
Maior rede de free shops do País aposta em exportação  
Vera Dantas  

 
Produtos tipicamente brasileiros, como cachaça, café, sandálias havaianas e guaraná, entre tantos 
vendidos na rede Duty Free Brasif , vão desembarcar nos próximos meses em free shops da 
Espanha, Venezuela, Colômbia e países da região do Caribe. No comando da operação está o 
empresário mineiro Jonas Barcellos, que controla a Brasif, maior rede de free shops do País, com 
22 lojas em 9 aeroportos brasileiros com vôos internacionais.  
 
A entrada no mercado externo faz parte do planejamento estratégico de Barcellos, de ampliar 
negócios fora do País. Há três meses, em parceria com a Silex Trading, ele criou a trading Brex, 
para exportar para os free shops.  
 
Barcellos também adquiriu dois terços da empresa Isi, em Miami, especializada na promoção de 
vendas de alimentos e bebidas brasileiras nos Estados Unidos. Seu plano é ter um canal de 
distribuição para supermercados americanos. "Estamos abrindo portas para os produtos 
nacionais."  
 
Há um ano, marcas brasileiras como Garoto, Rosa Chá, Grendene, Natura e Lupo começaram a 
integrar o mix de produtos das lojas de embarque da Brasif. O alvo, é claro, são os turistas 
estrangeiros. "Quem vem conhecer o Brasil ou vai visitar algum parente em outro país gosta de 
levar produtos típicos." A linha Fashion Brazil, de roupas e acessórios de nove estilistas nacionais 
de renome, começou a ser exibida há dois meses e deve acelerar as vendas. São peças exclusivas 
de grifes como Alexandre Herchcovitch, Marcelo Sommer e Serpui Marie. Hoje, do total de vendas 
de embarque, o produto nacional representa cerca de 10%. É o começo. "Vamos montar um 
esquema agressivo para estender a linha para todo o País."  
 
Oscilações - O comportamento do câmbio tem alterado muito os resultados das vendas no duty 
free. "De 2000 para cá, tivemos um declínio no movimento de 10% ao ano em média", diz 
Barcellos. A situação só melhorou em maio, quando o dólar começou a cair e as vendas tiveram 
recuperação de 15%. O melhor período, lembra, foi de 1997 a 98, quando o valor do real era 
próximo do dólar.  
 
"É preciso ser muito flexível no ajuste de estoques. Além do câmbio, somos afetados pelos 
acontecimentos internacionais e crises internas, como a das companhias aéreas." A expansão do 
negócio compensaria as oscilações no faturamento da Duty Free Brasif, que Barcellos não revela - 
como não revela o total dos investimentos.  
 
O empresário baiano Luciano Carvalho, que controla o único free shop que não é da Brasif, em 
Salvador, também se queixa da queda de movimento de turistas nos últimos anos. O que mais 
pesa é a crise das empresas aéreas. "Já cheguei a ter 40 vôos internacionais por semana; hoje, 
tenho 2." Depois de participar de duas concorrências e perder para a Brasif, ele desistiu de 
ampliar seu negócio.  
 
Barcellos, que trabalhava na área de máquinas pesadas, entrou na atividade de free shop no início 
dos anos 80. Na época, ele ganhou a concorrência para abrir lojas no aeroporto do Galeão, no Rio. 
Desde então, a Brasif Duty Free foi vencendo concorrências e ocupando espaço. Hoje, controla 9 
aeroportos de um total de 10. "É preciso ter volume e logística para operar num aeroporto, e as 
empresas que se apresentam nem sempre atendem a essas condições", diz, ao justificar seu 
domínio.  
 
Na concorrência do aeroporto de Florianópolis, a Brasif era a única candidata. "Nem todos os 
aeroportos têm movimento de vôos internacionais que desperte o interesse de concorrentes. 
Como estamos em aeroportos com diferentes níveis de movimento, a receita se equilibra." Do 
total da venda do duty free, informa, cerca de 25% vai para o aeroporto e Receita Federal.  



 
"Com imposto de renda e Cofins, a contribuição para o governo fica perto de 30%."  
 
Barcellos só tem um sócio na Brasif, o mineiro Santos Fagundes. O senador Jorge Bornhausen, 
presidente do PFL, muitas vezes apontado como sócio, trabalhou na empresa em 1990. "É um 
amigo fraternal há mais de 20 anos. Ele passou algum tempo como vice-presidente da Brasif, mas 
não foi sócio."  
 
A holding Brasif Administração e Participações ainda tem empresas nas áreas de construção, 
aluguel de máquinas pesadas e fotocopiadoras, imobiliárias e pecuária. Barcellos é dono de 
fazendas de gado nelore em Minas, e está entrando na área de agricultura: comprou uma fazenda 
de 40 mil hectares no Mato Grosso, onde pretende plantar soja.  
 
Leia Mais 
 
Grifes ganham destaque em aeroportos  
 
Marcas de produtos importados tradicionais e consagradas no mundo da moda ganharam maior 
status nas lojas de free shop nos aeroportos internacionais de São Paulo e do Rio este mês. A 
Brasif, em parceria com distribuidores de marcas como Gap, Banana Republic e Mac, destinou 
para estes nomes do varejo internacional áreas exclusivas no duty free, obedecendo ao conceito 
de "store in store" ou "loja dentro da loja".  
 
São as primeiras grifes a ter um espaço próprio se diferenciando de outros importados, que no 
duty free ficam dispostos em prateleiras e ilhas como em lojas de departamentos. As próximas 
candidatas a ganhar um local exclusivo de vendas no free shop são as marcas Nike e Wilson. A 
Mac, considerada a marca de maquiagem preferida no mundo da moda, além de área diferenciada 
conta até com uma equipe de profissionais, pronta para orientar e até maquiar a consumidora.  
 
"A idéia ao criar um espaço exclusivo foi a de trazer o espírito da marca para dentro do duty free. 
É um salto qualitativo", diz o diretor da Brasif, Gustavo Fagundes. Se o resultado for o esperado, 
até o fim do ano, as principais lojas da Brasif terão também áreas próprias para vender as 
mesmas grifes. Os primeiros resultados mostram que a mudança surtiu efeito. "As marcas GAP e 
Banana Republic em uma semana triplicaram suas vendas no novo espaço." (V.D.)  
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