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Rio, 26 de Junho de 2003 - ISI coloca vários produtos, como pão de queijo e suco de 
frutas, em 95 pontos-de-venda. Atualmente, cerca de 2,2 milhões de brasileiros 
moram nos Estados Unidos. Para abastecê-los de produtos que os remetem à terra 
natal, algumas empresas importam artigos brasileiros e vendem em casas 
especializadas. Muitas vezes, por preços exorb itantes que os brasileiros não podem 
pagar. Mudando esse conceito, o empresário Werner Batista, da International 
Speciality Imports (ISI), leva produtos do Brasil a todas as partes dos Estados Unidos 
e os coloca em grandes redes de varejo.  

Ao todo, já são 95 pontos de venda que oferecem produtos brasileiros e o objetivo é 
chegar aos 500 em até dois anos. "Nosso diferencial é que não descaracterizamos os 
produtos originais. Mantemos a embalagem exatamente como ela é: em alguns casos, 
somente especificações como sabor e ingredientes vêm em inglês", explica Batista.  

Produtos como bombons Garoto, pães de queijo Forno de Minas, sucos de frutas 
Maguary e arroz Tio João, não mudaram suas embalagens ou o sabor. O diferencial em 
relação ao Brasil é o preço.  

Os artigos nacionais vendidos nos Estados Unidos são mais caros do que no Brasil. A 
caixa de bombons da Garoto, por exemplo, pode ser comprada por US$ 1 no Brasil, 
mas nos Estados Unidos custa US$ 3. "Não é um preço abusivo porque o produto tem 
alto valor agregado. E, com o salário que o brasileiro ganha, é possível fazer uma 
extravagância dessas", justifica Batista.  

Batista diz ainda que de todos os produtos que importa (de trinta a quarenta 
contêineres por mês), o chocolate e outros doces registram as maiores vendas. 
Segundo o empresário, o mercado local valoriza muito os doces e sucos.  

Os investimentos da empresa na importação de produtos chegam a US$ 30 mil por 
mês. Com a perspectiva de entrada da ISI em novos pontos de venda, a cifra poderá 
superar US$ 1 milhão nos próximos anos. "Atualmente, são muitos importadores que 
abastecem o mercado americano de maneira informal. Nós queremos mudar isso", 
esclarece Batista.  

O mercado informal a que ele se refere é representado pelas encomendas feitas a 
brasileiros que visitam os Estados Unidos.  

A empresa abriu há poucos dias seu maior espaço de venda em um grande 
supermercado em Boston, numa área de aproximadamente sete metros m². Com 
iniciativas como esta, seu campo de atuação aumenta rapidamente no país.  

Brasif  

O contrato mais recente é com a rede Brasif, que está interessada na logística de 
distribuição da ISI. "Não fechamos o negócio ainda, mas acertamos praticamente o 
fornecimento de consultoria para a distribuição dos produtos da Brasif", explica 
Batista.  



Ele informa ainda que a maioria dos importadores de produtos brasileiros modifica as 
embalagens originais e até o conteúdo de alguns produtos: "Não é isso que o brasileiro 
quer".  

Na verdade, segundo o empresário, não são só os brasileiros que procuram os 
produtos importados. Atualmente, eles são consumidos por um número crescente de 
americanos, muito influenciados pelos amigos brasileiros.  

"Antigamente, o Brasil era visto como país muito distante pelos americanos. Era uma 
realidade fora dos padrões a que eles estavam acostumados. Hoje em dia, em função 
dos negócios que são feitos com o nosso país e de executivos que trabalham aqui, em 
várias empresas, essa imagem mudou completamente", conta Batista.  
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