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O Brasil vive um dos melhores momentos de sua história para a exposição de marcas e 
produtos no mercado global, o que facilita o processo de internacionalização de suas 
empresas, acredita Roberto Giannetti da Fonseca presidente da Silex Trading, Brex America e 
Ethanol Trading. 

De acordo com ele, o País foi um dos que demonstraram maior resiliência durante as recentes 
turbulências internacionais e, hoje, desfruta de maior atratividade para investimentos 
estrangeiros e ocupa posição de destaque nas soluções para redução da insegurança alimentar 
e energética no mundo. Giannetti destaca ainda a importância da realização da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Brasil, eventos que devem colocar mais holofotes sobre 
o País.  

“O Brasil vive excelente oportunidade para divulgar suas marcas e produtos lá fora. Temos 
condições de trabalhar com inovação e internacionalizar nossas empresas”, destacou o 
economista, que participou do evento “O Brasil na Vitrine – Como aproveitar a exposição 
brasileira para potencializar seu negócio” na sexta-feira (26/02) na Amcham-São Paulo. 

Giannetti considera que a chave do sucesso estará ligada à valorização das marcas e produtos 
sob o ponto de vista das práticas sustentáveis. “É preciso fazer a lição de casa porque a 
sustentabilidade é o rótulo de qualidade no exterior. É importante ter responsabilidade e 
preocupação com nosso próprio País, especialmente com nossas reservas naturais.” 

 

                                    
       Martin Ruette, diretor executivo da Genuína Lindoya                             Iron Daher, presidente da Griaule 

 
 



Experiências nos EUA 

A empresa do segmento de água mineral Genuína Lindoya iniciou recentemente seu processo 
de internacionalização, estabelecendo-se nos Estados Unidos. O primeiro passo foi a 
participação em uma missão empresarial promovida pela Amcham na qual foram realizadas 
reuniões com redes varejistas e companhias logísticas.  

Segundo Martin Ruette, diretor executivo da Genuína Lindoya , é necessário realizar 
sondagens sobre o mercado, checar se o produto tem aceitação e se necessita de alguma 
modificação. “Recomendo aos interessados que participem de alguma missão porque é muito 
complicado fazer contatos e obter informações  sozinho”, indicou. Como resultado dessa 
sondagem, a Genuína Lindoya optou por introduzir água enriquecida com fibras prebióticas, 
um nicho de alto valor agregado. 

Uma das surpresas identificadas por Ruette na maneira de fazer negócios nos EUA é que a 
aqui tão concorrida ponta de gôndola naquele mercado é reservada às indústrias entrantes. Os 
itens ficam expostos nessa posição durante determinado período com a meta de rodar uma 
quantidade preestabelecida. “Os produtos brasileiros estão mesmo na vitrine, de fato nas 
pontas de gôndola”, ressaltou. Outra diferença é que é preciso firmar acordos com os 
operadores logísticos para fazer a distribuição. Não se trabalha diretamente com as lojas de 
conveniência e supermercados.  

Para Ruette, a grande vantagem de se internacionalizar é poder realizar vendas com maior 
agilidade no país em questão. Em geral, os americanos têm certa resistência de importar por 
conta dos procedimentos logísticos e, quando o produto já está lá, as vendas são claramente 
facilitadas.  

Também presente ao evento da Amcham, Iron Daher, presidente da Griaule, especializada em 
soluções na área de biometria (softwares para o reconhecimento digital de pessoas através da 
impressão digital ou face), destacou que os EUA ocupam o terceiro lugar no ranking mundial 
no que se refere à facilidade de fazer negócios, enquanto o Brasil está na 122a posição. A 
Griaule atua desde 1991 no Vale do Silício, na Califórnia.  

Os benefícios de colocar operação em solo americano, conforme Daher passam por maior 
oferta de capital de risco, fundamental para a área de inovação em tecnologia da informação; 
acesso antecipado de tendências de mercado e menor custo de produção (componentes, frete, 
montagem, juros, impostos e exportação). 

"Nem tudo é uma maravilha”, ponderou Daher. Ele acrescentou que são muitos os desafios 
envolvidos como a necessidade reaprendizado sobre impostos, fornecedores e legislação; 
enfrentamento das restrições imigratórias, intensificadas há cerca de dez anos; elevado custo 
de vida; e sistema bancário mais lento em comparação ao brasileiro. Garantiu, contudo, que, a 
partir de uma estratégia bem definida e de uma noção clara dos prós e das dificuldades, é 
possível tirar proveito do maior mercado consumidor do mundo. 

Fonte: AMCHAM. [Portal]. Disponível em: <http://www.amcham.com.br>. Acesso 
em: 10 mar. 2010. 


