos nesta categoria de alto poder aquisitivo. Queremos estimular as vendas e promover a 
imagem do Brasil no exterior”, disse ela.  
 
qualidade e preço. O diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de 
Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fábio 
Martins Faria, afirmou que os produtos brasileiros já são reconhecidos no mundo todo por sua 
qualidade e preço. “Os produtos brasileiros têm grande alcance no exterior. Nossos produtos 
vão para 230 destinos no mundo. É número bastante expressivo”, disse ele.  
 



Participaram da abertura da feira o executivo-chefe de Operações da Dufry, José Carlos Rosa, 
e o presidente da Brasif, Jonas Barcellos. Também estiveram presentes o vice-governador do 
Rio, Luiz Fernando de Souza Pezão, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), Olavo Monteiro de Carvalho, o presidente do Jornal do Commercio e da Rádio Tupi, 
Mauricio Dinepi, e o diretor de Turismo do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Marcelo 
Pedroso. 
 
 
Leia mais: 
 
Expositores estão otimistas 
 
Os expositores estão muito otimistas com as oportunidades que podem surgir com a Dufry 
Brazilian Fair. As 33 marcas participantes já vendem  produtos no Corner Brasil da Dufry e 
tinham grandes expectativas no contato com os representantes da rede no mundo.  
 
A cachaça era o produto com maior número de expositores. A Pitú, líder em exportações, 
acredita em aumento de pelo menos 20% nas vendas neste ano.  
 
“Somos fornecedores da Dufry há um ano e neste período fizemos ótimos negócios. A feira é 
oportunidade de estarmos presentes em todas as lojas da rede e nos espalharmos pelo 
mundo. Sem a feira, a expectativa deste ano é incremento de 20% nas vendas, mas com as 
oportunidades que surgirem no evento podemos ampliar ainda mais esta margem”, disse a 
diretora de Produtos e Relações Exteriores e Internacionais da fabricante de cachaça, Maria 
das Vitórias Cavalcanti.  
 
Produção.   
O Brasil produz por ano 1,3 bilhões de litros de cachaça e apenas 1% é exportado. A fatia da 
Pitú nas exportações é de 37%. Na empresa, as exportações representam 3% das vendas e, 
segundo Cavalcanti, o mercado internacional tende a crescer em participação.  
 
Outro símbolo brasileiro valorizado no exterior: a bandeira nacional. Pensando nisto, a Rosa 
Chá desenvolveu coleção com as cores do Brasil.  
 
“Vamos lançar neste ano coleção com a cara da Rosa Chá, mas nos últimos dois anos a nossa 
coleção com temática brasileira, com estampas da bandeira e do mapa do Brasil, teve bom 
desempenho. As roupas vendem bastante a brasilidade”, disse Elton Rodrigo Deretti, 
responsável pelas vendas da Marisol, companhia proprietária da marca Rosa Chá.  
 
“Outro segmento, o de moda praia, tem boa saída, porque reflete muito tendências do Brasil 
no exterior”, afirmou Deretti.  
 
O diretor de Exportação da Mitka, que comercializa os charutos da Menendez Amerino, Geraldo 
Scotto, esta confiante de que os acordos assinados na feira podem ampliar ainda mais o 
alcance de sua marca.  
 
“Cerca de 40% da nossa produção são exportados. Estamos presentes nos cinco continentes e 
pretendemos aumentar nossa base no exterior. O Dufry é porta de abertura. Com a isenção de 
impostos para turistas, os consumidores conseguem ter mais contato com nossas marcas e 
conhecer melhor nossos produtos ”, disse Scotto.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 jun. 2008. Seudinheiro, p.B-
5. 
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