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Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, os Estados Unidos querem aumentar ainda 
mais seus negócios com empresas do País. Mesmo com a crise, empresas norte-americanas de 
todos os setores têm interesse em investir no Brasil, mas as companhias de serviços, 
especialmente as de franquias, se destacam por seu interesse em abrir negócios no País para 
aproveitar o potencial de consumo crescente.  
 
Recentemente, os Estados Unidos deixaram de ser o maior parceiro comercial do Brasil, posto 
ocupado pela China. O Brasil registrou um aumento de seu déficit nas trocas comerciais com 
os Estados Unidos em abril, para US$ 454 milhões, frente ao de US$ 343 milhões registrado 
em março, segundo dados informados hoje pelo Departamento de Comércio americano. 
Durante os quatro primeiros meses de 2009, o déficit brasileiro somou US$ 1,639 bilhão, 
comparado ao déficit de US$ 302 milhões entre janeiro e abril do ano passado.  
 
Considerando-se toda a região, o superávit dos países da América Latina e do Caribe em 
comércio de bens com os Estados Unidos aumentou 4,9% em abril, ficando em US$ 3,977 
bilhões.  
 
Nos quatro primeiros meses deste ano, o superávit da região somou US$ 12,273 bilhões, mais 
de 60% a menos que no mesmo período de 2008, como reflexo da redução das importações 
dos Estados Unidos. Em abril, 10,4% do déficit total no comércio de bens dos EUA, que somou 
US$ 38,14 bilhões, foi devido às suas trocas com a América Latina. 
 
Para debater esse assunto, o programa "Panorama do Brasil" convidou Danny de Vito, 
ministro e conselheiro para Assuntos Especiais do Consulado Geral dos estados Unidos da 
América em São Paulo, Paulo Rodrigues, especialista em Desenvolvimento Comercial do 
Consulado dos EUA, e Chain Block, vice-presidente de Expansão da Cold Stone Creamery. 
Eles foram entrevistados pelos jornalistas Roberto Müller e Theo Carnier, editor-chefe do 
jornal DCI.  
 
Roberto Müller: Eu tive a informação de que, curiosamente, e ao contrário das 
expectativas, a crise financeira mundial, ao invés de diminuir o interesse dos 
americanos pelo Brasil, aumentou esse interesse. Isso é verdade? 
 
Danny de Vito: Sim, é verdade. Desde o começo da crise nós tivemos muito mais interesse 
das companhias americanas no Brasil, para exportar ao Brasil. Tivemos um aumento de 
aproximadamente 20% ou 30% sobre o ano passado. Foi um ano recorde para os serviços que 
oferecemos para as companhias americanas que querem exportar. 
 
Roberto Müller: Empresas que querem exportar ou empresas que querem se instalar 
no Brasil, ou fazer algum tipo de sociedade ou parceria? 
 
Danny de Vito: Temos os dois casos, mas nosso papel principal é de ajudar pequenas e 
médias companhias a exportar dos EUA para o exterior, nesse caso, para o Brasil. Também 
ajudamos companhias que querem se instalar no Brasil. Mas o aumento de no mínimo 20% 
vem principalmente das empresas de exportação. 
 
Roberto Müller: Algum setor específico tem mostrado maior interesse pelo mercado 
brasileiro, para trazer seus produtos e serviços para cá? 
 
Danny de Vito: Temos todo os tipos de empresas. Em São Paulo, por exemplo, trabalhamos 
no setor de franquias. Tivemos um aumento de interesse no setor de serviços, mas, no geral, 
qualquer tipo de produto pode ser exportado dos EUA ao Brasil. 
 



Theo Carnier: Isso decorre da redução de demanda nos EUA ou de alguma outra 
razão em especial? 
 
Danny de Vito: Achamos que seja pela demanda dos EUA: muitas companhias estão 
procurando outros mercados e o Brasil é um mercado grande. 
 
Theo Carnier: O que o Brasil tem de mais atrativo? O que ele oferece que seja um 
chamariz para os empresários americanos? 
 
Danny de Vito: Primeiro, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos com relação à 
população, à mistura de raças, como europeus e asiáticos. Além disso, muitas companhias que 
estão interessadas em vir ao Brasil têm como primeiro país a que exportam suas mercadorias 
o México; depois elas partem para o Brasil, que possui o maior mercado da América Latina. Em 
alguns casos, o Brasil tem um mercado maior do que o do México, mas o Brasil é realmente 
muito parecido com os EUA no aspecto de etnia da população. 
 
Roberto Müller: Doutor Paulo, nós sabemos que o senhor, como especialista em 
Desenvolvimento Comercial do consulado, acompanha, entre suas atribuições, as 
missões desses empresários norte-americanos que vêm ao Brasil. Como tem sido o 
contato, qual é a receptividade que os seus parceiros brasileiros têm recebido? 
 
Paulo Rodrigues: Excelente, eu diria. Um caso bem específico e que iremos comentar mais à 
frente seria o do setor de franquias, que é diferente de muitas coisas que nós fazemos, no 
serviço comercial americano, que tradicionalmente trabalha com empresas fabricantes de 
produtos, de bens de capital, equipamentos e bens tangíveis. Tradicionalmente é isso que nós 
fazemos, e o fizemos por muitos anos. Mas a pujança do setor de serviços está nos levando a 
desenvolver a especialidade de trabalhar e de apoiar as empresas exportadoras de serviços, e, 
mais do que serviços, conceitos de negócios, idéias e marcas. Essa é uma especialidade minha 
em que tenho trabalhando muito fortemente e que as empresas norte-americanas estão vendo 
no Brasil, pela pujança do mercado brasileiro, pelo tamanho e pela similaridade étnica do 
Brasil com o mercado norte-americano. As empresas americanas veem no Brasil um grande 
potencial: temos recebido cada vez mais pedidos das empresas e temos tido excelente 
receptividade dos parceiros brasileiros, em especial para aquelas empresas que estão abertas 
a aprender o jeito brasileiro de fazer negócios, não aparecem com receitas prontas de como 
funciona nos EUA e deve funcionar no Brasil. As empresas que querem aprender com os 
brasileiros, querem falar com brasileiros que fizeram e deram certo e querem se associar a 
empresas brasileiras que dão certo. 
 
Theo Carnier: É muito diferente o jeito norte-americano do jeito brasileiro de fazer 
negócios? 
 
Paulo Rodrigues: As diferenças estão nos detalhes. Quando olhamos de maneira macro, as 
coisas parecem ser iguais, mas no dia a dia, nas particularidades, é ai que moram as 
diferenças. Ninguém melhor do que alguém que já fez a coisa acontecer aqui para poder 
replicar seu conhecimento, seu modelo de sucesso. Seria muita arrogância da parte do 
empresário americano achar que ele, por vir para cá duas ou três vezes por ano, entenderá o 
mercado brasileiro, o jeito brasileiro de consumir e de fazer as coisas. É necessário ter essa 
sensibilidade cultural. O nosso trabalho é muito educacional também, pois pegamos uma 
empresa norte-americana, que tem uma determinada visão do Brasil, que às vezes, é um 
pouco distorcida. Então, viajamos aos EUA e mostramos o potencial do Brasil: nós trabalhamos 
na representação diplomática dos EUA, mas acabamos por ser embaixadores do Brasil, de 
certa maneira, todas as vezes que nos reunimos com as empresas e explicamos um pouco da 
cultura comercial do País, dos progressos econômicos e sociais feitos, conseguimos atrair mais 
negócios para o Brasil. Esse intercâmbio, que nunca é de mão única, sempre traz benefícios 
para o Brasil e para os Estados Unidos. 
 
Roberto Müller: Os senhores perceberam se é fácil transmitir aos empresários norte-
americanos a mudança na economia brasileira? Pois para nós, que vivemos essa 



economia nos últimos dez anos, as mudanças foram flagrantes. É possível transmitir 
isso aos empresários norte-americanos? Eles conseguem entender com facilidade? 
 
Paulo Rodrigues: Eu acho que seria interessante um americano falar de como se transmite 
isso, mas a minha percepção é que sim. O Brasil tem hoje uma imagem muito positiva no 
mundo inteiro, nos EUA inclusive. 
 
Danny de Vito: Eu tenho ido umas três ou quatro vezes ao ano para fazer apresentações de 
como é o mercado brasileiro, e antes da crise eu explicava que o Brasil era um país que 
exportava commodities, e continua a exportar commodities. Mas também, desde 2006, teve 
início uma grande demanda interna no Brasil, e as pessoas que estavam no mercado informal 
de trabalho conseguiram uma posição no mercado formal. Além da mudança da classe social D 
para C, da C para a B e da B para a A: essa foi uma mudança que tivemos de explicar aos 
norte-americanos, e que foi muito importante, pois mudou muito a demanda e o modo de 
consumo dos brasileiros. O interessante é que isso continua, a demanda interna continua a 
crescer, e isso também temos de explicar para os norte-americanos, por que nos EUA a 
demanda interna diminuiu com a crise, e aqui ela permanece crescente. 
 
Theo Carnier: No Brasil, pelo que os senhores sentem não houve um impacto na 
demanda devido à crise? 
 
Danny de Vito: Sim, houve um impacto, mas não como nos Estados Unidos.  
 
Roberto Müller: Devido aos contatos proveitosos entre os dois presidentes, dos EUA e 
do Brasil, o presidente Obama mostrou interesse nos negócios brasileiros, um 
interesse em aprofundar as relações com o Brasil, de ter uma nova visão da América 
Latina. Isso, na sua opinião, deverá concretamente ajudar as relações comerciais? 
 
Danny de Vito: Eu acho que sim, vai ajudar porque a administração do Obama primeiro tem 
muito interesse em aumentar o investimento em energia. Eles querem uma estratégia 
energética e o Brasil será um parceiro nesse plano, ao menos assim esperamos, não só pela 
energia sustentável, mas também pelo petróleo existente no Brasil e a tecnologia americana 
para ajudar o Brasil a desenvolver novos meios de encontrar petróleo no território brasileiro. 
Esse não será um processo de seis meses a um ano, será um processo de diversos anos: 
espero que os dois países sejam bons parceiros nessas estratégias energéticas para as 
Américas. O Obama tem essa visão. 
 
Roberto Müller: Pelo menos o Obama deixou claro que pretende olhar com mais 
atenção. Os brasileiros se queixavam muito de que nos últimos anos, tudo o que 
estava ao sul do Rio Grande tinha sido um pouco esquecido pelos governos 
anteriores dos EUA. Dados também os problemas do Oriente Médio, que ainda 
continuam, mas o presidente Obama parece que quer ter uma nova aproximação, 
uma nova visão, um novo diálogo com a América Latina. 
 
Danny de Vito: Exatamente. E isso não parte somente do partido democrata: temos o 
senador Lugger, que escreveu um artigo sobre essa mesma idéia, de que os EUA devem 
procurar uma parceria com a América Latina para o setor de energia, com Brasil, Colômbia e 
outros países que também produzem energia. 
 
Roberto Müller: Minha primeira pergunta ao senhor Chain Block é: a empresa que o 
senhor representa é uma fábrica de sorvetes que está em vários lugares do mundo. 
Em que lugares ela está, como funciona o conceito do produto e o que se pretende 
fazer no futuro aqui no Brasil? 
 
Chain Block: Nosso sorvete é diferente de qualquer outro conceito de sorvete. A produção, 
apresentação e modo de servir o sorvete ao cliente, eles chamam de `a melhor experiência de 
consumo do produto no mundo': esta é a proposta da empresa. E eles fazem isso de uma 
maneira completamente diferente da de qualquer outra empresa no mundo, o sorvete é 
preparado no local onde é servido todos os dias, é sempre fresco. 



 
Roberto Müller: Em cima de uma pedra, de um granito? 
 
Chain Block: Sim, o nome da empresa vem justamente dessa experiência visual, na qual uma 
pedra é resfriada e não permite que o sorvete derreta. O consumidor observa toda essa 
performance de serviço e escolhe os sabores de que gosta, e escolhe também que misturas ele 
quer fazer. Pode ser algum tipo de chocolate, um bolo, amendoins, o que ele quiser, e isso é 
colocado no sorvete e é feita uma mistura. 
 
Theo Carnier: O brasileiro não conhece essa tecnologia, esse produto. Isso é 
absolutamente novo para nós. Existe flexibilidade para que isso seja adaptado ao 
gosto ou ao perfil do consumidor brasileiro? 
 
Chain Block: Basicamente, eles estão fazendo expansão mundial faz 5 anos. A estratégia é 
trazer o modelo como ele é numa primeira operação, e deixar funcionar assim por alguns 
meses, no decorrer dos quais se começa a aprender com os consumidores as suas preferências 
de sabor, os seus hábitos. Com isso também se inserem complementos locais e se fazem os 
ajustes. 
 
Theo Carnier: Em que países vocês operam atualmente? 
 
Chain Block: Operamos em 11 países diferentes: Japão foi o primeiro e o último foi o Caribe, 
em Trinidad e Tobago. 
 
Roberto Müller: No Brasil qual é a idéia? Abrir lojas e fazer franchising, ou fazer 
sociedades? 
 
Chain Block: O modelo de negócios para o Brasil é encontrar um parceiro local que tenha 
conhecimento de algumas operações de varejo e dos hábitos de consumo dos brasileiros, para 
que assim eles tragam o conceito e creçam juntos. Assim é possível criar a melhor experiência 
possível de consumo de sorvetes. 
 
Theo Carnier: Esse parceiro não existe ainda? 
 
Eu estou aqui para achar esse parceiro, o motivo da minha vinda. Com o apoio que estou 
recebendo do Paulo, juntos encontraremos esse parceiro. A Cold Stone é uma empresa muito 
paciente, e entende que é crucial para o sucesso encontrar esse parceiro. Em um ano, dois, 
não importa o tempo que levar. Estamos aqui para um projeto de longo prazo, não de curto 
prazo, temos a paciência de encontrar esse parceiro e fazer dar certo. 
 
Roberto Müller: Eu li recentemente uma particularidade sobre o sorvete que é a 
possibilidade quase ilimitada de personalizar esse sorvete. Parece que até existe um 
estudo das possibilidades e combinações de sabores feito pela Universidade de 
Harvard. O senhor poderia nos explicar essa pesquisa? Parece uma característica 
muito peculiar deste produto. 
 
Sim, existe esse estudo. E este foi o grande salto e a mudança na indústria de restaurantes, 
que foi deixar de ditar aos consumidores o que eles deveriam consumir e passar a dar a eles a 
oportunidade de escolha. Todo o conceito da Cold Stone está baseado nessa maneira 
democrática de escolha, criação e paladar. 
 
Theo Carnier: Quantos consumidores foram atendidos no ano passado? Existe algum 
estudo da demanda brasileira? 
 
Nós não contamos as pessoas atendidas em nossas unidades. Nós temos o faturamento do ano 
passado, que foi de US$ 400 milhões, temos 1,3 mil lojas nos EUA e aproximadamente 150 
lojas nos outros 11 países em que estamos. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 a 15 jun. 2009, Finanças & Mercados, p. B10. 


