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Nos Estados Unidos, os sucos da
Brazil Gourmet disputam a prate-
leira dos supermercados com
bebidas semelhantes vindas da
Índia, do Egito e do México. Em
vez de temer a concorrência, é
com ela que Simone Anewalt con-
ta na hora de fechar contratos

com distribuidores. “Coloco tudo
numa mesa e peço para que ex-
perimentem”, conta. “Nunca per-
di uma venda.”

Cerca de 50% dos 8 mil pontos
de vendas da fabricante de sucos
estão no varejo. Outros 30% são
assegurados por redes atacadis-
tas como a Sam’s Club, BJ’s
Club e Costco Club. Os outros
20% estão em bases militares
americanas: são 176 nos Esta-
dos Unidos e 18 na Europa. “É
um orgulho pra gente, porque a

seleção é muito rigorosa e conse-
guimos entrar.”

O preço do suco da Brazil Gour-
met varia de US$ 0,99 a US$
1,99. O câmbio atrapalha, mas a
família diz que tem conseguido
manter as vendas, com parcerias
principalmente no Brasil. “O ame-
ricano sabe que nosso produto é
uma iguaria, é importado, e, ape-
sar de serem muito avessos a
qualquer variação de valor, enten-
dem que é preciso haver reajus-
te”, diz Simone.

DIVULGAÇÃO

Brasileiros
faturam R$ 13 mi
com suco nos EUA
Família Negrão começou importando havaianas e hoje tem marca
própria de suco, presente em mais de oito mil pontos de vendas

Produtos Brazil
Gourmet estão em
bases militares

Empreendedorismo

PAINEL NEGÓCIOS

Em família. Glória e Simone: mãe e filha no comando da fabricante de sucos tropicais

Naiana Oscar

O primeiro contêiner que o pa-
raense Cláudio Negrão levou
do Brasil para os Estados Uni-
dos, em 1983, tinha sandálias
havaianas, bombom sonho de
valsa, arroz branco, feijão, pão
de queijo, farinha – coisas que
um imigrante brasileiro sen-
tia saudade de consumir e não
encontrava nas prateleiras de
supermercados americanos
(ou encontrava a preços im-
praticáveis).

Era o olhar empreendedor de
um também imigrante, recém-
chegado com mulher e filhos,
que não queria ficar sem traba-
lho. De importador de produtos
brasileiros, Negrão virou empre-
sário de sucos tropicais em terri-
tório americano. Em mais de oi-
to mil pontos de venda no País, a
marca Brazil Gourmet faturou
no ano passado, R$ 13 milhões,
vendendo sucos de manga, goia-
ba, pêssego e caju. “É como se a
pessoa estivesse mordendo a fru-
ta”, diz a filha Simone Anewalt,
hoje diretora comercial da em-

presa ao lado da mãe, Glória, que
está na função de presidente. O
pai atua nos bastidores.

O relacionamento da família
com o mercado americano é de
longa data. Ainda na época em
que viviam em Belém, na década
de 70, Cláudio Negrão exporta-
va peixes ornamentais para os Es-
tados Unidos. Manteve a ativida-
de até a Pan American suspen-
der os voos para a capital paraen-
se. Insistente, deu um jeito de
continuar exportando flores or-
namentais. Até que os filhos ado-
lescentes foram estudar nos Es-
tados Unidos, fizeram a vida por
lá e convenceram toda a família a
deixar o Brasil.

“Fomos uns dos primeiros a
abastecer a comunidade brasilei-
rocom produtos nacionais”, con-
ta Glória. “Os contêineres eram
verdadeiros supermercados.”
Com o passar dos anos, a família
percebeu que estava indireta-
mente fortalecendo marcas bra-
sileiras nos Estados Unidos sem
ganhar nada por isso. Foi quan-
do surgiu a ideia de seguir por
conta própria.

De início, só sabiam que não
queriam mais vender produtos
dos outros. Chegaram a cogitar a
possibilidade de produzir e ven-
der chocolates – como o Sonho
de Valsa, sucesso entre os brasi-
leiros. Mas acabaram buscando
uma alternativa mais saudável, e
que pudesse atingir uma cliente-
la mais endinheirada, os pró-
prios americanos.

Frutas. Os sucos foram desen-
volvidos à distância, com polpas
de fruta levadas do Brasil para lá.
Os testes eram feitos em casa,
com as famílias dos genros (to-
dos americanos) e entre vizi-
nhos. Com o suco na caixinha, o
desafio era entrar em grandes re-
des de supermercados. Até hoje,
é Simone quem faz esses conta-
tos e apresenta a empresa a par-
ceiros. “Sabe aquele ditado?
Água bate, bate até que faz um
buraco? Foi assim que consegui-
mos”, diz ela, que, apesar de visi-
tar o Brasil quatro vezes por ano,
vez ou outra esquece palavras e
expressões em português.

Cautelosa, a Brazil Gourmet

lança novos produtos aos pou-
cos. Os quatro sabores são os
mesmos desde 2003. Este ano, a
família planeja novidades, prova-
velmente com uma nova linha

de produtos, “Mas ainda é segre-
do”, diz Simone. Todas as estra-
tégias são voltadas para o merca-
do americano. Glória diz que, de-
pois de tantos anos fora, esten-

der a operação para o Brasil, on-
de já não conhecem o mercado,
seria arriscado demais. Por en-
quanto, do País, eles só querem a
polpa.
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