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Queria que Medellín fosse aqui
Foi com esse sentimento que o editor Marco Antonio de Rezende vol-

tou de uma viagem à Colômbia, no começo de setembro. Marco é um 
veterano de coberturas internacionais. Por mais de uma década, cobriu 
como correspondente da revista Veja, na Europa, eventos históricos, como 
a revolução dos aiatolás no Irã, o desmantelamento da União Soviética e 
a violência sem fim no Oriente Médio. Agora, acaba de nos trazer o relato 
de sua mais recente imersão em terras estrangeiras. Ao longo de dez dias, 
Marco fez sete voos e rodou quase mil quilômetros em estradas de bom as-
falto por várias regiões da Colômbia, visitando fábricas, canteiros de obras 
e sedes locais de empresas brasileiras que atravessaram a cordilheira para 
participar da surpreendente reconstrução da economia do país. “Sabia que 
a Colômbia vivia um momento virtuoso, depois de décadas de guerra civil 
e isolamento internacional, mas, mesmo assim, me surpreendi”, diz Marco. 

De tudo o que viu, Marco encantou-se com a cidade de Medellín, a 
segunda maior do país. Não muito tempo atrás, Medellín só aparecia na 
mídia ligada à palavra “cartel” e ao narcotraficante-mor Pablo Escobar. 
Hoje, numa medida de sua transformação, a palavra mais associada a 
Medellín é “inovação". As histórias de uma cidade e de um país que se 
reinventam — e o papel dos brasileiros nesse esforço — estão contadas 
em 14 páginas desta edição. 

O leitor encontrará, também, uma reportagem de Adriana Setti, de 
Barcelona, sobre o barulho que artistas brasileiros estão fazendo no mer-
cado internacional das artes plásticas. Não só criadores contemporâneos, 
como Beatriz Milhazes e Vik Muniz, ganham espaço nas galerias e mu-
seus; nomes icônicos da arte brasileira no século 20, como Lygia Clark e 
Sérgio Camargo, também são descobertos e revalorizados. A entrevista 
da edição é com Donna Hrinak, ex-embaixadora dos Estados Unidos e 
atual comandante do escritório da gigante aerospacial norte-americana 
Boeing no Brasil. Ela fala dos desafios e das oportunidades de cooperação 
com a indústria aerospacial brasileira. E nosso roteiro para viajantes com 
um tempinho de folga passa pela cidade de Florença, a joia renascentista 
italiana. Boa viagem! 

Nely Caixeta
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BNDES EXIM AUTOMÁTICO.
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ajudando sua empresa a exportar mais.
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comercialização de bens brasileiros no exterior. Com ele, os exportadores brasileiros e seus clientes 
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Além disso, por contar com procedimentos operacionais padronizados e simplificados, o acesso 

ao financiamento é mais rápido e fácil. Acesse www.bndes.gov.br/bndesexim e saiba mais.
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FERRAMENTA DE TRABALHO
“Senhores editores, em nossa busca por empre-
sas brasileiras em processo de internacionali-
zação, o UK Trade & Investment (UKTI) faz da 
PIB uma ferramenta de trabalho imprescindível. 
Apresentando informações novas e relevantes 
com alta qualidade jornalística, a revista já nos 
ajudou a validar estratégias e, por isso, quere-
mos parabenizar sua equipe e desejar que conti-
nue aperfeiçoando seu trabalho.”
RAQUEL KIBRIT | GERENTE DE INVESTIMENTOS

UK TRADE & INVESTMENT BRASIL – SÃO PAULO – SP

ALUNOS ESTRANGEIROS
“Nossos cursos têm como foco os assuntos mun-
diais e os desafios das relações internacionais. 
Os alunos são treinados para realizar pesquisas 
independentes e desenvolver a compreensão das 
principais questões da globalização em campos 
específicos. Nesse sentido, a revista PIB cons-
titui uma valiosa fonte de informações sobre a 
realidade brasileira em suas dimensões política, 
econômica, social e cultural. É muito importan-
te que os alunos estrangeiros que cursam a FEA/
USP tenham em mãos esse material de referên-
cia sobre o Brasil, com suas edições tanto em 
português como em inglês.”
DR. EDSON LUIZ RICCIO (PH.D.)

PROFESSOR DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO  

& GESTÃO INTERNACIONAL

DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO 

E CONTABILIDADE  – FEA/USP

PEQUENAS EMPRESAS

“O que o mundo espera é um Brasil conectado 
com o mundo. Assim, a revista PIB capturou meu 
interesse desde a primeira página. Ela nos brin-
da com uma ilustrativa visão dos negócios in-
ternacionais da atualidade. Como representan-
te da Camex – Peru, acredito na necessidade de 

nossos países estreitarem suas relações comer-
ciais e expandir o mercado, ainda pouco explora-
do, para benefício das nossas pequenas e mé-
dias empresas. Compartilho da ideia exposta na 
última edição da PIB pelo presidente da GM para 
a América do Sul, Jaime Ardila: 'Com o mundo 
totalmente integrado, é muito difícil manter um 
país fechado. Perde-se competitividade'. Obriga-
da pela excelência da revista.”
GABRIELA IGARZA A.

INTERNATIONAL REPRESENTATIVE CAMEX – PERU 

PRODUTOS AGRÍCOLAS

RIO DE JANEIRO - RJ

BRASIL-CANADÁ
“Sou consultora de Comércio Exterior e moro em 
0ttawa, no Canadá. Assino a PIB desde quando 
comecei a estudar comércio internacional. Gos-
taria de parabenizá-los pela revista, que sempre 
traz matérias com grande qualidade de conteú-
do. Aproveito para lhes sugerir matérias sobre 
a presença brasileira no Canadá e a necessida-
de de rotas diretas de navios entre o Brasil e esse 
país.”
RAQUEL VIANNA CARDOSO | OTTAWA – CANADÁ

MUNDO CORPORATIVO
“Sou diretor de Negócios da Carreiras RH, que 
atua com  recrutamento e seleção de profissio-
nais até a média gerência e prestação de serviços 
temporários. Com frequência, tiro da leitura da 
PIB ótimas informações sobre o mundo corpora-
tivo, que têm contribuído de forma profícua na 
definição do target de atuação da Consultoria. 
Outro aspecto que julgo relevante é o fato de a 
revista ser editada em português e em inglês. Pa-
rabéns aos Editores, que procuram manter o pa-
drão em elevado nível de informação, com conte-
údo sempre atual.”
ARYOVALDO ORTEGA MARQUES | DIRETOR DE NEGÓCIOS 

CARREIRAS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS 

SÃO PAULO - SP
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Um bebê 
por segundo
Líder em equipamentos neonatais,  
a Fanem exporta para 100 países  
e abre fábrica na Índia, o coração  
da explosão demográfica
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Gisele surpreende…

Numa atividade em que as modelos parecem 
quase descartáveis, Gisele Bündchen 
segue reinando. Após quase duas décadas 
de passarelas, o contrato recentemente 
assinado pela brasileira com a marca de 
artigos esportivos Under Armour pode 
ter sido o maior de sua carreira: segundo 
estimativas, renderá a Gisele cerca de 
275 milhões de dólares num período de 
dez anos. Criada nos Estados Unidos em 
meados dos anos 1990, a Under Armour 
projeta faturar cerca de 3 bilhões de 
dólares em 2014. No Brasil, seus produtos 
começaram a ser vendidos este ano em 
lojas multimarcas, e a empresa busca agora 
fazer acordos de patrocínio com clubes de 
futebol. Em seu primeiro trabalho para a 
marca, Gisele aparece como uma lutadora 
que golpeia um saco de pancadas. FO
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…Joanna é a  
melhor do mundo...

A publicidade brasileira tem seu talento 
criativo reconhecido internacionalmente 
há tempos; chegou, afinal, a vez das 
publicitárias. A brasiliense Joanna Monteiro, 
vice-presidente de criação da agência 
FCB Brasil, foi eleita em agosto pelo site 
norte-americano Business Insider como 
a mulher mais criativa da publicidade 
mundial. A escolha veio na sequência do 
bom desempenho da FCB Brasil no Festival 
de Cannes — o mais importante do mundo 
no ramo. A agência ganhou lá, com um 
trabalho para o cliente Nivea, o Grand 
Prix na disputada categoria Mobile. Além 
de distinguir a publicidade brasileira, o 
prêmio valoriza a nem sempre reconhecida 
participação feminina no setor. “Mesmo nos 
Estados Unidos, onde o mercado publicitário 
é muito maior e impera a meritocracia, 
ainda há poucas mulheres nos cargos mais 
elevados das agências”, observa Joanna.1

2
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...e Carina brilha  
na volta

Do Brasil para a meca do cinema, e de lá para o Brasil 
de novo: esse foi o caminho de Carina Schulze, sócia da 
Chatrone, produtora de filmes de Los Angeles que tem 
um braço brasileiro desde o ano passado. A paulista 
Carina, formada em Letras, mudou-se para a Califórnia 
nos anos 1990 para trabalhar em produção e montou 
a Chatrone, em 2006, em parceria com o americano 
Aaron Berger. No Brasil, a empresa criou a série de 
animação Gaby Estrella, exibida pelo canal Gloob — 
agora com a segunda temporada em produção — e 
desenvolve a série Sem Volta para a Record (projetos 
em parceria com a brasileira Panorâmica). A volta 
ganhou um empurrão da lei que estimula a exibição 
de conteúdo local na TV paga. “Além disso, ainda que 
o mercado americano pague bem, as distribuidoras, 
às vezes, compram coisas que nem sempre exibem”, 
conta Carina. “E quem cria quer ver sua criação na 
tela.” Nos Estados Unidos, a Chatrone produziu o 
longa de animação O Livro da Vida, que estreia no 
Brasil em outubro e tem como produtor Guillermo 
del Toro, o diretor de filmes como Hellboy e Blade.

O Brasil  
em um clique

Exportadores, importadores 
estrangeiros e investidores interessados 
em conhecer o que o país tem a oferecer 
têm agora uma fonte unificada de 
informações on-line: o portal Brasil 
Export — Guia de Comércio Exterior e 
Investimento (www.brasilexport.gov.
br), lançado em julho. Três ministérios 
— o Itamaraty; o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento — são os 
responsáveis pela nova ferramenta, em 
parceria com a Apex-Brasil. Disponível 
em português, inglês e espanhol, o 
portal reúne fontes diversas que ajudam 
na busca de parceiros e na captação 
de investimentos estrangeiros.

Ao vencedor,  
as bananas

O Grupo Cutrale, produtor de suco 
de laranja de São Paulo, conseguiu 
fazer com que a direção da norte-
americana Chiquita — distribuidora 
global de bananas — parasse para 
considerar uma proposta de compra 
no valor de 611 milhões de dólares. A 
iniciativa da Cutrale, em parceria com 
o grupo financeiro Safra, interrompe 
uma fusão que vinha sendo negociada 
entre a firma norte-americana e sua 
concorrente irlandesa Fyffes, e tinha 
sido recusada no primeiro momento. 
Os acionistas da Chiquita se reúnem 
no início de outubro para avaliar 
a oferta da Cutrale e do Safra.     

3

1 Gisele: 
contrato 
milionário

2 Joanna: 
a vez das 
mulheres

3 Carina: 
animação 
na TV paga
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Na mira dos asiáticos 

No período em que a Copa do Mundo expôs ao planeta os 
charmes turísticos locais — antes e durante o torneio — 
a China e o Japão foram os países do mundo onde mais 
cresceu o interesse por destinos brasileiros. Quem revela 
é o site global de viagens TripAdvisor. Norte-americanos 
e argentinos permanecem como os estrangeiros que 
mais buscam informações sobre o Brasil no site, em 
números absolutos. E o Rio de Janeiro continua a ser 
o destino mais procurado pelos visitantes de fora.

Cartão amarelo na indústria

O Brasil está na companhia de China, República Checa, 
Polônia e Rússia num grupo de mercados nos quais os custos 
de produção da indústria deixaram de ser muito inferiores 
aos dos Estados Unidos — em alguns casos, são até mais 
elevados, avalia a multinacional de consultoria Boston 
Consulting Group (BCG). Um estudo da BCG analisou a 
evolução dos 25 principais países exportadores entre 2004 
e 2014. No Brasil, a tabelinha de salários altos com baixa 
produtividade puxou os custos de produção industrial para 
26 pontos percentuais acima dos índices do mercado norte-
americano no mesmo período. O México saiu melhor na 
foto e conservou suas vantagens mesmo perante a China.

DE OLHO NO BRASIL
:: Países onde mais aumentou o 
interesse em viajar para desti-
nos brasileiros*

1 Japão 137%

2 China 105%

3 Canadá 74%

4 Austrália 68%

5 Estados Unidos 51%

:: Países estrangeiros onde 
mais houve buscas por desti-
nos brasileiros** 

1 Estados Unidos

2 Argentina

3 Reino Unido

4 Alemanha

5 França

6 Canadá

7 Itália

8 China

9 Chile

Fonte: TripAdvisor.
* agosto de 2013 a julho de 2014 versus 
agosto de 2012 a julho de 2013.
** agosto de 2013 a julho de 2014.
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Upgrade  
de mercado

O laboratório paulista Cristália fornece 
produtos e matérias-primas para mais de 
30 países. Agora, quer subir um degrau 
mais alto no mercado farmacêutico 
mundial: passará a exportar tecnologia. 
De início, vai colaborar com uma 
empresa — cujo nome ainda é sigiloso 
— para construir, no México, uma 
planta de produção de medicamentos 
antirretrovirais destinados ao combate 
à aids. A  Cristália também fornecerá a 
esse parceiro os insumos e a tecnologia 
para a produção dos medicamentos. “Em 
seguida, transferiremos o conhecimento 
para a produção dos princípios ativos”, 
diz Ogari Pacheco, presidente da 
empresa. Segundo ele, é a primeira vez 
que o setor transfere tecnologia para o 
exterior. A Cristália investe para estender 
ainda sua presença internacional — 
concentrada na América Latina, Ásia, 
África e Oriente Médio — para os 
Estados Unidos, a Europa e o Japão.

Ataque pelo topo

O Cimed, laboratório farmacêutico de 
São Paulo, quer ganhar o mercado norte-
americano. Montou um escritório comercial e 
de marketing em Fort Lauderdale, na Flórida, 
e busca o registro local para alguns de seus 
medicamentos que podem ser comprados 
sem receita médica. É o caso do antigripal 
Cimegripe e do antialérgico Loratamed, 
hoje entre os mais vendidos no Brasil. Por 
enquanto, o Cimed exporta apenas para 
nações africanas, fonte de menos de 2% de 
sua receita. Não seria um passo muito ousado 
buscar crescer logo nos Estados Unidos, o 
país da Big Pharma? “O mercado de OTCs (os 
remédios sem receita) lá é cinco vezes maior 
que o mercado brasileiro”, responde João 
Adibe, diretor-presidente do Grupo Cimed, 
justificando a decisão (o grupo é composto, 
também, de fabricantes de suplementos 
alimentares e de cosméticos). Além disso, 
distribuidores dos Estados Unidos também 
vendem produtos para países como o México 
e a Colômbia, o que amplia o mercado 
potencial da operação norte-americana.
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3 Cristália: 
tecnologia 
para o México
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No calcanhar  
de gigantes

“Já éramos muito competitivos no mercado 
nacional, mesmo concorrendo com 
multinacionais: agora, ampliamos para a 
América Latina”, afirma André Frederico, 
diretor de desenvolvimento corporativo da 
prestadora de serviços de tecnologia Tivit, que 
adquiriu, recentemente, a chilena Synapsys. A 
Tivit pagou 330 milhões de reais pelo negócio. 
Fundada e sediada em São Paulo, dentro do 
grupo Votorantim, a provedora de serviços 
de gestão e terceirização de infraestrutura 
de TI compete com gigantes como HP e IBM. 
Em 2010, teve a maior parte de suas ações 
adquirida por um fundo de investimentos 
norte-americano. A Tivit já tinha escritórios 
comerciais na França e nos Estados Unidos, 
mas até agora oferecia serviços somente a 
partir do Brasil. Com a Synapsys, agrega à 
sua infraestrutura data centers no Chile, na 
Colômbia, na Argentina e no Peru. Ainda em 
análise nos órgãos brasileiros de garantia 
da concorrência, a soma das operações 
deve faturar este ano 2,3 bilhões de reais.

Curtas
INOVADORAS — As brasileiras Ambev 
e BRF ficaram entre as  empresas mais 
inovadoras do mundo na lista da revista 
Forbes. A Ambev apareceu na 27ª posi-
ção e a BRF ficou no 92º lugar. 

MICROSOFT — Vieram para o Brasil 13 de 
73 prêmios dados a empresas latino-
-americanas na Microsoft Worldwide 
Partner Conference. O maior número de 
prêmios (19) foi para o México.

GUIA CELTA — A brasileira Mariana Bor-
ges, que vive em Dublin, lançou o Guia 
Irlanda, em versões impressa e digital, 
com informações sobre eventos, econo-
mia, turismo, cultura e arte do país. 

NA FLÓRIDA — A operadora de fusões e 
aquisições OPP, com origem em Curitiba 
e sede em São Paulo, inaugurou uma 
filial em Miami para respaldar sua atua-
ção internacional direta.

EM NOVA YORK — A imobiliária paulis-
tana Lello, que já atuava em Miami e 
Orlando, fez parceria com a norte-ame-
ricana Douglas Elliman para estender 
seu território à Big Apple.
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1 Enaex: 
como baixar 
os custos?

2 Tivit: 
aquisição 
no Chile

3 Minerva: 
frigorífico 
no Uruguai

Carne forte

Por falar em carnes, a receita brasileira 
com a exportação de carne bovina 
vai bater recordes este ano, prevê 
a consultoria multinacional de 
agronegócios Informa Economics 
FNP. De janeiro a agosto, segundo a 
Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec), o 
Brasil exportou 1,045 milhão de 
toneladas de carne bovina e derivados 
pelo valor de 4,75 bilhões de dólares 
(são valores superiores em 10,4% e 
13,8% aos registrados nos primeiros 
oito meses de 2013). As causas da 
alta? Em primeiro lugar, o aumento 
da demanda asiática, puxada pela 
urbanização e o enriquecimento de 
países como a China e a Indonésia. As 
tensões políticas também pesam — 
com a Rússia deixando de importar 
carne dos Estados Unidos e da Europa 
por causa da crise ucraniana —, 
bem como a recente suspensão do 
embargo sanitário imposto em maio 
pelo Egito e pelo Irã, todos grandes 
compradores de carne brasileira.  

Integrante da lista das multinacionais de capital brasileiro mais 
internacionalizadas da Fundação Dom Cabral, a produtora de 
carne in natura e de produtos derivados Minerva está a caminho 
do Pacífico. A empresa anunciou, em seu último relatório, que 
foi autorizada pelo Conselho de Administração a implantar 
uma subsidiária na Austrália, que se juntará a escritórios nos 
Estados Unidos, na Itália, na Colômbia, no Chile, na Rússia e na 
Arábia Saudita, entre outros países. A Minerva controla também 
operações de abate e produção no Paraguai — onde inaugurou 
um centro de distribuição no primeiro semestre — e no Uruguai, 
onde adquiriu um segundo frigorífico também na primeira 
metade deste ano. Exporta para mais de 100 países, e reportou 
receita líquida de 1,656 bilhão de reais no segundo trimestre 
(valor 25,2% superior ao verificado no mesmo período de 2013).

Encontro no Rio

A redução dos custos para exportadores 
e importadores foi o tema do Encontro 
Nacional de Comércio Exterior 2014 
(Enaex), realizado no início de agosto no 
Rio de Janeiro. Foram discutidas propostas 
para reduzir os custos de logística, aliviar 
a carga tributária e acelerar os trâmites 
aduaneiros de maneira a reforçar a 
competitividade da economia brasileira. 
O Enaex reúne empresários, prestadores 
de serviços, acadêmicos e representantes 
do governo para debater problemas e 
reivindicações do setor. A mineradora  
Vale ganhou o prêmio Destaque do 
Comércio Exterior de 2014 na categoria 
Exportador (ao lado, os ganhadores do 
prêmio em todas as categorias). 

PRÊMIOS PARA QUEM EXPORTA

Empresa Categoria

:: Vale Exportador
:: Itaueira Agronegócio
:: Marchesan Bens de Capital
:: General Motors Consumo Durável
:: Vida Mansa Conquista de Mercado
:: Usivale Pequeno e Médio
:: Fanem Tecnologia
:: Camargo Corrêa Serviços
:: Bunge Brasil Logística
:: Cenibra Gestão
:: Correios Apoio à exportação
:: Magnesita Internacionalização

A caminho da Austrália
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Pequenas empresas, na visão 
comum entre nós, são ineficientes 
e pouco produtivas. Mas não tem 
de ser assim, afirma o diretor 
técnico do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Carlos 
Alberto dos Santos. Economista, 
voltado para o desenvolvimento 
sustentável de pequenos 
negócios, ele diz que o mercado 
externo pode impulsionar 
empresas de porte menor a 
ganhar categoria mundial.  

Por que o Sebrae apoia a interna-
cionalização de pequenas e médias 
empresas?
Numa economia cada vez 
mais aberta e integrada, é 
necessário ser competitivo em 
termos globais, não apenas 
locais ou regionais. Isso serve 
também para os pequenos 
negócios. Uma empresa pode 
atuar fora do país ou não, mas a 
concorrência internacional está 
aqui. Em última instância, o que 
importa é a competitividade do 

conjunto da economia. Não basta 
termos grandes multinacionais 
competitivas e agressivas se 
temos grandes dificuldades 
de produtividade. E quando 
pensamos na economia nacional, 
falamos necessariamente de 
pequenos negócios. Eles formam a 
maioria das empresas e empregam 
a maioria da população.

O que o Sebrae pode fazer pelos 
pequenos negócios que olham o 
mercado lá fora?
Temos cursos voltados para 
eles — desde procedimentos 
e planejamento para exportar 
e autodiagnóstico de negócios 
internacionais até nossa 
plataforma de inovação e 
tecnologia, o Sebraetec. Em 
grande parte, esses serviços são 
gratuitos. Temos um convênio com 
o Small Business Development 
Centers (SBDC) — o Sebrae 
americano ,— em torno de 
uma plataforma de inteligência 
comercial. Já temos 11 estados 
participando com mais de 200 

empresas. Um projeto com a CNI 
para a inserção internacional 
de pequenas indústrias está 
se iniciando em nove estados. 
Cerca de mil indústrias terão o 
apoio do Sebrae e da CNI para 
sua internacionalização.

Qual é o objetivo? Só exportar, levá-
-las a participar de cadeias globais 
de valor ou instalar linhas de pro-
dução no exterior?
Cada caso é um caso. Algumas 
estão na fase inicial de prospecção, 
feiras... Outras já fornecem 
para multinacionais brasileiras 
— grandes construtoras com 
obras no exterior nos procuram 
porque suas fornecedoras locais 
querem segui-las mundo afora. 
Não tem receita de bolo. Não é 
só uma palestra ou um curso. 
É uma consultoria sob medida, 
parte de uma estratégia de longo 
prazo. Algo que vai fundo para 
fazer com que essas empresas se 
diferenciem, cresçam e se tornem 
médias, numa trajetória que 
passa pela internacionalização. 

3
perguntas 
para Carlos 
Alberto dos 
Santos
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Chineses 
investem  
em TI

Três grandes corporações 
chinesas de tecnologia de 
informação e comunicações 
anunciaram investimentos 
em pesquisas no Brasil 
durante a visita de Estado 
do presidente chinês 
Xi Jinping, em julho:
 
:: O site de buscas Baidu 
(o equivalente chinês 
do Google) anunciou a 
intenção de investir, até 
2017, 120 milhões de 
reais na instalação de um 
centro de desenvolvimento 
em cooperação com uma 
universidade ou centro 
tecnológico brasileiro 
(o Baidu mantém três 
unidades semelhantes 
na China e uma cada 
nos Estados Unidos, no 
Japão e em Cingapura).

:: O gigante de tecnologia 
Huawei comprometeu-
se a investir cerca de 200 
milhões de reais num centro 
de P&D cujo foco deve se 
concentrar nas áreas de 
computação em nuvem, 
big data, cibersegurança 
e aplicações móveis. 

:: E a fabricante de 
equipamentos ZTE 
divulgou a intenção 
de, em parceria com a 
operadora de telefonia 
TIM, estruturar um 
centro de P&D destinado 
ao desenvolvimento 
de redes de acesso.

Do Atlântico ao Pacífico

Três empresas do Paraná — Pattac, Tucumann e Fortesolo — participarão 
da administração do porto peruano de General San Martín, na península 
de Paracas, 250 quilômetros ao sul de Lima. Associadas à espanhola 
Servinoga, elas venceram licitação promovida pelo governo peruano para 
a concessão do porto por 30 anos; em troca, farão investimentos que 
podem atingir 182,4 milhões de dólares. No Brasil, as empresas exploram 
concessões nos terminais de contêineres do Porto de Paranaguá e na 
Ponta do Felix — ambos no Paraná —, no Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha e no parque das Cataratas do Iguaçu, entre outras. 
Já a Servinoga — que também integra a administração de Paranaguá 
— tem concessões em seis portos da região da Galícia, na Espanha.

1 Santos: 
pequenas 
globalizadas

2 Amazônia: 
prata em 
Portugal

3 Porto no 
Peru: para 
empresas 
do ParanáGelada e 

premiada

Produzida em Vinhedo, no interior 
paulista, pela cervejaria Germânia, a 
Amazônia Brazilian Beer foi a única 
cerveja latino-americana premiada 
na mais recente edição do festival 
internacional World Beer Challenge, 
realizado em junho último em Portugal. 
A Amazon concorreu com 475 cervejas 
de todo o mundo e ficou entre as 75 
que terminaram premiadas — ganhou 
uma medalha de prata na categoria 
American Style Amber Lager.2
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Voltadas para o mundo

Em tempos bicudos, aqui e lá fora, 
as empresas brasileiras continuam 
a avançar em sua presença no 
mundo. A Fundação Dom Cabral 
(FDC), escola de negócios e centro 
de pesquisa de Nova Lima, em 
Minas Gerais, aponta que o índice 
médio de internacionalização das 
transnacionais sediadas no país 
cresceu de 21,3% para 22,9%, entre 
2012 e 2013. O número faz parte 
do Ranking FDC das Multinacionais 
Brasileiras 2014, compilado com base 
em dados de 2013 e divulgado no 
fim de agosto. A curva mantém uma 
trajetória crescente nos anos pós-
crise — o índice era de 16% em 2010.
A Construtora Norberto Odebrecht 
ficou à frente este ano como a 
empresa mais internacionalizada 

entre as 52 transnacionais brasileiras 
que participaram da pesquisa. Em 
seguida, vieram a siderúrgica Gerdau 
e a cimenteira InterCement — 
esta impulsionada pela demanda 
crescente de países africanos. A 
empresa que ficou no quarto lugar 
no índice de internacionalização 
— a Stefanini, de tecnologia da 
informação — é também a que 
está presente no maior número 
de países estrangeiros. Ela tem 
subsidiárias em 32 países, seguida 
pela WEG, de máquinas elétricas, 
que está em 31 países, e pela 
mineradora Vale, em 27 (para calcular 
o “índice de transnacionalidade” 
de cada firma, a FDC usa o critério 
da UNCTAD, que leva em conta a 
relação entre os ativos, receitas 

e funcionários no exterior e os 
números globais da empresa). 
A Localiza, de aluguel de carros, lidera 
o ranking das franquias brasileiras 
no exterior, apresentado à parte por 
conta de diferenças na metodologia 
de cálculo. A Localiza é também a 
franquia brasileira presente no maior 
número de países — oito, ao todo. 
A Fundação Dom Cabral perguntou 
ainda às empresas qual o peso 
da marca Brasil em seus negócios 
internacionais. Das transnacionais 
consultadas, 58,7% responderam que 
a origem brasileira é um fator positivo 
na expansão global. Mas para quase 
metade delas — 49,2% — a marca 
própria da empresa é um fator mais 
relevante que a marca Brasil em sua 
estratégia de internacionalização. 

Franquias Brasileiras mais 
Internacionalizadas 2014

Empresa Índice
1 Localiza 0,094

2 Mundo Verde 0,036

3 DepyAction 0,020

4 Chilli Beans 0,015

5 Datelli 0,014

6 Hering 0,013

7 Giraffas 0,012

8 Yogoberry 0,011

9 Arezzo 0,008

10 Magrass Franchising 0,008
Fonte: Fundação Dom Cabral.

Multinacionais Brasileiras  
mais Internacionalizadas 2014
Empresa índice

1 CN Odebrecht 0,549

2 Gerdau 0,547

3 InterCement 0,539

4 Stefanini 0,537

5 Metalfrio 0,530

6 Magnesita 0,527

7 Marfrig 0,522

8 JBS 0,499

9 Artecola 0,397

10 Ibope 0,390
Fonte: Fundação Dom Cabral.
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...e novo avião no Brasil

Está na reta final de montagem, na fábrica 
da Embraer em Gavião Peixoto, no interior 
de São Paulo, o primeiro protótipo do avião 
de transporte e reabastecimento em voo KC-
390. O avião foi projetado para a Força Aérea 
Brasileira (e para o mercado mundial de 
cargueiros militares) em parceria com empresas 
da República Checa, Portugal e Argentina. O voo 
inaugural do KC-390 está previsto ainda para 

este ano. Já a Atech — controlada pela Embraer 
— fechou com o governo da Índia um contrato 
de 18,5 milhões de dólares para fornecer um 
sistema de gestão e controle de fluxo do tráfego 
aéreo. Segundo a agência indiana de aviação, 
o número de passageiros embarcados a cada 
ano, hoje na casa dos 150 milhões, deve chegar 
a 452 milhões até 2020, o que faria do país o 
terceiro maior mercado da aviação mundial.

Tecnologia nos Estados Unidos...

A Embraer inaugurou, no começo de setembro, 
um Centro de Engenharia e Tecnologia 
(Cete) na cidade de Melbourne, na Flórida 
(EUA). Lá, vai desenvolver produtos e 
tecnologias. Inicialmente, o Cete vai se 

ocupar com o interior dos aviões executivos 
fabricados pela empresa, que já faz em 
Melbourne a montagem final do Phenom 
100 e do Phenom 300, os modelos de 
entrada de sua linha de aviação executiva.   

Ace do Itaú em Miami

Ao lado da tecnologia aeronáutica, um banco brasileiro também está em evidência na Flórida. Após 
seis anos entre os apoiadores do evento, o Itaú será, a partir de agora, a marca mais destacada no 
torneio de tênis Miami Open, que reúne alguns dos principais tenistas do mundo. O Itaú assegurou, 
entre 2015 e 2019, a condição de principal patrocinador do evento, agora denominado Miami 
Open, presented by Itaú (a próxima edição está marcada para março e abril do ano que vem). O 
torneio tem estrela: seus últimos vencedores são os líderes dos rankings masculino e feminino do 
tênis mundial — o sérvio Novak Djokovic e a americana Serena Williams. O Miami Open recebe 
nas quadras um público superior a 300 mil pessoas e é transmitido para quase 200 países.
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1 Estrada nos 
Andes: obra 
da Odebrecht

2 Montagem 
do KC-390: 
primeiro voo 
em breve
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Nos circuitos 

globais
Com vendas milionárias e exposições em museus 
e galerias de primeira linha no mundo, a arte 
moderna e contemporânea brasileira provoca 
surpresa, ganha prestígio e se internacionaliza 
ADR I ANA SE T T I ,  BARCELONA

O bras de artistas bra-
sileiros, em destaque 
nos espaços mais im-
portantes do mundo, 
invadem as feiras 

internacionais e alcançam valores 
milionários em leilões de Londres 
e Nova York. Entre maio e agosto, 
a mineira Lygia Clark (1920-1988) 
foi a principal atração do MoMA, o 
museu de arte moderna e contem-
porânea mais importante do mundo, 
em Nova York. O Abandono da Arte 
expôs 300 obras da autointitulada 

“não artista”: pinturas, esculturas, 
desenhos e instalações interativas. 
A mostra foi vista por 423 mil pes-
soas e mereceu resenhas entusiásti-
cas nos jornais mais respeitados dos 
Estados Unidos e da Europa, entre 
eles The New York Times, The Guar-

dian e El País. Enquanto uma enor-
me foto de Clark de olhos vendados 
recebia os visitantes no MoMA, vá-
rios outros brasileiros brilhavam na 
Big Apple. 

De 24 de abril a 21 de junho, por 
exemplo, Adriana Varejão foi des-
taque na galeria Lehmann Maupin 
(a carioca também integra o time 
de artistas contemporâneos cata-
logados na exposição Vivid Memo-
ries, que esteve em cartaz na Fon-
dation Cartier, em Paris, até o fim 
de setembro). Já o pernambucano 
Tunga espalhou seus desenhos e 
instalações pelos salões da galeria 
Luhring Augustine, entre 19 de abril 
e 31 de maio. A invasão brasileira no 
circuito americano não se limita a 
Nova York. Quem for a Miami no 
segundo semestre ainda poderá ver 
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a artista abstrata Beatriz Milhazes 
preencher as paredes do Pérez Art 
Museum (PAMM), um centro de 
referência na cidade-sede de uma 
das feiras de arte mais importantes 
do cenário internacional, a Art Ba-
sel. A exposição Jardim Botânico vai 
até 11 de janeiro de 2015 e engloba 
40 obras, entre pinturas, colagens e 
gravuras, que repassam seus 25 anos 
de carreira. 

Aos 54 anos, a carioca Milhazes 
é a mais bem cotada artista brasi-
leira viva. Em novembro de 2012, 
seu quadro Meu Limão causou fu-
ror num leilão organizado pela casa 
Sotheby’s, em Nova York. Inicial-
mente avaliada entre 700 mil e 900 
mil dólares, a tela de pontos e flores 
caleidoscópicas em cores gritantes 
foi arrematada por 2,098 milhões D
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Mariposa, 
de Beatriz 
Milhazes, um 
dos 40 trabalhos 
na mostra 
do PAMM,  
em Miami
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de dólares. “Beatriz Milhazes é 
uma das pintoras mais potentes do 
panorama internacional e merecia 
uma exposição dessa dimensão nos 
Estados Unidos”, diz o americano 
Tobias Ostrander, curador-chefe do 
PAMM. “Ao mesmo tempo em que 
há uma crescente atividade dos co-
lecionadores brasileiros no exterior, 
o interesse pela história da arte bra-
sileira está aumentando fora do país, 
ao passo que as instituições buscam 
entender outros modernismos e mo-
vimentos estéticos antes ausentes da 
cena internacional”, explica Ostran-
der. 

O momento também é oportuno. 
O aquecimento econômico, aliado à 
visibilidade que o Brasil obteve nos 
últimos anos, beneficiou vários seto-
res, incluindo o das artes. Essa soma 
de forças permitiu que artistas brasi-
leiros participassem de feiras inter-
nacionais, ao mesmo tempo em que 
curadores e colecionadores estran-
geiros passassem a frequentar os 
eventos sediados em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Consequentemente, 
talentos consolidados e emergen-
tes do panorama artístico brasileiro, 
reconhecidos por sua qualidade e 
originalidade, acabaram servindo 
como um prato cheio para saciar a 
constante necessidade de renovação 
do circuito internacional das artes, 

que vem adotando o Brasil como um 
novo polo. Ao que tudo indica, o be-
nefício resultante da internacionali-
zação não é fugaz. Diretor-geral da 
ArtTactic, empresa de consultoria 
e pesquisa de mercado de arte com 
sede em Londres, o respeitadíssimo 
Anders Petterson foi o responsável 
pela autoria do capítulo Percepção 
Internacional, que integrou a últi-
ma Pesquisa Setorial publicada pelo 
projeto Latitude, uma parceria para 

promover a internacionalização da 
arte brasileira firmada em 2007 en-
tre a Associação Brasileira de Arte 
Contemporânea (ABACT) e a Apex-

-Brasil. De acordo com as informa-
ções levantadas por Petterson, 66% 
dos colecionadores internacionais 
sentem-se confiantes no mercado 
de arte brasileira nos próximos cin-
co anos, e 88% deles têm uma for-
te percepção da qualidade da arte 
produzida no Brasil. “A 'descoberta' 
do Brasil mudou totalmente o meu 
mapa do mundo”, diz o mexicano 

Pablo León de la Barra, curador 
para a América Latina da iniciati-
va UBS Map Global Art do Museu 
Solomon R. Guggenheim, de Nova 
York, encarregada de identificar ar-
tistas contemporâneos inovadores 
mundo afora. Em painel promovido 
em Madri, no começo do ano, pela 
revista ArtReview (referência no 
universo da arte), ele contou da sua 
surpresa ao encontrar, em São Paulo, 
uma cidade que podia ser vista como 

uma “Nova York do Sul”, 
com suas próprias refe-
rências, história e tradi-
ções artísticas. “Minhas 
referências ficaram de 
cabeça para baixo; co-
mecei a investigar o Sul, 
não apenas o Brasil, e 
expandi minha pesqui-

sa e meu trabalho para latitudes em 
artes muito além do eixo europeu-

-norte-americano.” 
Além de ser alvo de curadores 

estrangeiros, a tropa de elite dos 
artistas modernos e contemporâ-
neos brasileiros faz parte de um 
mercado que, no ano de 2013, mo-
vimentou 47,4 bilhões de euros 
(aproximadamente 62,2 bilhões de 
dólares) no mundo inteiro, segundo 
o estudo TEFAF Art Market Report 
2014, publicado pela Arts Economics, 
consultoria com sede em Dublin. O 

A maior visibilidade do 
Brasil ajudou vários setores, 
incluindo o das artes
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volume representou um aumento de 
8% em relação ao ano passado e, por 
pouco, não bateu o recorde histórico 
de 48 bilhões de euros (aproximada-
mente 63 bilhões de dólares) regis-
trado em 2007, ano que antecedeu a 
crise econômica global. De acordo 
com a consultoria, encabeçada pela 
economista especialista em artes, 
antiguidades e colecionismo Claire 
McAndrew, o crescimento foi impul-
sionado, principalmente, pelos valo-
res obtidos com as vendas de obras 
de arte moderna (do pós-guerra 
até os anos 1970) e contemporânea, 
que movimentaram 4,9 bilhões de 

euros (6,43 bilhões de dólares) em 
2013 (11% a mais em relação ao ano 
anterior). Os Estados Unidos con-

centram 38% das transações que 
envolvem obras de arte em todo o 
mundo (fechadas quase sempre em 
Nova York), seguido pela China, res-

ponsável por 24% da movimentação.
O Brasil é responsável por mero 

1% da movimentação global, que 
soma tanto os valores 
alcançados por artistas 
brasileiros no exterior 
como as receitas oriun-
das da exportação de 
obras de outros cria-
dores nacionais. Mas 
a tendência é de alta, 
tanto numa ponta como 

na outra. Em maio do ano passado, 
o quadro Contra Relevo (objeto no 7), 
de Lygia Clark, foi arrematado por 
2,225 milhões de dólares na casa no-

O país  responde por  
mero 1% do movimento 
global do mercado 

3

1 e 2 Abertura 
e instalação de 
Lygia Clark no 
MoMA: 300 
obras vistas por 
423 mil pessoas

3 A artista em 
seu estúdio: 
maior valor de 
obra brasileira 
em leilão lá fora
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ARTISTA OBRA AVALIAÇÃO 
INICIAL  
(EM US$ MIL)

VALOR 
OBTIDO  
(EM US$ MILHÃO)

CASA DE 
LEILÕES

ANO

1 Lygia Clark Contra Relevo  
(objeto nº 7), 1959

600 a 800 2, 225 Phillips, NY 2013

2 Sérgio Camargo Sem Título nº 21/52, 1964 400 a 600 2,165 Sotheby’s, NY 2013

3 Beatriz Milhazes Meu Limão, 2000 700 a 900 2,098  Sotheby’s, NY 2012

4 Lygia Clark Bicho Invertebrado 
(escultura), 1960

1,2 a 1,8 1,865 Phillips, NY 2013

5 Adriana Varejão Parede com Incisões à la 
Fontana, 2001

320,2  a 480,3 1,786 Christie’s, 
Londres

2011

6 Sérgio Camargo Relevo 289, 1970 700 a 900 1,325 Sotheby’s, NY 2013

7 Lygia Clark Bicho-em-si-md (nº 4) 
(escultura), 1960

400 a 600 1,169 Sotheby’s, NY 2014
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va-iorquina Phillips. Como 
é praxe nesse mercado, a 
identidade do comprador 
permaneceu em sigilo. Foi 
o maior valor jamais atin-
gido por uma obra made 
in Brazil em leilões no ex-
terior – três meses depois, 
sua tela Superfície Modu-
lada no 4 foi levada por 5,3 
milhões de reais (aproxi-
madamente 2,36 milhões 
de dólares) na Bolsa de 
Arte de São Paulo. Entre 
os outros brasileiros que 
ultrapassaram a casa do 
milhão, superando com 
folga as expectativas dos 
avaliadores em leilões no 
exterior nos últimos anos, 
figuram Adriana Varejão 
e Sérgio Camargo (1930-
1990) - veja quadro na pág. 
26. 

A valorização dos ar-
tistas brasileiros não é 
medida apenas pelas ge-
nerosas cifras alcança-
das por alguns artistas 
individuais. Ela pode ser 
atestada, também, pelo 
crescimento espetacular 
das exportações de obra 
de arte, não apenas de ta-
lentos consolidados, mas 
de nomes emergentes. 
Em 2013, o país exportou 
127,4 milhões de dólares 
em obras de arte, mais que o do-
bro do volume registrado em 2012 
(51,1 milhões de dólares), segundo 
a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil). Parte dessas pintu-
ras, esculturas, fotografias e ins-
talações foi parar em instituições 
como o Guggenheim e o MoMA, em 
Nova York, a Art Gallery de Toron-
to, a londrina Tate Modern, além do 
Centre Georges Pompidou e da Fon-

dation Cartier em Paris. Outras tan-
tas foram compradas por um moti-
vo alheio ao amor à cultura: lucro.

O aumento das negociações tam-
bém fomentou o desenvolvimento 
de fundos de investimento anco-
rados em obras de arte. Operando 
desde 2010, o Brazil Golden Art 
foi o pioneiro em território nacio-
nal.  Gerido pelo banco Brasil Plural, 
com sede em São Paulo e escritórios 
no Rio de Janeiro, em Porto Alegre 

e em Nova York, o BGA captou 20 
milhões de dólares de 70 investido-
res e investiu em 630 trabalhos de 
artistas brasileiros contemporâneos. 
Fundado por Heitor Reis, ex-diretor 
do Museu de Arte Moderna da Bahia, 
e três figuras conhecidas do merca-
do financeiro (Rodolfo Riechert e 
André Schwartz, sócios do Banco 
Brasil Plural, e Raphael Robalinho, 
da RR Capital), o acervo inclui pe-
ças de nomes consagrados, como 

1

CO
RT

ES
IA

 D
O

 E
ST

Ú
D

IO
 D

O
 A

RT
IS

TA

Arte

24 REVISTAPIB.COM.BR



Adriana Varejão e Tunga, e também 
de jovens emergentes, como Mari-
na Rheingantz e Henrique Oliveira. 
As obras estão acomodadas em uma 
empresa especializada em São Paulo 
(em condições técnicas museológi-
cas) e, ainda que não haja um projeto 
de criação de um museu BGA, elas 
participam frequentemente de ex-
posições realizadas em instituições 
brasileiras.

 Em 2014, o BGA está iniciando o 
processo de “desinvestimento” (ou 
seja, a venda de seu patrimônio com 
intuito de lucro). Mas, por enquanto, 
vem operando apenas com ofertas 
exclusivas para os cotistas. Só ao fi-
nal do processo será possível avaliar 
o rendimento. “O nosso cálculo de 
rentabilidade atual é mais otimis-
ta que os 80% iniciais; esperamos 
uns 150%, sendo que algumas obras 
chegam a 300%”, diz Heitor. “A arte 
brasileira tem se mostrado consis-
tente na sua valorização nos últimos 
anos, a partir da excepcional quali-
dade da sua produção, reconhecida 
internacionalmente, o que a torna 
um investimento totalmente seguro, 
passando longe de ser uma bolha.”

O reconhecimento global é o re-
flexo de um mercado interno cada 
vez mais diversificado e profissiona-
lizado. Nos últimos anos, as galerias 
do eixo Rio-São Paulo se multipli-
caram e se organizaram. Fundada 

com oito membros em 2007, a As-
sociação Brasileira de Arte Con-
temporânea (ABACT) conta, hoje, 
com 52 galerias, que representam 
mil artistas e são responsáveis por 
90% das vendas nacionais. Metade 
dessas empresas foi criada depois do 
ano 2000. Na sua décima edição, a 
SP-Arte (que aconteceu de 2 a 6 de 
abril de 2014 no pavilhão da Bienal) 
contabilizou um aumento de cerca 
de 35% do volume de vendas (de 99 
milhões de reais para aproximada-

mente 157 milhões de reais) em re-
lação ao ano passado. 

Em 2013, 457 obras mudaram de 
mãos durante o evento. Em 2014, o 
número subiu para 780. A maior fei-
ra de arte da América Latina contou 
com a participação de 136 galerias, 
entre elas 58 forasteiras, vindas de 
17 países, uma marca recorde para 
a SP-Arte. Na primeira edição, em 
2001, havia um único estrangeiro 
entre os 41 expositores. “O Brasil 
vem se esforçando na busca de pro-
fissionalização e da inserção no cir-

cuito internacional das feiras de arte, 
e a trajetória da SP-Arte é prova de 
que estamos no caminho certo”, diz 
Luisa Strina, proprietária da galeria 
mais antiga e consolidada do Brasil, 
que leva o seu nome.

No rastro da SP-Arte, a feira ca-
rioca ArtRio chegou à sua quarta 
edição (entre 11 e 14 de setembro) 
com o recorde de 110 galerias, entre 
elas 51 estrangeiras, provenientes 
de 13 países. Obras de 2 mil artistas 
rechearam cinco armazéns do Pier 

Mauá. “Nos últimos 
anos, o Brasil viveu um 
momento econômico 
muito bom, e isso se 
reflete no segmento de 
arte”, diz Brenda Va-
lansi, uma das sócias 
da ArtRio. “Sempre 
contamos com talen-

tos importantes, só que nos últimos 
anos eles puderam intensificar seus 
programas de residência em galerias 
e instituições de outros países, tive-
ram a chance de expor em museus 
estrangeiros e, consequentemente, 
suas obras foram divulgadas em 
diferentes mídias.” A ArtRio acon-
teceu simultaneamente à 31a edição 
Bienal de São Paulo, aproveitando a 
presença de curadores e coleciona-
dores de várias partes do mundo no 
Brasil. Em cartaz até 7 de dezembro, 
a mostra paulistana é considerada 

O prestígio lá fora é reflexo 
de um mercado interno 
mais profissionalizado
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2 Polvo Portraits IV, 
políptico de Adriana 
Varejão no Galpão, 
em São Paulo

1 Lezart, de Tunga, 
na mostra do 
Houston Museum of 
Fine Arts em 2009 
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uma das mais importantes do mun-
do. Não à toa, o Brasil foi o tema da 
edição de setembro da mesma Ar-
tReview, com destaque para uma en-
trevista com o britânico Charles Es-
che, curador da Bienal de São Paulo. 

A Espanha foi o país estrangei-
ro com mais peso na ArtRio, com 
dez representantes. Bancadas pelo 
governo da Catalunha, oito gale-
rias de Barcelona (uma das cida-
des mais efervescentes da Europa 
do ponto de vista contemporâneo) 
participaram do evento. “Para nós, 
o mercado brasileiro é estratégico, 
tanto pelo potencial econômi-

co como pelo interesse, cada vez 
maior, dos brasileiros pela arte”, 
diz Jordi Mayoral, dono da galeria 
que leva o seu sobrenome. Sua em-
presa, instalada no bairro moder-

nista do Eixample (que está para 
Barcelona assim como o “Chelsea 
dos galeristas” está para Nova 
York), levou ao Rio de Janeiro pe-
ças assinadas por nomes estelares, 

OS MAIS COTADOS
Quem são os artistas contem-

porâneos brasileiros que fazem 
sucesso lá fora

ADRIANA VAREJÃO  
(adrianavarejao.net)

Carioca, nasceu em 1964 e mora 
no Rio de Janeiro. Tem predile-
ção por trabalhar com azulejos e 
tijolos, e resgata o período colonial 
brasileiro como uma de suas fontes 
de inspiração. Além de pinturas, 
produz esculturas, fotografias e instalações. Tem obras 
na Tate Modern de Londres e na Fundación La Caixa de 
Barcelona, além de um pavilhão próprio no Instituto 
Inhotim, em Brumadinho. Sua peça mais valiosa é Parede 
com Incisões à la Fontana, um quadro vendido por 1,786 
milhão de dólares na casa londrina Christie’s, em 2011. 
Em 2014, foi destaque na galeria Lehmann Maupin, de 
Nova York, e uma das artistas contempladas na exposi-
ção Vivid Memories, da Fondation Cartier, em Paris.

BEATRIZ MILHAZES
A carioca, nascida em 1960, vive no Rio de Janeiro. 

Suas obras chamam a atenção pelas cores vivas, que fa-
zem referência ao modernismo, à pop arte e a elementos 
da cultura brasileira. Usa xilogravura, serigrafia e outras 
técnicas para compor suas telas. Em 2013, sua obra O 
Casamento foi arrematada por 850 dólares num leilão da 
Christie’s – mas seu recorde aconteceu em 2012, quando 

Meu Limão foi vendido por 2,098 dólares. Em 2014, a ar-
tista é a atração principal do Pérez Art Museum Miami no 
segundo semestre. Tem obras no MoMA, de Nova York. 

JAC LEIRNER
Vem de uma família vinculada às artes plásticas. 

Nasceu em São Paulo, em 1961, cidade onde mantém o 
seu Q.G. Dona de uma irreverência ácida, emprega diver-
sos materiais coletados no cotidiano (de carteiras de ci-
garro a cédulas de dinheiro, que certas vezes levam anos 
para se converter em obras de arte). Em 2013, sua obra 
Names, feita com sacos de lixo, foi comprada por 52.500 
dólares num leilão da Phillips, em Nova York. Tem obras 
no MoMA, também na Big Apple. 

OS GÊMEOS (osgemeos.com.br)
Os gêmeos paulistanos Gustavo e Otávio Pandolfo, 

nascidos em 1974, são os grafiteiros mais famosos e 
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como Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Miquel Barceló e Anto-
ni Tàpies, entre outros. 

“A ArtRio é uma das feiras mais 
interessantes do panorama latino-

-americano e também é uma janela 
cada vez maior para chegar aos co-
lecionadores brasileiros”, comple-
ta Joan de Muga, proprietário da 

Joan Prats, uma das galerias mais 
respeitadas da cidade, que levou 
trabalhos de cinco artistas para 
o Brasil, incluindo fotografias do 

respeitados do Brasil. Seus murais, de grandes dimen-
sões, chamam a atenção nas ruas de São Paulo, Los 
Angeles, Nova York, Boston, Vancouver, entre outras 
metrópoles, e também estampam os aviões da GOL. Em 
2013, o quadro Glass House, produzido pela dupla, foi 
arrematado por 149 mil dólares num leilão na Phillips, 
em Nova York. 

VIK MUNIZ (vikmuniz.net)
O paulistano, nascido em 1961, mora em Nova York 

desde 1983 e é um dos artistas contemporâneos mais 
conhecidos pelo grande público no Brasil. Suas criações 
(entre elas retratos de personalidades como Pelé e o 
cantor Seu Jorge) são famosas pelo efeito pontilhado, 
composto a partir de materiais pouco usuais (de chocola-
te a lixo). Quando terminadas, as obras são fotografadas. 
Expôs na galeria nova-iorquina Luhring Augustine, em 
2014, e foi o segundo artista brasileiro contemporâneo 

com melhor desempenho em leilões em 2013, tendo seis 
trabalhos arrematados em leilões de Londres e Nova 
York, arrecadando um total de 372 mil dólares. 

TUNGA (tungaoficial.com.br)
Tunga costuma dizer que nasceu em Palmares, no 

interior de Pernambuco, e no Rio de Janeiro ao mesmo 
tempo, em 1952. O escultor, desenhista e ator perfor-
mático é conhecido por usar materiais diversos, como 
ímãs, ferro e chumbo, e pelas grandes dimensões de 
suas obras – tanto é que acabou desistindo de partici-
par da Bienal de São Paulo, em 2014, porque a organi-
zação não atendeu às suas exigências de espaço para 
a construção de sua gigantesca instalação. Em 2014, 
Tunga expôs seus trabalhos na galeria Luhring Augusti-
ne, de Nova York. Em 2013, sua obra Dar Table with Light 
foi arrematada por 43.750 dólares na Sotheby’s, em 
Nova York. 
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2 Adriana Varejão: 
superando as 
expectativas 
dos leiloeiros 
no exterior

3 Tunga: 
escultor, 
desenhista 
e ator 
performático

1 Beatriz 
Milhazes: venda 
recorde com Meu 
Limão, leiloado 
por US$ 2,098
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brasileiro Caio Reisewitz. “É nos-
sa terceira participação na ArtRio 
e somos conscientes de que a feira 
ainda pode se desenvolver mui-
to”,  pondera Carlos Duran Baste, da 
galeria Senda, que exibiu trabalhos 
de artistas como o americano Peter 
Halley, o italiano Massimo Vitali e o 
badalado jovem russo Oleg Dou. “O 
Rio de Janeiro tem uma tradição ar-
tística e uma sensibilidade singular, 
por isso acreditamos que, em breve, 
se converterá num verdadeiro polo 
de atração da comunidade artística 
internacional.” 

Feiras de arte unem público, ar-
tistas, curadores, colecionadores e 
galeristas no mesmo lugar. Como re-

sultado, 40% dos negócios das gale-
rias brasileiras são fechados durante 
esses eventos, dentro e fora do Brasil. 
Por isso, além de atrair estrangeiros 
aos eventos brasileiros, participar 

do circuito internacional também é 
fundamental para atingir o merca-
do global. Levar galerias brasileiras 
emergentes a feiras internacionais 

é um dos focos do projeto Latitude. 
A plataforma para a internaciona-
lização, que no início contava com 
cinco empresas participantes, tem 
hoje 49 galerias sob suas asas. Em 

2013, 13 delas estiveram 
presentes na Art Basel 
de Miami, a feira in-
ternacional mais rele-
vante para as galerias 
brasileiras no exterior, 
e 12 foram à Arco, em 
Madri, outra peça fun-
damental do circuito 

internacional. 
Por outro lado, velhos conheci-

dos continuam sendo os principais 
entraves para um crescimento ainda 

O ÚTIL AO AGRADÁVEL
OBRAS DE arte já são a terceira categoria mais po-
pular para os chamados “investimentos de paixão”. 
O Relatório Sobre a Riqueza Mundial, publicado 
em 2013 pela consultoria multinacional francesa 
Capgemini, avalia as inclinações dos “indivíduos 
com patrimônio pessoal elevado” (high-net-worth 

individuals, HNWIs). O estudo visa a mapear como 
as pessoas com 1 milhão de dólares ou mais em 
ativos disponíveis tendem a empregar suas respec-
tivas fortunas. Em 2012, essas reservas somaram 
o máximo histórico de 46,2 trilhões de dólares. 
O estudo revela que as obras de arte estão se 

O projeto de
internacionalização tem
49 galerias sob suas asas
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mais acelerado do mercado: alta car-
ga tributária, barreiras alfandegárias 
e burocracia. Em junho, a revista 
britânica The Economist publicou 
uma reportagem intitulada "Tropi-
cal Growth" (crescimento tropical), 
repercutindo uma medida governa-
mental que vem tirando o sono de 
galeristas e colecionadores brasilei-
ros. Em outubro de 2013, a presiden-
te Dilma Rousseff assinou o Decreto 
no 8.124/2013, que regulamenta a Lei 
no 11.904 (que institui o Estatuto dos 
Museus), segundo o qual o Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) deve 
exercer o monitoramento sobre pe-
ças declaradas de “interesse públi-
co”.  Isso significa que, a partir do 
momento em que um comitê eleito 

pelo órgão eleva uma determinada 
obra de arte a tal categoria, a peça 
em questão não pode ser restaura-
da, emprestada (para uma exposi-
ção, por exemplo) ou movida sem 

autorização prévia. “A medida afeta, 
sobretudo, o mercado secundário, 
que abrange as galerias focadas na 
revenda e as casas de leilão, que tra-
balham principalmente com peças 

mais antigas, feitas antes dos anos 
1970, já consagradas pela história 
da arte e, portanto, teoricamente 
mais  relevantes do ponto de vista 
do patrimônio público”, avalia Mô-
nica Novaes Esmanhotto, gerente 
executiva do Latitude. “O problema 
do decreto é que ainda não há clare-
za sobre os critérios de avaliação e 
procedimentos, o que, num primei-
ro momento, está fazendo com que 
alguns colecionadores hesitem em 
emprestar obras para exposições em 
lugares públicos.”

O medo dos donos de peças im-
portantes é que a visibilidade chame 
a atenção do Ibram e resulte numa 
imobilização temporária do quadro 
ou escultura. Segundo o decreto, em 
caso de venda judicial ou leilão das 
obras rastreadas pelo Ibram, a pre-
ferência para a compra é dos museus 
nacionais – que raramente contam 

com plano de aquisi-
ção e/ou fundos para 
pagar o preço do mer-
cado. Até que não haja 
clareza sobre as regras 
do jogo, Tarsilas e Porti-
naris correm o risco de 
voltar aos salões priva-
dos da aristocracia bra-

sileira, gerando o efeito totalmente 
contrário ao interesse genuinamen-
te público e colocando um freio no 
processo de internacionalização e 
reconhecimento global. 

tornando um elemento significativo das carteiras 
dos HNWIs, sobretudo nos mercados emergen-
tes – entre eles o brasileiro. A compra de pinturas, 
esculturas e instalações já responde por 16,9% da 
alocação nos chamados Investimentos de Paixão 
(IP), o que eleva a produção artística à terceira 

categoria mais popular depois de joias/relógios e 
artigos de luxo. “Uma obra de arte cuidadosamen-
te selecionada pode não apenas funcionar como 
proteção contra a inflação, mas também apresen-
tar potencial de valorização acima da média no 
longo prazo”, avalia o relatório. 

Decreto que declara 
peças de interesse público 
desperta dúvidas
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35% a mais 
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de vendas

2 A ArtRio: 
110 galerias 
presentes, 
das quais 51 
estrangeiras
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A Boeing é uma velha 
conhecida de pilotos 
e passageiros brasilei-
ros. O marco inaugu-
ral dessa história foi 

a chegada, em setembro de 1932, de 
um lote de 14 caças biplanos F4B-4. 
A encomenda partiu do governo fe-
deral, que reforçava seu arsenal para 
combater os revoltosos paulistas. 
Vinte e oito anos depois, a empresa 
norte-americana começou, também, 
a marcar presença no mercado do-
méstico de aviação comercial, com 
a venda de um modelo 707 para a 
Varig. O Brasil entrava na era dos 
voos a jato de longo curso.

Por décadas a fio, a relação teve 
um viés comercial. A mudança de 
curso ocorreu em 2011, quando a 
Boeing colocou o país em sua rota 
de desenvolvimento de novas tecno-
logias. Para o comando da operação, 
o gigante do setor aeroespacial trou-
xe um nome de peso: Donna Hrinak, 
ex-embaixadora dos Estados Unidos 
no Brasil entre 2000 e 2004. 

Sob sua batuta, a Boeing conta 
hoje, no Brasil, com um centro de 
pesquisas em São José dos Campos 
(SP), inaugurado há três meses; está 
empenhada em trabalhar junto com 

universidades e mantém uma parce-
ria com a Embraer que tem por meta 
viabilizar o uso comercial de bio-
combustíveis na aviação. Confiante 
nas oportunidades de cooperação, 

Donna é incisiva quando o assunto é 
a baixa competitividade brasileira na 
economia global. “Desde minha últi-
ma experiência aqui no Brasil, tenho 
falado com muitas empresas multina-
cionais, não somente norte-america-
nas, que dizem que sua ideia, há 12 
ou 14 anos, era se instalarem no Brasil 
como plataforma para o mundo”, ela 
conta. “Agora não dá mais para fazer 
isso, não dá para exportar do Brasil; os 
custos de produção são muito mais 
altos aqui.” E arremata num português 

fluente:  “Não preciso dizer o que tem 
de ser feito, vocês já sabem!”

A sua chegada marcou um avanço das 
operações da Boeing no Brasil. De 
mera fornecedora de aviões, a empre-
sa conta agora com uma representação 
local e está firmando parcerias com a 
Embraer e outras companhias. São 
as perspectivas de desenvolvimento 
do mercado aeroespacial brasileiro 
que estão por trás dessa mudança de 
rumo?

Temos história no Brasil. Vende-
mos nosso primeiro avião comercial 
aqui, em 1960. Agora, olhamos para 
o Brasil com uma perspectiva dife-
rente, e a base desta nova relação não 
é mais transacional, é pesquisa, tec-
nologia e inovação, ciência. Só que 
isso é uma coisa que não se faz da 
noite para o dia. É preciso investir 
em relações e pesquisas. Um estudo 
científico demanda muito tempo, 
especialmente, quando o objetivo é 
comercializar seus resultados. Para 
avançar nessa área, a presença física 
é essencial. E é justamente isto o que 
estamos fazendo aqui no Brasil, com 
a criação de um centro de pesquisa 
e tecnologia em São José dos Cam-
pos e parcerias com universidades, 

O Brasil na rota da 
Boeing

Sob o comando da ex-embaixadora norte-americana Donna Hrinak, 
gigante aeroespacial investe na pesquisa de biocombustíveis e 

materiais e aposta em parcerias com a Embraer e universidades
NELY C A I XE TA E ARMANDO MENDE S

Estamos mostrando,
em projeto com a
Gol, a viabilidade
dos biocombustíveis
brasileiros para
a aviação
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a Embraer e outras empresas locais. 
A Boeing é uma empresa que tem 
base na tecnologia, e acredito que 
há oportunidades por aqui.

Algum experimento específico realiza-
do aqui no Brasil despertou o interesse 
da Boeing? Ou foi, por assim dizer, o 
conjunto da obra, ou seja, o volume de 
pesquisas em determinado segmento? 

Se for para destacar uma área, 
seria a de biocombustíveis, a expe-
riência do país com etanol, biodiesel. 
Nós percebemos a importância do 
Brasil nesta área. Ao mesmo tempo, 
a indústria de aviação comercial as-
sumiu uma responsabilidade com as 
emissões de gases de efeito estufa: 
comprometeu-se a estabilizar suas 
emissões de dióxido de carbono a 
partir de 2020. Eu diria que coinci-
diu essa nova percepção sobre o Bra-
sil com as obrigações e os interesses 
da indústria, liderada pela Boeing, no 
biocombustível para aviação. Além 
dos biocombustíveis, outros traba-
lhos realizados aqui nos chamaram 
a atenção, em particular o desen-
volvimento de materiais avançados. 
Sabíamos de pesquisas realizadas 
pela Universidade de São Paulo e o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), mas a Universidade Federal 
de Minas Gerais, por exemplo, foi 
uma surpresa para nós, a seriedade 
de seu departamento de aeronáutica. 
Desde 2011, quando iniciamos uma 
parceria com o programa Ciência 
sem Fronteiras, do governo federal, 
constatamos que a maioria dos estu-
dantes de Engenharia Aeronáutica e 
Aeroespacial inscritos era da Federal 
de Minas.

Quantos estudantes do Ciência sem 
Fronteiras receberam apoio da Boeing? 

Até o momento, 72, incluindo a 
turma de 2014, com 25 alunos. Todos 
eles frequentam universidades nos 
Estados Unidos por um ano. Duran-

te as férias escolares, cumprem está-
gios de quatro semanas na Boeing – 
em Seattle, onde fica a nossa unidade 
comercial, e instalações da empresa 
em outras cidades. Neste ano, a for-
matura do nosso programa foi rea-
lizada no Centro Espacial Kennedy, 
na Flórida. Temos mentores que, no 
decorrer do ano letivo, trabalham 
em conjunto com o meio acadêmi-
co para assegurar que os programas 
seguidos na universidade tenham 
relevância para a indústria. Eles tra-
balham em projetos concretos, como 
os biocombustíveis.

Há dois anos, a Boeing iniciou estu-
dos, em parceria com a Embraer, para 
o desenvolvimento de biocombustíveis 
para a aviação. Em que pé se encontra 
este projeto?

Dois estados estão particular-
mente interessados em se tornar 
polos da indústria de biocombustí-
veis para a aviação, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Por conta do ano 
eleitoral, as conversações estão em 
ritmo mais lento. Mas as pesquisas 
com a Embraer seguem em frente, 
estamos avançando. Uma das van-
tagens do Brasil é contar com uma 
variedade de fontes e de climas, po-
dendo usar várias matérias-primas, 
de acordo com a época do ano.

O que vai pesar na balança a favor de 
mineiros ou gaúchos? Que fatores a 

Boeing vai levar em conta para tomar 
a decisão?

Ainda há uma série de questões a 
ser equacionadas antes de batermos 
o martelo. São pré-requisitos neces-
sários para garantir a viabilidade co-
mercial de uma nova indústria que 
começa a surgir: marco regulatório, 
carga tributária adequada, empre-
sas dispostas a investir no negócio. 
Isso inclui a Petrobras, que também 
já faz pesquisas na área de biocom-
bustíveis.

Fabricantes de motores e combustível 
também participam da pesquisa toca-
da pela Boeing e a Embraer?

A General Electric, que produz 
turbinas, participou na etapa ini-
cial. O que estamos fazendo junto 
ao nosso cliente Gol, que é o maior 
cliente aqui no Brasil e que tem uma 
das maiores frotas do 737 no mundo, 
são voos usando biocombustível sus-
tentável misturado com querosene 
na proporção de 50%. São voos para 
mostrar que esse é um combustível 
provado, experimentado, e que tanto 
o 737 quanto o caça F-18 podem voar 
usando o biocombustível. 

Além da Gol, outras companhias estão 
testando biocombustíveis?

Há dois anos, a Aeromexico, com 
o nosso apoio, abraçou a proposta 
para trazer ao Brasil uma delegação 
que participou da Rio+20. Outras 
empresas, caso da Alaska Airlines, 
já estão utilizando biocombustíveis 
em voos regulares.

Que matérias-primas para a produção 
de biocombustíveis estão sendo anali-
sadas? A cana-de-açúcar é a favorita?

É uma delas. Avaliamos outras 
fontes, como eucalipto, macaúba, 
até óleo de cozinha. Os estudantes 
fizeram, no ano passado, um expe-
rimento usando lixo biodegradável. 

O Brasil tem muito
a contribuir com
a aviação comercial,
que quer estabilizar
suas emissões de
carbono até 2020
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Investimentos em pesquisas e tecno-
logia, como os da Boeing, contribuem 
para estimular e qualificar pequenos e 
médios fornecedores, inclusive para o 
mercado internacional. Já há exemplos 
por aqui?

Esse é exatamente o nosso de-
sejo e o da Embraer, que os forne-
cedores da Embraer também sejam 
fornecedores para outras empresas; 
mas isso, para mim, também é uma 
grande frustração. Temos mais de 
60 fornecedores no México, com os 
quais gastamos mais de 600 milhões 
de dólares por ano. Aqui ainda não 
temos nenhum.

Por quê?
Os custos de produção são muito 

mais altos aqui – superam os dos Es-
tados Unidos em 23%. O Brasil é a oi-
tava economia do mundo, mas ocupa 
o 57º lugar no ranking de competi-
tividade global. E ainda caiu uma 
posição neste ano... Acho que essa é 
uma frustração para todas as empre-
sas multinacionais que operam aqui 
e, sobretudo, para as brasileiras, as 
multilatinas, que gostariam de ter 
um protagonismo mais importante 
no mundo.

Este é um debate permanente no país. 
Mas, com a sua experiência no Brasil 
e no exterior, se pudesse sugerir como 
desatar esse nó, por onde começaria?

Estava estudando a situação da 
Boeing no México e me chamou a 
atenção o cenário político do país, em 
particular o Pacto pelo México, fir-
mado em dezembro de 2012. Os par-
tidos políticos puseram-se de acordo 
para várias reformas que iriam fazer 
durante a gestão do presidente En-
rique Peña Nieto, que acabara de to-
mar posse. O Pacto durou somente 
um ano, mas nesse período eles mo-
dernizaram o setor de energia, os sis-
temas educacional, tributário, políti-
co etc. Outros países nem sempre dão 

bons exemplos, mas  pode haver boas 
práticas a ser trazidas, moduladas ao 
modo brasileiro.

Fornecedores da Embraer não pode-
riam abastecer a Boeing? 

Temos levado alguns para visi-
tar nossas instalações nos Estados 
Unidos e, também, outras empresas 
do setor. O problema é a escala. Não 
sei se vocês conhecem a fábrica da 
Boeing em Everett, no estado de 
Washington, que é a maior do mun-
do. Lá, produzimos os modelos 787, 
777 e o tanker 767. E temos, ainda, 
a unidade em Renton, que entre-

ga, mensalmente, 42 modelos 737 
e deve saltar para 46 em breve. Ou 
seja, para abastecer a Boeing é ne-
cessário produzir nessa escala, sem 
falar de certificações de qualidade. 
Normalmente, nosso conselho aos 
candidatos é não pensar em ser for-
necedor direto para a Boeing, mas 
sim em trabalhar para um de nossos 
fornecedores. Foi por isso que fize-
mos questão de apresentar alguns 
parceiros da Embraer para compa-
nhias norte-americanas que traba-
lham conosco.

O governo brasileiro ignorou os F/A18, 
da Boeing, e optou pelos caças suecos 
Gripen para a modernização da FAB. 
Apesar dessa frustração, vocês con-
tinuam participando de programas de 

defesa no país?
Temos alguns projetos em con-

junto com a Embraer. O de maior 
fôlego é o desenvolvimento do car-
gueiro KC-390. Além disso, estamos 
trabalhando na integração de bom-
bas e armas de nossa fabricação no 
Super Tucano, tanto para a Força 
Aérea dos Estados Unidos quanto 
para outros clientes. 

Com relação à aviação comercial, quais 
são as perspectivas do mercado brasi-
leiro?

Nossa previsão para a América 
Latina é de que nos próximos 20 
anos a região vai precisar de 3 mil 
aviões — mais de 40% só aqui no 
Brasil — o que corresponde a cerca 
de 340 bilhões de dólares.

Há muita expectativa no país em re-
lação à aviação regional, já que o go-
verno federal pretende incentivar a 
construção de aeroportos menores em 
cidade médias. Qual o principal trunfo 
da Boeing?

O 737 é o nosso menor avião. Sua 
capacidade depende da configura-
ção. A Gol trabalha com uma versão 
que transporta até 177 passageiros. 
Temos, claro, condições de atender 
um mercado menor. Mas é precisa-
mente porque não competimos com 
a Embraer que podemos ser parcei-
ros. Ficamos acima dos 125 lugares 
por avião, eles chegam mais ou me-
nos a isso.

Acredita no crescimento da aviação 
regional local?

Não tenho dúvida. Os brasileiros 
estão trocando ônibus por aviões em 
escala crescente. O sistema de trans-
porte rodoviário daqui está entre os 
melhores do mundo, mas acho que 
as pessoas trocaram o ônibus pelo 
avião e  não vão voltar para o ôni-
bus. A ideia é não termos mais ro-
doviárias regionais, e sim aeroportos 

A América Latina  
vai precisar de  
3 mil aviões nos 
próximos 20 anos,  
e o Brasil deve  
ficar com 40%



Realismo 
mágico é isso
Com visão de futuro, a Colômbia atrai 
investimentos e cria oportunidades  
para empresas brasileiras
MARCO ANTONIO DE RE ZENDE ,  BOGOTÁ

N a usina siderúrgica 
a pouca distância da 
histórica Ponte de 
Boyacá, onde Simón 
Bolivar travou a ba-

talha decisiva pela independência 
da Colômbia, em 1819, trabalha-se 
dia e noite, sete dias por semana, 
para produzir 450 mil toneladas 
de aço por ano, quase um quarto 
do consumo nacional previsto para 
2014. A 425 quilômetros ao norte 
de Bogotá, na região de Barranca-
bermeja, uma grande construtora 
transnacional corre para entregar, 
até 2017, um trecho de 528 quilô-
metros de pista dupla da Ruta del 
Sol, estrada por onde passa quase 
70% do PIB colombiano rumo aos 
portos de Barranquilla e Cartagena, 
no Caribe. Num edifício moderno 
no centro financeiro da capital, uma 
das maiores instituições financeiras 
do mundo também está presente, 
atendendo, de modo customizado, 
apenas empresas que faturam mais 
de 100 milhões de dólares por ano.

O leitor já desconfia, mas não 
custa perguntar: o que as empresas 
citadas têm em comum? São todas 
brasileiras: a Votorantim Siderurgia 
é dona, desde 2007, das Acerias Paz 
del Rio, em Boyacá. A filial colom-
biana da empreiteira Odebrecht 
está construindo, e já opera como 
concessionária, a Ruta del Sol, es-
trada que é a obra pública mais im-
portante do país no momento. E o 
Banco Itaú BBA juntou-se a dezenas 
de outras empresas brasileiras que 
acorreram à Colômbia nos últimos 

anos para surfar uma inédita onda 
de prosperidade. No desembarque 
dos voos que chegam do Brasil ao 
moderno aeroporto de Eldorado, 

em Bogotá, é comum ver motoris-
tas segurando plaquinhas à espera 
de executivos de companhias bra-

sileiras como Petrobras, 
Gerdau, Natura, Arte-
cola Química e tantas 
outras. Já são mais de 
50, como se verá adian-
te, produzindo no país, 
construindo obras es-
tratégicas de infraes-
trutura ou presentes 

por meio de franquias. 
Elas se juntam a multinacio-

nais de todo canto, seduzidas pelas 
oportunidades num território do 

O país de onde fugiam 
investidores e turistas 
mudou de cara e atitude
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tamanho de Mato Grosso e Ron-
dônia somados, com 48 milhões de 
habitantes, bem no meio do conti-
nente e com saídas para o Atlântico 
e o Pacífico. O investimento estran-
geiro direto, no ano passado, bateu 
em 16 bilhões de dólares, dez vezes 
mais que em 2003, segundo o Banco 
Central da Colômbia.

O país que até há pouco vivia no 
fogo cruzado dos cartéis da droga 
e da guerra civil, de onde o investi-
mento estrangeiro e os turistas fu-
giam como o diabo da cruz, mudou 
de cara e de atitude em pouquíssimo 
tempo. Os executivos estrangeiros 

que trabalham em Bogotá e em ou-
tras cidades já não exigem obrigato-
riamente carros blindados e escolta. 

Um acordo de paz com a guerrilha, 
na iminência de ser assinado depois 
de árduas negociações em Havana, 
e a melhora da segurança em geral 

tendem a deixar para trás a narrati-
va de violência e a fazer emergir as 
coisas boas. 

De fato, a Colômbia vem conso-
lidando uma crescente reputação 
de sensatez na política econômica, 
fez e continua fazendo reformas ne-
cessárias em praticamente todas as 
áreas e se consagra como uma das 
economias mais pujantes da América 
Latina. O país vem mantendo taxas 
de crescimento de quase 5% ao ano 
desde 2010 (6,7% no primeiro trimes-
tre deste ano), e a inflação do ano 
passado foi a mais baixa dos últimos 
60 anos: 1,94%. Para desgosto dos 
hermanos argentinos, prevê-se que 
nos próximos dois anos a Colômbia 
se tornará a terceira economia latino-

-americana em tamanho, depois de 
Brasil e México, tirando o país da fa-
mília Kirchner do pódio.

O desemprego, que se manteve 
alto décadas a fio — era de 12,7% 
em 2010 — vem caindo há 48 me-
ses seguidos e se aproxima dos 8%. 
Na leitura dos jornais de um único 
dia de setembro é possível garim-
par uma série de notícias positivas. 
Criada há dois anos, a lei das PPPs, 
lá chamadas APPs, ou Asociaciones 

Público-Privadas, já 
permitiu a concessão 
de nove novas estradas 
do chamado grupo 4G, 
ou de quarta geração, 
e há mais 251 APPs 
andando em setores 
como transporte urba-
no, lixo, saúde, aero-

portos, água e saneamento, além de 
outras 178 em fase de aprovação. A 
Colômbia, com 9,4 anos de escola-
ridade, em média, está alcançando 

Escolaridade: a Colômbia, 
com 9,4 anos, está 
alcançando o Chile, com 9,7 
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tem metrô 
e teleférico: 
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para todos
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o Chile, líder latino-americano com 
9,7 (o Brasil empata com a República 
Dominicana nos 7,2 anos). Até 2015, 
o país atingirá a meta de produzir 1 
milhão de barris de petróleo por dia. 
E, em dez anos a aviação comercial 
cresceu 250%, passando de 12,1 mi-
lhões a 28,6 milhões de passageiros 
em 2013.

“Temos bons indicadores macro-
econômicos e grandes obras de in-
fraestrutura em curso”, disse à PIB 
Cecilia Álvarez, titular de um dos 16 
ministérios do governo colombiano, 
o do Comércio, Indústria e Turismo. 

“Mas  também oferecemos aos inves-
tidores os benefícios de 14 acordos 
de livre-comércio já assinados e que 
garantem aos produtos feitos na Co-
lômbia o acesso a um mercado de 
mais de 1,5 bilhão de pessoas.” (Veja 
entrevista com a ministra e tabelas 
com indicadores econômicos na págs. 
44 e 45). 

Bons indicadores macroeconômi-
cos e amplo acesso a mercados repre-
sentam mais oportunidades de negó-
cios para as empresas brasileiras que 
se juntam às que descobriram o filão 
colombiano antes. Tome-se o caso da 
Marcopolo, que chegou em 1999. A 

cidade onde a presença brasileira é 
mais óbvia é a capital, Bogotá. Basta 
erguer os olhos para ver os ônibus 
vermelhos articulados que percorrem 
as linhas segregadas do TransMilenio, 
o sistema BRT local inspirado no de 
Curitiba, criado por Jaime Lerner: são 
quase todos produzidos pela Super-
polo, nome local da joint venture en-
tre a gaúcha Marcopolo e a colombia-
na Fanalco. As carrocerias binacionais 
são montadas numa fábrica nova no 
município de Cota, na Grande Bogo-

tá. Lá trabalham 1,5 mil funcionários 
numa área de 77 mil metros quadra-
dos. A rápida expansão industrial e 
urbana de Bogotá plantou a fábrica 
nas terras de uma bucólica fazenda, 
onde o gado ainda pasta. Da sala do 
gerente-geral, James Posadas, avista-

-se uma baia de cavalos.
A parceria entre Marcopolo e 

Fanalco ganhou impulso quando a 
prefeitura de Bogotá decidiu cons-
truir a rede TransMilenio, no fim 
dos anos 1990. “Ônibus não é um 
produto caro, mas o frete é”, diz o 
CEO da empresa, José Rubens de la 
Rosa. “Não é fácil mover um produto 
de grandes dimensões — 13 metros 
de comprimento por 2,55 por 3 de 
altura — através da floresta amazô-
nica ou da Cordilheira dos Andes.” 
Para aproveitar as oportunidades 
do projeto de mobilidade de Bogotá 

e o mercado dos países 
vizinhos, decidiu-se 
produzir na Colômbia. 
Em 2013, foram feitos 
2,1 mil ônibus, 1,2 mil 
deles para o sistema 
de transporte coletivo 
da capital do Panamá, 
chamado Metrobus.

Além de Brasil e Colômbia, a 
Marcopolo fabrica ônibus na Argen-
tina, México, África do Sul, Egito, Ín-
dia, China, Austrália e Estados Uni-
dos. Em termos de volume, segundo 
De la Rosa, a Colômbia já está em 
terceiro lugar, junto com Argentina 
e México (depois de Brasil e Índia). 
Perto de um sexto do faturamento 

Inspirado no sistema BRT 
de Curitiba, o TransMilenio 
faz Bogotá respirar
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da empresa em 2013, de 3,7 bilhões 
de reais, foi fruto da operação inter-
nacional — 280 milhões de reais na 
Colômbia. O produto mais notável 
da Superpolo é o ônibus articulado 
em três volumes Gran Viale BRT, 
com 21 metros e capacidade para 145 
passageiros, usado nos corredores 
exclusivos do TransMilenio.  O sis-
tema é ágil: permite que um ônibus 
parado na estação seja ultrapassado, 
garantindo a fluidez — uma bênção 
na travada Bogotá. O tráfego de car-
ros particulares é tão intenso que 
vigora um rodízio de 50% da frota 
nos horários de pico, entre as placas 
pares e as ímpares.

O que mais poderia atrair um in-
vestidor brasileiro à Colômbia? Por 
enquanto, petróleo, mineração e se-
tores tradicionais, como manufaturas 
e transporte, respondem pela maior 
parte do PIB. Mas, além de colher os 
frutos da continuidade administrativa 
dos últimos 12 anos — período que 
cobre os dois mandatos do ex-presi-
dente Álvaro Uribe mais o primeiro 
mandato de Juan Manuel Santos, 
recém-empossado no segundo —, o 
governo colombiano tem uma clara 
meta de modernização. “Os setores 

baseados na inovação são símbolo 
da nossa visão de futuro, da nossa 
aposta para maior desenvolvimento 
e da nossa ambição de competir de 
igual para igual nos mercados inter-
nacionais”, afirma o Plano Nacional de 
Desenvolvimento 2010-2014.

Inovação virou uma espécie de 
hashtag nacional, quase uma religião. 
O melhor lugar para testemunhar o 
novo culto é a bela e surpreenden-
te Medellín, com 3,7 milhões de ha-
bitantes na área metropolitana. É a 

segunda cidade da Colômbia depois 
de Bogotá e capital do departamento 
de Antióquia, mas até os anos 1990 
foi celebrizada apenas como covil do 
famigerado Pablo Escobar. Medellín é 
sede de algumas das maiores empre-
sas do país, entre elas o maior banco, 
Bancolombia, e a maior companhia 
nacional de alimentos, Nutresa.  O PIB 

municipal é um pouco mais alto que 
o PIB nacional em termos relativos. A 
cidade orgulha-se de ser a única da 
Colômbia com um plano permanente 
de ciência, tecnologia e inovação, que 
visa a criar as condições para Medellín 
sediar o maior distrito tecnológico do 
continente até 2023. 

O engenheiro Felipe Hoyos tem 
uma função estrategicamente pro-
porcional ao nome do cargo que lhe 
foi criado sob medida: vice-prefeito 
de TI, Desenvolvimento Econômi-

co, Internacionalização 
e Parcerias Público-

-Privadas. “A indústria 
já representou 30% da 
nossa economia, mas 
hoje não chega a 18%”, 
disse Hoyos à PIB. 

“Num trabalho conjun-
to do poder público, 

universidades e empresas privadas, 
identificamos no setor do conheci-
mento um caminho para nosso de-
senvolvimento.”

Há 130 mil universitários e 12 
universidades em Medellín. A mais 
conhecida é a Universidade de Anti-
óquia, a USP de lá. Parte da visão de 
futuro da cidade nasce na universi-

Inovação virou uma espécie 
de hashtag nacional,  
quase uma religião
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1 A fábrica da 
Marcopolo: 
coração do 
TransMilenio

2 Ônibus do 
TransMilenio: 
cidade com 
menos carros

3 Rua de 
pedestres: 
Bogotá, a 
aprazível
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dade. Em parceria com a prefeitura, 
criou o Parque do Empreendimento, 
ou Parque E, para cultivar o empre-
endedorismo e apoiar empresas nas-
centes. Muitas das oportunidades de 
negócios são identificadas pelos alu-
nos no percurso acadêmico. Depois, 
para criar uma empresa com apoio 
do programa, basta um diploma na 
mão e uma ideia na cabeça. Na areja-
da sede do Parque E, um edifício mo-
derno e pequeno no centro da cidade, 
a porta está sempre aberta e há um 
consultor de plantão para a primeira 
entrevista. Se a ideia fizer sentido e 
for aprovada por um comitê técnico, 
o futuro empresário recebe uma es-
tação de trabalho lá mesmo e passa 
a ser vizinho de outros jovens que 
conjugam ambição e talento. 

O Parque E ajuda no plano de 
negócios, aponta os caminhos finan-
ceiros, oferece cursos específicos em 
programas de coaching e acompanha 

até a fase pré-operacional, mas não 
põe a mão na massa. O futuro em-
presário é quem tem de decolar com 
seus próprios meios. O que todos os 
projetos têm em comum é o alto valor 

agregado dos serviços ou produtos 
que nascem ali, em geral baseados 
no uso intensivo de tecnologia da 
informação. Entre as 293 marcas, há 
uma de simuladores de voo para avi-
ões pequenos, com origem na tese de 
formatura do proprietário. Outras 37 
estão em fase de incubação.

A virada de Medellín (veja qua-
dro na pág. 40) tem raízes na forte 

parceria entre a prefeitura, a acade-
mia e a associação comercial. Nas-
ceu nesse ambiente outra ideia para 
alavancar o renascimento da cidade: 
o estímulo a clusters empresariais. 

São grupos de empre-
sas de um mesmo setor 
que partilham iniciati-
vas sustentáveis para 
aumentar a competiti-
vidade e o faturamen-
to de seus negócios. 
Foram identificados e 
criados cinco, desde 

2007: energia; construção; têxtil, 
confecções, design e moda; turismo, 
feiras e convenções; e, por fim, me-
dicina e odontologia (Medellín tem 
na Colômbia e nos países vizinhos o 
papel que São Paulo ocupa no Brasil 
como receptora do chamado turis-
mo médico).

O tema da inovação mobiliza Me-
dellín como as festas de rua mobili-

A virada começou com a 
parceria entre prefeitura, 
universidades e empresas 
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zam Salvador, na Bahia. No início de 
setembro, 2,7 mil pessoas, represen-
tando 400 empresas e instituições 
públicas e acadêmicas, juntaram-se 
num evento festivo para assinar um 
documento chamado Grande Pacto 
Medellínnovation. O objetivo: fazer 
com que 1% do PIB da região seja 
aplicado em atividades ligadas à 
tecnologia e à inovação. O resultado 
mais visível desse entusiasmo está 
noutra iniciativa, a chamada Corpo-
ración Ruta N, entidade sem fins lu-
crativos mais conhecida como Ruta 
N (o “n” é o símbolo exponencial), 
parceria da prefeitura com a conces-
sionária local de serviços públicos 
EPM (água, esgoto, gás e energia), 
inspirada no pioneiro distrito 22@
Barcelona, na Espanha. Dedica-se, 
em resumo, a receber empresas in-
tensivas em conhecimento e tecno-
logia, acolhendo-as na etapa de lan-
ding na cidade. Instalada ao lado da 

Universidade de Antióquia, ocupa 
três edifícios de ótima arquitetura 
cobertos de hera, um deles exclusi-
vo do back office mundial da Hew-
lett Packard (HP). Nos demais, em 

espaços abertos coloridos e trans-
parentes que lembram as sedes da 
Google pelo mundo, há 45  empre-
sas, entre elas uma startup de jovens 
engenheiros prontos a montar uma 
rede de nanossatélites e a brasileira 
Algar Tech. 

Empresa de TI do Grupo Algar, 
de Uberlândia (MG), a Algar Tech 
fatura perto de 500 milhões de reais 

por ano. Já estava presente fora do 
Brasil com filiais na Argentina e no 
Chile, mas acelera por Medellín sua 
internacionalização na vizinhança. 

“Não viemos só porque o país tem um 
mercado aberto”, disse 
à PIB Carlos Maurício 
Ferreira, gerente-geral 
para a América Lati-
na. “Viemos pela visão 
de país, pela visão de 
cidade que os colom-
bianos desenvolveram.” 
Inaugurada em maio 

no edifício da Ruta N, a Algar Tech 
colombiana já presta serviços de 
infraestrutura de TI e software de 

"Viemos pela visão de 
país e de cidade que os 
colombianos têm" 

2 Ferreira, da 
Algar Tech: 
"empresa 
local"

3 A TOTVS 
em Bogotá: 
seguir o 
cliente

1 Ruta N em 
Medellín: 
a força de 
uma visão
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negócios para quatro clientes mul-
tinacionais — um brasileiro e três 
americanos. Na equipe de 45 pesso-
as, apenas dois são brasileiros. “So-
mos fornecedores globais”, diz Fer-
reira. “Mas em cada lugar queremos 
ser uma empresa local.”

Outras duas empresas brasileiras 
de TI e outsourcing estão na Colôm-
bia, os gigantes Stefanini e TOTVS. 
Quarta brasileira mais internaciona-
lizada, segundo o ranking da Funda-
ção Dom Cabral, a Stefanini opera 
em 33 países e faturou 2,11 bilhões 
de reais no ano passado, 40% rea-
lizados no exterior e 9% na Amé-
rica Latina (a empresa não divulga 
faturamento por país). Seu core 
business é fazer a gestão de aplica-
ções e infraestrutura de TI para os 
clientes. Na Colômbia desde 2011, a 
Stefanini local cresceu 38% em 2013, 
e espera crescer mais 30% este ano. 

“Há oportunidades de aumentar a 
presença em grandes bancos e for-
talecer os serviços que prestamos 
às operadoras de telecomunicações 

do país”, disse à PIB Marcelo Ciasca, 
CEO latino-americano. 

A TOTVS, líder de mercado no 

Brasil e na América La-
tina em softwares para 
sistemas de gestão em-
presarial, começou a 
se internacionalizar há 
17 anos, também opera 
em dezenas de países  e 

construiu dois sólidos hubs latino-
-americanos na Argentina e no Mé-
xico, com quase 300 clientes cada 

Iniciativa privada 
forte: não se admite 
intervencionismo estatal

A CIDADE QUE VIROU O JOGO

Em pesquisa feita este ano com 
2 mil executivos, em 32 países, pelo 
grupo Indra, gigante espanhol de 
TI, Medellín e Santiago do Chile 
foram apontadas como as melhores 
cidades latino-americanas para se 
viver. Santiago não chega a ser uma 
surpresa — afinal, o Chile há anos é 
o primeiro da classe em quase tudo. 
Mas Medellín? Sim. Ambas empa-
tam na percepção de bons serviços 
públicos, nos parâmetros de desen-
volvimento sustentável e no uso de 
tecnologia na administração pública. 

Para jogar no lixo a velha 
imagem de terra sem lei, dominada 
pelos “narcos” até quase a virada do 
século, Medellín tratou de trans-

formar primeiro os bairros pobres, 
onde os sicários do crime organiza-
do imperavam sobre a população 
trabalhadora. No maior deles, Santo 
Domingo, na encosta da cordilheira, 
construíram-se equipamentos como 
escolas, postos de saúde e UPPs e 
foram dados títulos de proprieda-
de dos imóveis a quem lá vivia. E 
construiu-se um confortável telefé-
rico que em 12 minutos liga o topo 
do morro com a estação de metrô 
no vale. O governo espanhol deu de 
presente uma moderna biblioteca, 
inaugurada pessoalmente pelo en-
tão rei Juan Carlos. Santo Domingo 
deu o tom da mudança da cidade.

Medellín sempre foi bonita pela 

geografia, mas hoje é aprazível, 
limpa, com boa parte da fiação 
elétrica enterrada, sem os “huecos” 
(buracos no asfalto) que se veem em 
Bogotá ou São Paulo. Há hotéis mo-
dernos e restaurantes de alta gas-
tronomia, como In Situ, uma caixa de 
madeira e vidro no meio da vegeta-
ção luxuriante do Horto Botânico. A 
única linha de metrô corta o vale de 
norte a sul, em parte em via elevada, 
e oferece nas estações livros novos 
gratuitos, que, em tese, devem ser 
devolvidos depois de lidos. Apenas 
12% voltam, mas o vice-prefeito 
Felipe Hoyos acha bom: “É positivo 
as pessoas gostarem de ter livros 
em casa”. 
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um. “Em época de PIB brasileiro a 
0,8% ou nem isso, acredito na inter-
nacionalização como mola mestra 
da competitividade das empresas 
brasileiras”, disse à PIB o diretor de 
operações de mercados internacio-
nais da TOTVS, Álvaro Cysneiros. 

“Internacionalizar é essencial para 
você aprender práticas, culturas 
e continuar a ser o melhor em sua 

própria casa.” De olho na inovação, a 
empresa abriu uma unidade no Vale 
do Silício, na Califórnia. Mas o de-
sembarque na Colômbia teve outra 
motivação: seguir clientes brasilei-
ros globalizados, como OAS e Ode-
brecht Agro, e colher novas oportu-
nidades num mercado em expansão. 

A TOTVS colombiana cresceu 50% 
no ano passado e prevê manter o rit-
mo nos próximos anos. Cysneiros é 
um entusiasta do modelo colombia-
no: “As bases da iniciativa privada 
são muito fortes, ninguém admite 
intervencionismo do Estado”, diz 
ele. “Já o modelo de parceria en-
tre sociedade, empresas e Estado é 
digno de ser copiado, e o país é um 

canteiro de obras para tirar o atraso 
na infraestrutura.”

A geografia do país é atormen-
tada pelas três cordilheiras andinas 
que correm de norte a sul, o que 

sempre dificultou a 
construção de boas car-
reteras. Mas o problema 
mais grave foi a histó-
rica falta de dinheiro 
para estradas, ferrovias, 
portos e aeroportos, já 
que boa parte do orça-
mento nacional ia para 

as Forças Armadas combaterem o 
narcotráfico e as guerrilhas. Com es-
ses problemas contidos, o dinheiro 
começou a aparecer e algumas das 
grandes empreiteiras brasileiras são 
protagonistas do festival de obras.

A Odebrecht, com obras em 26 
países, fez a primeira na Colômbia, 
em 1992. Agora, lidera com quase 
dois terços o consórcio Ruta del Sol. 

Os acordos de paz já fazem 
sobrar dinheiro para as 
obras de infraestrutura

2 Em Santo 
Domingo, 
teleférico tirou 
os "narcos"

3 Restaurante 
no Horto 
Botânico: 
isso é vida

1 Medellín à 
noite: com 
Santiago, 
a melhor
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A ESTRADA POR ONDE PASSA O PIB

A RUTA del Sol é uma obra de 2,4 
bilhões de dólares que emprega, 
direta ou indiretamente, mais de 4 
mil trabalhadores. A Odebrecht re-
cebeu a concessão do trecho central 
de 528 quilômetros, entre Puerto 
Salgar, ao sul, até San Roque, ao 
norte. Mas o percurso total do norte 
de Bogotá até o litoral do Caribe dá 
pouco mais de mil quilômetros.

O efeito da nova rodovia, 40% 
pronta, já é visível ao longo do per-
curso. Em Aguachica, cidade de 100 
mil habitantes perto da fronteira 
com a Venezuela, as três lojas e 
oficinas de motocicletas que havia 
há dois anos agora são uma dúzia. 
Os poucos mercadinhos e quitandas 
multiplicaram-se, mas enfrentarão, 
nos próximos meses, a concorrência 

de uma loja do gigante colombiano 
de supermercados Olímpica, em 
fase de conclusão.

Entre os milhares de operários, 
encarregados e engenheiros há ape-
nas 30 brasileiros e uma dúzia de 
outros latino-americanos, sobretu-
do peruanos, inclusive o engenheiro 
que chefia a construção, Ricardo 
Paredes, com oito anos de experi-
ência em obras na região andina. 

“Nossa missão é fazer a estrada 
com trabalhadores da região”, diz. 
Os brasileiros são importados para 
missões específicas, como alguns 
encarregados da manutenção 
das 400 máquinas pesadas e 620 
caminhões. Para os locais, muitos 
sem experiência anterior, a empresa 
oferece programas de treinamento. 

A versão colombiana do Projeto 
Acreditar, que a Odebrecht mantém 
para qualificação e certificação 
de mão de obra, chama-se Creer. 
Oferece, também, palestras de 
autoestima, consideradas essen-
ciais para evitar acidentes. Num fim 
de tarde, no acampamento central, 
o enviado de PIB testemunhou o 
ex-sacerdote mineiro José Geraldo 
Ferreira, psicólogo, pregar a um gru-
po de encarregados colombianos: 

“Se nossa autoestima é baixa, nosso 
desempenho na vida vai ser baixo”. 
O engenheiro-chefe Paredes tomou 
o microfone e deu sua contribuição: 

“Um presente de grande valor que 
podemos dar a nossos filhos é a con-
fiança que temos em nós mesmos, é 
voltar para casa depois do trabalho 

VENEZUELA

COLÔMBIA

PUERTO SALGAR

SAN ROQUE

BARRANQUILLA

CARTAGENA

BARRANCABERMEJA

BOGOTÁ

PACÍFICO

RIO MAGDALENA

CARIBE

EQUADOR

Ruta del Sol

BRASIL

PANAMÁ
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e poder abraçar a família”.
A construção da Ruta del Sol 

oferece problemas técnicos e 
políticos, os primeiros mais fáceis 
de resolver. A obra corre em longos 
trechos de solo argiloso e enchar-
cado, e isso se resolve com a abun-
dância, na região, de cal, que seca 
o fundo do leito, e de pedra, que 
estabiliza a base. Mais complicado 
tem sido enfrentar a ira de alguns 
pueblos que veem a nova estrada 
passar por fora dos povoados, 
como exige o projeto governamen-
tal, quando antes os atravessava, 
trazendo junto alguma atividade 
comercial. Há negociação quando 
explodem protestos e bloqueios 
na pista, e o governo acaba autori-
zando contrapartidas, como aces-
sos ou passarelas não previstas 
no contrato original. Às vezes, os 
moradores, que finalmente se fa-
zem ouvir, exigem uma nova igreja 
ou nova escola no pueblo. 

A Odebrecht chegou ao país 
em 1992, construindo estações 
de bombeamento para a British 
Petroleum. “A Colômbia mudou 
de patamar no continente porque 
decidiu enfrentar seus problemas, 
entre eles o déficit na infraestrutu-
ra do país”, disse à PIB o engenhei-
ro Eleuberto Martorelli, presidente 

da filial colombiana. “Para atrair 
investidores, a Colômbia oferece 
um ambiente de negócios seguro, 
respeito a contratos e facilidade de 
crédito”, ele enumera. “Os bancos 
locais são sólidos e têm liquidez, 
conseguimos financiar nossos 
projetos com taxas ótimas.” 
Martorelli comanda a empresa 
de um prédio que abriga também 
a  Braskem local, ao lado do belo 
parque da Calle 93, em Bogotá.

No fim de agosto, Martorelli 
festejava com sua diretoria mais 
um contrato milionário, também 
ligado à estratégia governamen-
tal de infraestrutura. Junto com 
o grupo local Valorcon, que tem 
13% de participação no consór-
cio, a Odebrecht colombiana vai 
recuperar a navegabilidade do Rio 
Magdalena, que corre paralelo 
à Ruta del Sol até os portos do 
Caribe. Por ele, no século 16, os 
conquistadores espanhóis entra-
ram em busca do mítico Eldorado. 

“Tornar o rio navegável de novo 
vai aumentar a competitividade 
do país”, diz Martorelli, com o 
contrato de 1,25 bilhão de dólares 
em mãos. A capacidade anual de 
carga fluvial passará de 1,5 milhão 
de toneladas para 6 milhões ao 
fim das obras.
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Trata-se de modernizar a velha 
estrada mestra do país e construir 
uma segunda pista nova em folha 
(veja na página ao lado). Outras 
brasileiras também estão na Co-
lômbia. A Camargo Corrêa, que fez 
a hidrelétrica Porce III, projeto de 
1,35 bilhão de dólares, lidera o con-
sórcio que está construindo para a 
empresa EPM a maior hidrelétrica 
do país, Ituango, a 180 quilômetros 
de Medellín. A obra no Rio Cauca, 
em região montanhosa coberta de 
florestas, prevê investimentos totais 
de 5,5 bilhões de dólares. Quando 
entrar em operação, em quatro anos, 
Ituango vai gerar 2,4 mil MW. 

A Andrade Gutierrez chegou à 
Colômbia em 1991. Tinha concluído 
seis projetos, inclusive uma ferrovia 
e uma ponte estaiada de 400 metros, 
antes de abandonar o país, em 1999, 
depois que dois engenheiros foram 
sequestrados pelas Farc e foram ne-
cessários seis meses de negociação e 
pagamento de resgate para libertá-

-los. Voltou há dois anos. “Mas deve-
ríamos ter voltado antes”, diz à PIB 
o engenheiro português Bernardo 
Serafim, 35 anos, presidente da filial 
colombiana, de olho no novo pacote 
de obras em licitação, sobretudo as 
estradas G4. 

Serafim elogia a transparência 
das licitaçõpes, mas lamenta que 
empresas locais de pequeno porte, 
que faturam menos de 100 milhões 
de dólares, ganhem projetos de 2,5 
bilhões. “É um risco em termos de 
capacidade de financiamento e de 
execução”, diz. De todo modo, afir-
ma, a empresa considera a Colômbia 
um mercado-alvo, “graças à grande 
demanda, ao bom business environ-
ment e à capacidade de recursos”. 
A Andrade Gutierrez tem feito con-
sultoria para o governo e, ao mesmo 
tempo, se posiciona nas licitações 

2 Martorelli 
aponta as 
oportunidades 
para crescer

1 Trecho 
pronto da Ruta 
del Sol: o PIB 
passa por aqui



TRAGA O SEU DINHEIRO PARA CÁ
INDICADORES POSITIVOS, inova-
ção, abertura a mercados, obras e 
crescimento são a receita colombia-
na para atrair investimentos, diz a 
ministra do Comércio, Indústria e 
Turismo, Cecilia Álvarez.

Se eu sou um investidor inter-
nacional, por  que deveria trazer 
meus dólares para a Colômbia e 
não levá-los, por exemplo, para o 
México, Chile ou Brasil?

Que dúvida! A Colômbia foi 
a segunda economia que mais 
cresceu no primeiro trimestre de 
2014, depois da China, e no fim de 
agosto a previsão para o ano foi 
reajustada para cima, a 5% — mais 
que qualquer país vizinho, inclusi-
ve o Peru, que sofre uma inflexão 
agora, e o Brasil, com dois trimes-
tres negativos. A Colômbia oferece 
grandes oportunidades, seja pelos 
indicadores macroeconômicos, seja 
pelos grandes projetos em curso, os 
maiores do mundo em infraestru-
tura. São 25 bilhões de dólares que 
estão sendo investidos em estradas, 
ferrovias, portos. Não esqueçamos 
a retificação e melhorias na calha 
do Rio Magdalena, um projeto de 
2,5 bilhões, concedido à Odebrecht, 
grande empresa brasileira. Tive 
o privilégio de trabalhar com a 
Odebrecht por dois anos, enquan-
to fui ministra dos Transportes, e 
devo dizer que só merece aplausos 
como executora de obras e como 
concessionária. Posso garantir que 
essa opinião é compartilhada pelo 
presidente Santos, que me expres-
sou sua satisfação quando soube 
que a empresa vencera a licitação 
para a obra do Rio Magdalena.

O que, mais concretamente, a 
Colômbia oferece às empresas 

que querem 
investir no 
país?

A Co-
lômbia tem, 
atualmente, 
14 tratados 
de livre-co-
mércio, o que 
representa a 
possibilidade 
de levar seus 
produtos a um mercado aberto 
de 1,5 bilhão de pessoas. Estamos 
também investindo em constru-
ção civil — 3 bilhões de dólares 
em moradia para a população de 
baixa  renda — e educação.  Que-
remos que em 20 anos a Colômbia 
tenha a população com o melhor 
nível educacional do hemisfério. Os 
acordos de paz permitirão manter 
esse ritmo de crescimento.

O bem-estar de Bogotá, Medellín 
ou Cali ainda não se vê no interior, 
com vistoso contraste entre ricos 
e pobres. E a pacificação ainda 
não está 100% concluída.

A evolução recente do Índice 
de Gini mostra que a desigualdade 
social vem diminuindo. Os objetivos 
declarados do nosso governo são 
a paz, equidade social e educação. 
Todos os projetos em curso têm 
esse fim. Nos últimos anos, tiramos 
4,5 milhões de colombianos da mi-
séria e diminuiu também a pobreza 
em geral. Tais fatos dão confiança 
aos investidores estrangeiros, 
assim como o fim do controle de 
parte da população por parte da 
guerrilha. Desde 2002, estamos 
avançando na pacificação do país. 
As empresas que vieram para a 
Colômbia não têm enfrentado pro-
blemas dessa ordem e, se enfren-

tarem, sabem 
que basta um 
telefonema para 
ter toda a assis-
tência por parte 
do governo.

A indústria 
perde impor-
tância no Brasil 
por falta de 
competitivida-

de, baixa produtividade e entraves 
de toda ordem. Qual a situação da 
indústria colombiana?

Há um compromisso mútuo 
entre indústria e governo no nosso 
país. A indústria tem de inovar e o 
governo tem de fazer a sua parte 
para ajudar, e não atrapalhar. Dou 
um exemplo: a empresa que fazia 
listas telefônicas impressas teve 
de se reinventar. Para que listas, 
se basta clicar no Google?  As 
empresas tem de ser competiti-
vas e o governo tem obrigação 
de ajudá-las. Minha missão no 
ministério é apoiar a indústria a 
seguir o caminho da inovação. Para 
isso contamos, também, com o 
trabalho da Colciencias, agência 
governamental dedicada a apoiar o 
desenvolvimento da pesquisa, da 
tecnologia e da inovação.

Em que setores, na sua opinião, 
estão as maiores oportunidades 
para empresas brasileiras na 
Colômbia?

Em todas as áreas: energia, 
confecções, manufatura em geral, 
infraestrutura, turismo, serviços... 
É só escolher, as oportunidades 
estão aí. A legislação mudou muito 
para favorecer o sucesso das parce-
rias público-privadas. É a hora de 
investir aqui.
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A ministra 
Cecilia Álvarez 
dá o recado: 
portas abertas

Grau de proteção  
do investidor

Qualidade geral da 
infraestrutura

Grau de desenvolvimento do 
mercado financeiro

Grau de desenvolvimento de 
infraestrutura e transporte
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*Neste ranking entre 120 países, feito pelo Banco Mundial, 
a Colômbia aparece entre os primeiros ( 6º lugar) em 
proteção ao investidor e no meio do pelotão (63º) em 
desenvolvimento do mercado financeiro. Mas está entre os 
últimos (106) em infraestrutura, o que mostra o tamanho 
das oportunidades para as construtoras que estão lá.

O Boticário disputa com a 
Natura mercado local de  
4 bilhões de dólares  

para obras nas áreas de petróleo e 
gás, infraestrutura de transporte e 
energia. “Vamos ter dez anos muito 
bons neste país”, diz Serafim.

Várias empresas brasileiras es-
tabeleceram-se na Colômbia com 
franquias, entre elas a locadora Lo-
caliza, a Chilli Beans, as livrarias 
Nobel, os cursos Wizard e sapatarias 
como Via Uno e Carmen Steffens. 
Grupos maiores, com presença mais 
antiga no país, têm feito novos inves-
timentos. A Petrobras, que começou 
sua internacionalização na Colôm-
bia, em 1972, comprou, em 2004, a 
rede de postos Shell por 140 milhões 
de dólares e hoje opera a maior rede 
de combustíveis no país, além de 

explorar poços em águas profun-
das no litoral do Caribe. A Gerdau, 
que há quase dez anos assumiu as 
usinas do grupo Diaco, investiu 600 
milhões de dólares em expansão e 
modernização. E a Votorantim con-
tinua modernizando a usina Paz del 
Rio, comprada há oito anos por 361 
milhões de dólares num movimento 
que marcou o início da internacio-
nalização do braço siderúrgico do 
grupo. 

A empresa — criada pelo Estado 
em 1946 para aproveitar as minas 
vizinhas de carvão, ferro e calcário 
e criar empregos numa região pobre 

— estava falida e tinha sido doada aos 
empregados. Na medida em que a 
usina se modernizava e se tornava 
viável, o pessoal passou por notável 
enxugamento. Eram quase 8 mil em-
pregados; ficaram 1,7 mil. Cerca de 
214 milhões de dólares foram inves-

tidos em modernização tecnológica, 
projetos sociais e ações ambientais 

— só um depurador de fumaça custou 
29 milhões de dólares. A Paz del Rio 
mantém convênios com universida-
des para formar e capacitar técnicos 
e banca escolas de nível fundamen-
tal na comunidade.

A afluência colombiana acele-
rou a sedução das empresas brasi-
leiras. A Natura, presente há sete 
anos, considera a Colômbia um 
dos principais mercados latinos, ao 
lado da Argentina e do México. "O 
crescimento constante da economia 
fortalece as perspectivas da Natura 
no país", disse o vice-presidente de 
operações internacionais, Erasmo 

Toledo. "Já temos 50 
mil consultoras e 15% 
dos produtos vendidos 
no país são produzidos 
localmente." As opera-
ções internacionais da 
Natura representam 
18,1% da receita líquida 
global e crescem 40% 

ao ano desde 2009.
No fim de agosto, foi a vez de 

outro peso pesado da perfumaria e 
cosmética, O Boticário, desembar-
car na Colômbia para disputar uma 
fatia do rico mercado de 4 bilhões 
de dólares. Segundo Andrés Giraldo 
Torres, diretor da operação, o plano 
é faturar 90 milhões de dólares em 
2016, quando já estará em implanta-
ção a rede de 100 lojas a ser abertas 
nos próximos cinco anos. Já o cres-
cimento da construção civil (16,2% 
no segundo trimestre deste ano) tem 
sido um maná para a Duratex, que 
há dois anos comprou uma primeira 
fatia da fabricante local de chapas 
de MDF Tablemac (e, por enquan-
to, conserva a marca). “A Duratex 
nasceu há 60 anos para exportar”, 
disse Antonio Joaquim de Olivei-
ra, presidente da companhia. “Mas 
hoje mal conseguimos abastecer o 
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mercado interno brasileiro; e, além 
disso, é difícil crescer onde se é lí-
der de mercado.” Foi para crescer, 
portanto, que a Duratex identificou 
na Colômbia um mercado com bom 
potencial. No ano passado, a empre-
sa já tinha 35% da Tablemac e, em 
janeiro passado, conseguiu chegar 
a 83% com uma OPA. São quatro 
fábricas, de onde saem 200 mil me-
tros cúbicos por ano de painéis para 
movelaria e construção civil.

A Duratex tem apenas um expa-
triado nos escritórios centrais, em 
Medellín, o diretor financeiro Ro-

drigo Delbem. Todos os demais fun-
cionários, quase mil pessoas, são co-
lombianos. Como todos os brasilei-
ros que investem lá, Oliveira louva 
o comprometimento, a amabilidade 
e a boa formação dos colombianos. 
Mas ele se encantou, mesmo, com a 
simplicidade burocrática. “Quando 
cheguei, pedi para ver o setor fiscal 
e me mostraram dois funcionários 
numa sala”, diz. “No Brasil, temos 
pelo menos 200 para atender o ema-
ranhado de exigências do Fisco.” 

A Colômbia tem uma ativa polí-

tica de atração de investimentos e o 
caminho das pedras para as empre-
sas multinacionais que querem de-
sembarcar no país é dado pela agên-
cia Proexport, uma espécie de Apex 
turbinada com escritórios em 30 
países. A Proexport estabelece cone-
xões, oferece informações, aponta os 
caminhos de financiamento e ajuda 
o obter guarida nas inúmeras zonas 
francas, se for o caso. Existe até a pos-
sibilidade de se estabelecer no país 
como uma zona franca uniempresa-
rial — se a produção for destinada a 
exportação, tanto as matérias-primas 

que chegam quanto os produtos que 
saem recebem benefícios fiscais (mas 
é possível, também “exportar” para o 
mercado interno, com outra taxação). 
Quando desembarcou na Colômbia 
em 2004, a gaúcha Artecola Química 

— nono lugar no ranking das múltis 
brasileiras da Fundação Dom Cabral 
e líder latino-americana em adesivos, 
laminados e plásticos de engenha-
ria — comprou uma empresa local 
e obteve o benefício da zona fran-
ca uniempresarial. No ano passado, 
passou a controlar a maior empresa 

colombiana  de adesivos, a Pegatex, 
ao assumir 55% do seu capital.

Além da Proexport, há agências 
locais de atração de investimentos, 
como a Invest Bogotá, a Agência de 
Cooperação e Investimentos em Me-
dellín e a Invest Pacific, de Cali, cada 
uma promovendo intensamente os 
atributos positivos locais. Embora 
Bogotá conte com a força de ser a 
capital e produzir na sua macrorre-
gião quase 25% do PIB nacional, Cali, 
capital da região do Valle del Cauca, 
oferece o atrativo da proximidade 
com o porto de Buenaventura, a 115 

quilômetros, no litoral do Pacífico. A 
maior fábrica da Unilever na Améri-
ca Latina foi inaugurada em Cali, e lá 
também se instalaram as brasileiras 
Ortobras e Furukawa. A Ortobras fa-
brica cadeiras de rodas e equipamen-
tos para deficientes físicos e investiu 
5 milhões de dólares numa fábrica 
com 50 empregados. A Furukawa 
inaugurou, este ano, uma fábrica 
também de 5 milhões de dólares 
para produzir cabos de fibra óptica.

Na recepção organizada na resi-
dência da embaixada do Brasil para 
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festejar o 7 de Setembro, os convi-
dados recebiam, ao chegar, fitinhas 
verde-amarelas e, ao sair, uma saco-
linha com sandálias Havaianas. No 
sorteio de brindes, o embaixador do 
Chile ganhou uma cesta de produ-
tos O Boticário. Na atmosfera festi-
va, um economista estrangeiro, que 
trabalha para uma consultoria mul-
tinacional disse à PIB que nem tudo 
são rosas no país e ainda há muito a 
ser feito. “Até os acordos de livre-co-
mércio podem ser prejudiciais, dian-
te da carência de infraestrutura”, ele 
afirmou. “Uma fábrica da Mazda foi 

transferida, há pouco, para o México, 
onde os custos de produção são mais 
baixos, para exportar de volta para a 
Colômbia.” Outra fragilidade que ele 
aponta é a dependência excessiva 
do PIB em relação às exportações de 
petróleo e gás, sujeitando o país aos 
humores da cotação internacional. 

Para outro executivo internacio-
nal, o italiano Matteo Cera, que traba-
lhou três anos com o banco Morgan 
Stanley em Londres e foi consultor da 
McKinsey na área de petróleo, o que 
importa é a tendência virtuosa da 

economia colombiana, a estabilida-
de política e a melhora na segurança. 
Cera casou-se com uma colombiana, 
decidiu empreender por conta pró-
pria e, com um investimento de 75 
mil dólares, lançou uma startup em 
Bogotá para oferecer serviços de em-
pregados domésticos on-line. Para 
abrir a empresa, precisou apenas de 
uma conta bancária, do contrato so-
cial assinado e de um dia para o regis-
tro na junta comercial. “A Colômbia 
de hoje me lembra a Itália dos anos 
1960, saída da pobreza e da guerra”, 

disse. “Meu pai me contou da alegria 
que foi comprar a primeira geladeira 
e a primeira televisão.” Os colombia-
nos, hoje, querem visitar Miami e não 
ser vistos com desconfiança, diz Cera. 

“Querem mostrar, com orgulho, seu 
passaporte e seus cartões de crédito.” 

2 Estande 
da Tablemac 
(Duratex) 
numa feira

3 Paz del 
Rio, a usina 
Votorantim 
na Colômbia

1 Bogotá: a 
primeira das 
100 lojas de 
O Boticário
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Um comando único 
para o comércio
Dispersos e tendo de tratar com muitos interlocutores, os empresários 
da indústria e do comércio exterior têm dificuldades para defender seus 
legítimos interesses
RUBENS BARBOSA*

O s resultados da ba-
lança do comércio 
exterior no primei-
ro semestre deste 
ano contribuíram 

para aumentar a preocupação dos 
empresários com as dificuldades 
para que o governo adote medidas 

que fortaleçam nossas exportações 
a fim de enfrentar a dura disputa 
pelo mercado internacional, sobre-
tudo dos produtos manufaturados.

O cenário é de horror. O saldo da 
balança comercial está encolhendo 
ano após ano; o índice de preços das 
exportações recuou 2,1% em julho 

em comparação com o mesmo mês 
em 2013, e os termos de troca apre-
sentaram queda em todas as com-
parações com o mesmo período em 
2013; as exportações industriais em 
2014 continuaram a regredir, poden-
do gerar um déficit superior a 105 
bilhões de dólares, e as manufatu-
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ras tiveram seu pior desempenho 
em muitos anos; a porcentagem de 
produtos industriais importados no 
total do consumo interno continua 
a aumentar (21,8%); a importação 
de bens de capital recuou 10,3%; a 
exportação de carros para a Argen-
tina caiu 34% e as exportações bra-
sileiras para esse mercado caíram 
20%. Os produtos de alta tecnologia 
representam hoje menos de 5% da 
pauta de exportações; aumentou o 
risco de não pagamento das expor-
tações na Argentina e na Venezuela. 
Cresceram os déficits na balança de 
comércio com os EUA (cerca de 7 
bilhões de dólares) e com a Europa 
(cerca de 2,5 bilhões de dólares), que 
ainda suspendeu as preferências ao 
Brasil, dentro do programa voluntá-
rio do SGP.

Uma das principais causas dessa 
situação é a perda de competitivida-
de do comércio exterior brasileiro. 
Não cabe aqui examinar o impacto 

negativo da apreciação do câmbio, 
nem da agressividade da China na 
promoção de seus produtos indus-
triais ou dos gargalos da infraestru-

tura, agravados pela falta de inves-
timento. Tampouco, cabe especular 
sobre as perspectivas e incertezas 
da economia global e do crescimen-
to do comércio internacional ou 
sobre a desaceleração da economia 

brasileira e seus efeitos sobre nossas 
exportações. 

O custo Brasil, que inclui impos-
tos, encargos sociais e trabalhistas, 

custos com logística, ju-
ros, burocracia e ener-
gia, representa mais de 
35% do preço final dos 
produtos de exportação 
brasileiros. Sanar seus 
efeitos negativos sobre 
as exportações depen-
de, em larga medida, de 

ações do governo. Há promessas de 
simplificação e desburocratização 
do processo de importação e de ex-
portação, o que é muito bem-vindo. 
No debate econômico da campanha 
eleitoral, chamam a atenção propos-

Falta um grupo de pressão  
do comércio exterior no 
Governo e no Congresso

*
Rubens Barbosa, ex-embaixador nos EUA, é presidente do Conselho de Comércio 
Exterior da Fiesp.
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tas dos candidatos com vistas a au-
mentar a competitividade e reduzir 
ou eliminar as barreiras internas à 
expansão do comércio exterior. 

O governo brasileiro é lento e 
tímido no apoio aos exportadores. 
Exemplo disso foram as últimas medi-
das de estímulo ao comércio exterior. 
No tocante às negociações externas, 
uma nova estratégia terá de ser defi-
nida e executada, atribuindo priorida-
de para a negociação de acordos de 
livre-comércio (ALC) com parceiros 
relevantes. Há cerca de 500 ALC regis-
trados na OMC e mais de 100 foram 
negociados na última década. O Bra-
sil ficou à margem dessa tendência. 
Só concluiu um acordo em vigor, com 
Israel, e com o Egito e Autoridade Pa-
lestina, ainda não ratificados.

As exportações foram há até 
pouco tempo o motor da economia. 
É preciso retomar o dinamismo de-
las para nosso país voltar a crescer 
a taxas mais elevadas e para que os 
empresários tenham acesso a novas 
tecnologias e busquem inovações 
para aumentar e diversificar o espa-

ço dos produtos nacionais no merca-
do mundial.

Falta ao setor de comércio ex-
terior um grupo de pressão a seu 
favor, como ocorre com a Febraban 
no setor financeiro e com o Mi-
nistério da Agricultura e diversas 
associações e instituições na área 
agrícola, que defenda os interesses 
das organizações financeiras e dos 
produtores no campo perante o 
Governo e o Congresso. Dispersos 
e tendo de tratar com muitos inter-

locutores (Fazenda, MDIC, Banco 
Central, Receita Federal, Itamaraty, 
Ministério da Agricultura, BNDES, 
para citar os mais importantes), os 
empresários do setor industrial e de 
comércio exterior têm dificuldades 
para, com eficiência, defender seus 
legítimos interesses. Há cerca de 
20 órgãos públicos que interferem 
no processo decisório de comércio 
exterior e cerca de 3 mil normas, re-
gulamentações, decretos, leis e pre-
ceitos constitucionais que devem ser 
observados.

A Câmara de Comércio Exterior 
(Camex), colegiado com a atribuição 
de coordenar os diferentes órgãos da 
administração federal responsáveis 
pela política de comércio exterior, 
não tem peso político para exercer 
esse papel em sua plenitude. Embo-
ra presidida pelo ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, a 
estrutura burocrática da Camex tem 
de ser modificada para ampliar a 
coordenação entre os órgãos inter-
venientes no processo decisório e 
influir na formulação e na execução 

das politicas de comér-
cio exterior.

O Brasil necessita 
de uma nova estrutura 
institucional para o co-
mércio exterior, capaz 
de coordenar uma nova 
estratégia de negocia-
ções externas. Sem criar 

novas burocracias, o objetivo seria 
reforçar um comando único, favore-
cendo a coordenação no âmbito do 
governo, e criar um mecanismo de 
apoio em tempo integral ao comér-
cio exterior para atuar na defesa dos 
interesses do setor privado.

A Camex reformulada passaria 
a comandar e a coordenar os dife-
rentes órgãos que interferem no co-
mércio exterior; formular políticas 
de comércio exterior em coordena-
ção com os órgãos com atribuição na 

área; coordenar a execução de medi-
das para a expansão das exportações 
e importações e de diretrizes para a 
política de financiamento e seguro à 
exportação. Podendo exercer todas 
essas atribuições, a Camex passa-
ria a ser o ponto focal do processo 
decisório do comércio exterior e a 
interface com o setor privado.

O Conselho Superior de Comér-
cio Exterior da Fiesp (Coscex), a 
Confederação Nacional da Indús-

É importante que o setor 
seja tema de debate na 
campanha eleitoral

XX
XX

XX
XX

XX
X

Artigo

50 REVISTAPIB.COM.BR



tria, a Fiesp e a associação dos ex-
portadores do Brasil estão propondo 
diferentes soluções para o fortaleci-
mento da Camex. Sem criar nenhum 
órgão, a fórmula mais simples e efi-
ciente proposta pelo Coscex é modi-
ficar a estrutura atual e criar a fun-
ção de presidente da Camex fora do 
MDIC, vinculando-a diretamente ao 
presidente da República. Paralela-
mente, está sendo também sugerida 
uma ampla reforma no sistema adu-

aneiro nacional e a consolidação dos 
milhares de atos legais e normativos 
para facilitar as atividades ligadas ao 
comércio exterior.

 O setor privado deveria aprovei-
tar a campanha presidencial para 
demonstrar sua insatisfação com as 
atuais políticas para o setor. É im-
portante que o comércio exterior 
seja um dos temas de discussão na 
campanha por sua importância para 
o crescimento e para a geração de 

empregos. Nesse contexto, a ques-
tão do fortalecimento da Camex e da 
agenda de negociações comerciais, 
duas das principais prioridades dos 
empresários, certamente ganhariam 
maior espaço e atenção.

Porto de 
Santos: busca 
do dinamismo 
perdido
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Ambientes frescos, 
vendas aquecidas
Tecnologia inovadora de climatização  
de áreas internas e externas abre as portas  
do mercado estrangeiro a fabricante gaúcha
ANTONIO C ARLOS SANTOMAURO

A necessidade pode 
até ser a mãe da in-
venção, como reza o 
velho ditado. No caso 
específico da gaúcha 

Joape, entretanto, a criatividade que 
alavancou os negócios – direcionan-
do-os, inclusive, para outro ramo de 
atividades – teve origem paterna. O 
responsável pela guinada foi o mi-
croempresário Guilherme dos San-
tos, pai de João, Ana e Pedro, cujas 
iniciais deram origem à marca da 
pequena companhia, fundada há 
20 anos. Atendendo a pedidos dos 
filhos, o patriarca, com inequívoca 
vocação para Professor Pardal, de-
senvolveu um equipamento capaz 
de amenizar as infernais tempe-
raturas registradas no galpão em 
Santo Antônio da Patrulha, a 82 
quilômetros de Porto Alegre, onde 
o trio produzia equipamentos para 
estabelecimentos comerciais, como 
materiais de sinalização, estantes e 
gôndolas. “O calor era terrível. Du-
rante o verão, os termômetros che-
gavam a registrar 47 graus no chão 
da fábrica e 67 no telhado, onde 
dava até para fritar ovos”, lembra 
João Henrique Schmidt dos Santos, 
o Jô da Joape.

O alívio surgiu em 2001, com to-

ques de originalidade. Guilherme ti-
rou da prancheta um método de cli-
matização distinto do adotado pelos 
umidificadores convencionais, os 
quais, com o auxílio de ventiladores, 
impulsionam a água evaporada em 
seu interior para os ambientes. No 
sistema por ele idealizado, a água 
passa sobre um disco, que gira em 
altíssima rotação, e é centrifugada 
na forma de gotículas, as quais eva-
poram quase que instantaneamente. 

De início, João construiu 12 

equipamentos concebidos pelo pai 
exclusivamente para refrescar as 
instalações da empresa familiar. A 
invenção, contudo, não tardou a 
despertar a atenção e o interesse 
de amigos e clientes. Pouco mais de 
um ano à frente, as encomendas já 
ultrapassavam a casa de 300 unida-
des. Resultado: em 2003, os apetre-
chos para pontos de venda saíram 
de cena de vez, cedendo lugar aos 

climatizadores. “Nossos aparelhos 
são perfeitos para espaços abertos e 
amplos, sendo muito utilizados em 

eventos, restaurantes, 
pontos turísticos com 
grande afluxo de públi-
co, indústrias, áreas co-
merciais, e, em versões 
menores, também em 
residências”, explica o 
empresário.

Naquele mesmo 
ano, a tecnologia, batizada de sis-
tema de climatização evaporativo 
era patenteada no Brasil. Hoje, tem 
seus direitos resguardados também 
nos Estados Unidos e no México. A 
produção ganhou diversidade e es-
cala. Com 11 modelos em catálogo, 
a empresa destina, mensalmente, 3 
mil equipamentos por mês ao mer-
cado interno e a mais de 30 países, 
casos de França, Espanha, Portugal, 

Êxito dos climatizadores,
criados para uso próprio,
levou à mudança de ramo

1

M
AR

CE
LO

 M
AT

U
SI

AK

52 REVISTAPIB.COM.BR

Pequenas notáveis 
Não é preciso ser graNde para ser iNterNacioNal



Colômbia e Chile, além da dupla da 
América do Norte. As vendas vão 
bem, obrigado: o faturamento esti-
mado para este ano é de 20 milhões 
de reais, 43% a mais em relação a 
2013. “Parte significativa dessa ex-
pansão será proveniente de negócios 
no exterior. No Brasil, a sazonalida-
de climática reduz muito as nossas 
vendas durante o inverno”, comenta 
João.

As exportações respondem por 8% 
das receitas totais. Mais da metade 
dessa fatia provém do mercado norte-

-americano, razão pela qual o gerente 
de comércio exterior Lucas Pohlmann, 
há nove anos no cargo, trocou o Rio 
Grande do Sul pela Flórida, em abril. 
O executivo se instalou em Miami, 
onde a Joape utilizava um centro de 
negócios e um armazém colocados à 
disposição de empresas brasileiras 
pela Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil). Agora, só este último 
segue em pauta. 

Os Estados Unidos, na avaliação 
de Pohlmann, podem gerar negócios 

ainda mais significativos para a Joa-
pe, cujos distribuidores ainda cobrem 
pouco mais de metade dos 50 estados 
daquele país. Além disso, a presença 
física da empresa naquele mercado 
permitirá o melhor aproveitamento 
das oportunidades de âmbito regional. 

“O pessoal do sul, por exemplo, tem 
forte influência do México, e os ne-
gócios integram-se com esse mercado. 
No norte acontece o mesmo, só que 

com o Canadá”, detalha. “E o fato de 
estarmos agora nos Estados Unidos 
facilita nossa presença no Canadá e 
no México.”

Os primeiros em-
barques internacio-
nais de climatizadores 
ocorreram há oito anos, 
a pedido de um cliente 
paraguaio. Logo, sur-
giram encomendas de 
outros países. Anima-
da, a empresa tratou, 

então, de procurar a assessoria da 
Apex. Hoje, participa de um progra-
ma de desenvolvimento de negócios 
no exterior mantido pela agência 
governamental em parceria com a 
Associação Brasileira de Refrigera-
ção, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento (Abrava).

A agenda além-fronteiras da cor-
poração inclui participações em di-
versas feiras internacionais dirigidas 

Exportações devem saltar
de 8% para 10% das
receitas totais neste ano

Pensando 
grande: 
João quer 
quintuplicar o 
faturamento 
até o fim da 
década
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à própria indústria da climatização 
ou a setores que demandam seus 
equipamentos. A lista inclui bares e 
restaurantes, eventos e a criação de 
animais. Tal trabalho de prospecção, 
diga-se, vem alcançando bons resul-
tados. “Na França, temos um distri-
buidor que atua muito com lojas de 
itens para decoração. Já em Portu-
gal, um dos focos é o turismo, em 
estabelecimentos como hotéis e res-
taurantes”, exemplifica  Pohlmann.

Na disputa por novos negócios no 
exterior, a Joape vale-se não apenas 
de sua tecnologia patenteada, mas 
também de um trunfo sustentável, 
conquistado no início deste ano na 
ARH Expo, feira do setor de clima-
tização realizada em Nova York. 
Trata-se do Selo Verde, um prêmio 
ao baixo consumo de energia, em 
comparação aos condicionadores de 
ar, e ao reaproveitamento de água por 
seus aparelhos. O reconhecimento 
promete, em breve, transformar-se 
em receitas. “Muitas fábricas dos 
Estados Unidos querem usar a nos-
sa tecnologia, mas, por enquanto, só 
estamos ouvindo propostas”, revela 

o gerente.
Com a inovação e a criatividade 

no DNA de seus controladores, a em-
presa ingressou em um novo nicho de 
mercado, há seis anos, com o lança-
mento do Speedy, um veículo elétrico 
para transporte individual. É uma 
versão gaúcha daqueles patinetes 
motorizados, comuns em serviços 
de vigilância de shopping centers e 
grandes espaços corporativos. Por 
enquanto, reconhece João, o proje-
to ainda não decolou por conta dos 
valores cobrados. “No próximo ano, 

entretanto, vamos relançar o Speedy 
com preços muito inferiores”, adianta.

No primeiro bimestre, em com-
pensação, uma aposta mais promis-
sora ganhou contornos no quartel-

-general da Joape, em Santo Antônio 

da Patrulha, que contabiliza quase 
100 funcionários. É um climatizador 
com estrutura confeccionada com 
pneus usados. A ideia, claro, partiu 

de Guilherme, o  princi-
pal nome da equipe de 
pesquisa e desenvolvi-
mento da empresa, que 
acumula no currículo 
mais de 200 engenhos 
patenteados, entre os 
quais, além do sistema 
de climatização, uma 

geladeira horizontal e uma válvula 
para tanques de combustível, hoje 
obrigatória nos postos do Rio Gran-
de do Sul.

O patriarca teve o estalo ao per-
ceber que o pneu de um dos carros 

Pequenas notáveis 
Não é preciso ser graNde para ser iNterNacioNal
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Selo Verde despertou
interesse de fabricantes
dos Estados Unidos
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da frota, apesar de ainda 
estar em bom estado, so-
frera um rasgo que não ti-
nha conserto. Encontrou 
uma solução boa, barata 
e 100% sustentável. “Sa-
bemos que o descarte de 
pneus é um sério proble-
ma ambiental e imagina-
mos criar algo diferente 
e inovador. Adaptamos a 

estrutura do climatizador e o resul-
tado foi fantástico”, afirma João, que 
colaborou com o pai na empreitada.

Otimista, o empresário aposta 
no aquecimento dos negócios nos 
frontes interno e externo. No âm-
bito doméstico, argumenta, o po-
tencial de crescimento é dos mais 
promissores, já que seus 12 distri-
buidores e revendedores cobrem 
adequadamente apenas metade do 
território nacional. Além de otimi-
zar os canais de vendas, a estraté-
gia da empresa prevê a alavancagem 
das vendas no segmento doméstico, 
que hoje detém uma fatia de 25%, 
atrás do industrial (40%) e do co-
mercial (35%). “Essa faixa de mer-

cado é mais sujeita às sazonalidades 
climáticas, mas suas perspectivas 
são enormes”, avalia João.

Já o mercado externo, projeta 
Pohlmann, passará a responder por 
cerca de 10% do faturamento ainda 
nesta temporada. Até o fim da déca-
da, a meta é que a sua participação 
atinja 15% ou 16%. Para cumprir o 
plano estabelecido, a Joape vem tra-
balhando intensivamente o processo 
de redução de custos, cardápio que in-
clui a negociação de maiores volumes 
com fornecedores e a racionalização 

da sua produção. Neste ano, obtive-
mos resultados interessantes nesses 
quesitos. Dessa forma, estamos con-
seguindo apresentar pedidos em esca-
las muito maiores”, conta o gerente de 
comércio exterior.

As conhecidas dificuldades logís-
ticas do país são o principal desafio 
hoje enfrentado pela empresa. Para 
evitar atrasos em operações portuá-
rias, a opção, por vezes, é despachar 
os produtos por avião, em vez de 
navio. “Embarques aéreos represen-
tam custos 30% superiores, mas são 
vitais para manter clientes satisfeitos 
e estreitar relacionamentos”, destaca  
Pohlmann.

Outro obstáculo, este de natu-
reza estrutural, é a falta de capital 
para a ampliação da capacidade ins-

talada. De acordo com 
João, a Joape poderia 
quintuplicar suas recei-
tas em três anos, caso 
dispusesse de mais re-
cursos. Alguns fundos 
de investimento têm 
manifestado interesse 
em adquirir participa-

ções acionárias no negócio, mas, por 
enquanto, há apenas conversações. 
O empresário, contudo, não esmo-
rece. “Mesmo sem aportes de tercei-
ros, pretendo, em cinco anos, faturar 
100 milhões de reais”, enfatiza.

1 Frescor interno: 
climatizador 
em academia 
na França

2 Criatividade 
sustentável: 
modelo com 
estrutura de pneu

3 Desafio: 
Joape promete 
reduzir o preço 
do Speedy

43

Segmento doméstico
tem maior potencial
de expansão

4 Ao ar livre: 
aparelhos instalados 
em restaurante 
na Flórida
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Aval de respeito 

Nada como tratar bem os 
clientes, especialmente os 
grandes. Depois de inaugurar, 
em janeiro, um escritório 
nos Estados Unidos, a catarinense 
Raumak, fabricante de equipamentos para 
movimentação e acondicionamento de produtos, vem 
recebendo apoio de multinacionais para ganhar espaço 
no novo fronte. “Empresas com as quais já trabalhamos 
em outros países – como Unilever, P&G, Mars e General 
Mills – estão nos ajudando a gerar negócios por lá”, 
conta o CEO Raulino Kreis Junior, que instalou a filial 
em Atlanta, na Geórgia. “A localização é a ideal, pois 
nos permite atender também México e Canadá.”

Os norte-americanos 
já respondem por 

10% das vendas 
internacionais da 

indústria, que exporta 
cerca de 45% de sua 

produção. Agora, com quatro 
profissionais das áreas 

técnica e comercial instalados acima do Equador, 
e mais o aval de seus padrinhos corporativos, 
o céu é o limite. “Faturamos 40 milhões de 
reais em 2013 e projetamos um crescimento de 
10% neste ano, principalmente por conta da 
expansão no mercado externo”, comenta Kreis.
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Redes globais

Onipresentes nas praias nordestinas, os vendedores de redes 
raramente conseguem expandir seus negócios para além das 
areias. Uma exceção é a Redes Isaac, de Fortaleza, que começou 
a ganhar o mundo há 29 anos, em uma feira de artesanato local. 
Lá, seus produtos caíram no gosto de estrangeiros. Quando 
voltavam para casa, os turistas levavam lotes crescentes 
das tramas na bagagem, inclusive para revendê-las. 
A exportação em pequena escala logo chamou a atenção de 
distribuidores. Resultado: hoje, as 50 mil peças produzidas 
a cada temporada são despachadas, quase todas, para 
20 países, casos de EUA, França e Itália. A diversificada 
carteira garantiu, em 2013, receitas de 250 mil dólares, 
de um lado do Atlântico, e 500 mil euros, do outro.
O faturamento já foi maior, admite o fundador, Antônio 
José Carvalho de Vasconcelos. A queda decorreu do 
acirramento da concorrência e da reduzida disposição 
brasileira por acordos comerciais. “Na Europa, somos 
taxados em 10%, ao passo que as redes colombianas 
não sofrem tributação. Mas já noto uma recuperação das 
vendas, que devem crescer até 25% neste ano”, diz ele.

1
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Falando a língua do cliente

A participação do mercado externo nas vendas da Shopfisio, 
hoje na casa de magros 2%, deve ganhar musculatura 
até o fim do próximo ano. Andrian Nucci, presidente da 
loja de e-commerce, especializada em artigos de estética, 
fisioterapia, fitness e saúde, sonha com algo entre 10% 
e 15%. A meta, segundo ele, é absolutamente viável, já 
que seu site, hoje disponível só em português, ganhará 
versões em inglês e em espanhol nos próximos meses.
Mesmo falando um só idioma até o momento, a empresa já 
exporta regularmente para países como Estados Unidos,  
Angola, Portugal, Japão e Bélgica. Os principais itens da 
pauta são equipamentos eletroeletrônicos para fisioterapia, 
reabilitação e medicina estética. Seus preços unitários geralmente 
superam a marca de mil reais, podendo chegar a 50 mil.
Com sede em Mogi-Guaçu (SP), a Shopfisio surgiu em 2005 pelas 
mãos do próprio Nucci, que já atuava no ramo. Seu faturamento 
somou 30 milhões de reais no ano passado e deve alcançar a 
cifra de 40 milhões no atual exercício. Com 80 funcionários, 
o negócio prepara sua estreia em lojas físicas – a primeira, 
em São Paulo, deve abrir as portas neste setembro. “Também 
estamos também lançando três lojas virtuais mais segmentadas: 
Shopestética, Shopmedicina e Shopveterinária”, destaca Nucci.

Rumo ao Pacífico

Exportados para mais de 20 países, os melões brasileiros acabam de conquistar um novo comprador, o 
Chile. O mercado da Costa do Pacífico tem reduzido poder de consumo, mas promete valorizar o produto 
nacional aos olhos do mundo pelo simples fato de ter lhe aberto as portas. Motivo: o novo parceiro, 
que antes só importava melões dos Estados Unidos e do vizinho Peru, é reconhecido por seus rígidos 
padrões sanitários. “Outros países sul-americanos que não mantêm sistemas próprios de controle 
utilizam o do Chile como referência”, destaca José Ferreira de Mello Neto, diretor-superintendente 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Rio Grande do Norte. 
Líderes nacionais na seara, os potiguares contam, há mais de dez anos, com um programa do 
Sebrae voltado para a cultura de melões. A iniciativa reúne, hoje, cerca de 20 produtores, em sua 
maioria de pequeno porte. O trabalho vem rendendo bons frutos, literalmente. No ano passado, as 
exportações estaduais somaram 58,2 milhões de dólares, 7,6% a mais do que em 2013. De quebra, 
os melonicultores de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, receberam, há 12 meses, o selo de 
Indicação Geográfica de Procedência (IGP) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Mochila sobre rodas 

O site Kickstarter é o espaço onde a Movpack 
pretende arrecadar os 100 mil dólares 
necessários ao início da produção de seu skate 
motorizado que se transforma em mochila. 
Por enquanto alojada no Parque Tecnológico 
da Bahia, a startup já montou um escritório 
em Reno, nos Estados Unidos, para onde deve 
transferir a sua sede. “Do ponto de vista de 

infraestrutura urbana e de 
transporte público, 

Estados Unidos e 
Europa são 
mercados onde o 
nosso produto terá 

melhores condições 
de adaptação”, 
pondera Hugo 

Dourado, cofundador 
da Movpack.

2 Dois em um: 
skate com 
bagageiro da 
Movpack 

1 Balanço externo: 
tecelagem Isaac 
exporta para 
20 países

3 Máquina da 
Raumak: os 
clientes fazem 
propaganda
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A glória do tempero brasileiro em Paris

QUEM É aquela mineirinha na capa da revista publicada pelo guia Gault et Millau, um pres-
tigioso guia gastronômico francês? É Alessandra Montagne, como ela passou a assinar 
desde que se casou com o chef francês Olivier Montagne, que ela conheceu na véspera de 
voltar para o Brasil. Nascida no Vale do Jequitinhonha (MG), Alessandra tinha ido a Paris 
para aprender francês, mas o amor a fez ficar por lá e inspirou o novo casal a abrir um 
restaurante num bairro pouco frequentado por turistas, o 13ème Arrondissement, perto da 
Chinatown da Porte d´Italie. A casa dos Montagne, chamada Tempero (imagine a pronún-
cia francesa, Temperô), foi escolhida pela revista para ilustrar a reportagem “70 restauran-
tes com preço amigo”. De fato, a fórmula do sucesso são receitas saborosas, com apresen-
tação bonita e preço baixo. No almoço pode-se escolher entrada e prato principal ou prato 
principal e sobremesa por 15 euros (45 reais, uma pechincha na cidade) ou três pratos por 
20 euros. Exemplos: salmão marinado no missoshiro seguido de porco confit com legumes 
e polenta. Ou bacalhau cozido com creme de salsão e, para terminar, pana cotta com compota de manga e maracujá. 
Em pouco mais de um ano, o sucesso levou Alessandra e o marido a abrir uma segunda casa - o Bistrot Tempero -, e 
cada um cuida de uma. Detalhe: fecham sábado e domingo e servem jantar só na quinta e na sexta. www.tempero.fr
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2 Alessandra 
e Olivier e os 
camarões do 
"Temperô"
 

3 App do 
Hilton: veja 
o quarto e, 
aí, escolha

1 Lounge da 
Star Alliance 
no novo GRU: 
nem parece
 

I N T E R N E T

Wi-fi nas nuvens: 
quanto custa?

O TORMENTO das pessoas falando ao celular a bor-
do dos aviões ainda não se tornou realidade, mas a 
internet já está disponível em dezenas de compa-
nhias aéreas. A qualidade do sinal ainda não permite 
usar Skype nem fazer downloads pesados, estamos 
falando de navegação básica. O site de viagens dina-
marquês Momondo fez um levantamento mostrando 
como algumas das pioneiras estão lidando com a co-
brança pelo serviço em voo. Empresas como a Turkish 
Airlines, Norwegian, JetBlue e SAS nada cobram. Há 
as que cobram por aparelho conectado e por mega-
byte, como Singapore Airlines, Emirates e TAP. Outras 
ainda, como American Airlines, Air Canada e Delta, 
cobram por dia ou minutos. www.momondo.com 

A E R O P O R T O S

 
GRU começa  
a mostrar cara nova
 
COMO SE costuma dizer no Brasil, parece coisa de Primeiro 
Mundo. O  novo Terminal 3 de Guarulhos, o aeroporto 
internacional de São Paulo, é tudo de bom e mostra as  
vantagens da privatização: espaços amplos, arquitetura 
de bom gosto, iluminação natural generosa, fluxo tran-
quilo de passageiros em todos os ambientes e de aviões 
no pátio, com capacidade para tratar 34 jatos ao mesmo 
tempo. A sensação de ordem e tranquilidade contrasta 
com o sufoco (em toda parte, mas sobretudo no desem-
barque) dos terminais 1 e 2. Há uma boa área de lojas e 
restaurantes e ligação coberta e direta com o edifício-
-garagem e os antigos terminais. Até a Copa, só três 
companhias operavam ali, mas em setembro já eram 13, 
entre elas as que fazem parte das elites no Oriente Médio 
(Qatar, Emirates, Etihad e Turkish), da Europa (Air France, 
KLM, Swiss, Lufthansa e TAP) e do Oriente (Singapore e 
Air China). A América do Norte está representada por Air 
Canada e United. No mezanino do reluzente terminal foi 
instalado o novo lounge  de nove das 12 companhias da 
Star Alliance que operam em Guarulhos. O lounge, só para 
passageiros voando business e ou primeira classe, tem 
1.350 metros quadrados e vista para o átrio e as pistas e 
oferece privacidade, comidinhas, bebidas e wi-fi à vontade 
e também quatro suítes com duchas. Boa viagem! www.
aeroportoguarulhos.net/companhias-aereas-aeroporto-guarulhos

1
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H O T E L A R I A

Hilton na palma da mão
SEGUNDO UMA pesquisa feita nos EUA pela rede Hilton 
(4 mil hotéis com 11 marcas em 80 países), 28% dos 
hóspedes sempre ficam decepcionados com a loca-
lização ou tipo de quarto que lhes toca. Mais: 84% 
gostariam de escolher pessoalmente o quarto, dispen-
sando a loteria na hora de receber a chave na recepção. 
O novo aplicativo da rede para smartphones começa a 
resolver o problema de modo inovador. Quem estiver 
inscrito (gratuitamente) no programa de fidelidade 
HHonors já pode, desde a véspera da chegada, escolher 
o quarto vendo a planta de cada andar e as 
disponibilidades (tudo com fotos). 
A partir de 2015, o smartpho-
ne poderá ser usado para 
abrir a porta do quarto 
escolhido. E em 2016 o 
checkout digital (já dis-
ponível nos EUA) pode-
rá ser feito pelo celular 
também em outros 
países. recepewww3.
hilton.com/en/about/
hilton/mobile.html

3
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Í C O N E S

O Novo Mundo renovado

UM ANTIGO estandarte da hotelaria do Rio de Janeiro está de volta ao 
proscênio da cidade. Inaugurado na praia do Flamengo, em 1950, ao 
lado do Palácio do Catete - então sede da Presidência da República e 
onde Getúlio Vargas acabava de tomar posse depois de eleito demo-
craticamente - o Hotel Novo Mundo foi, por muito tempo, junto com 
o vizinho Hotel Glória, endereço certo para tratar de política, negó-
cios ou frivolidades na antiga capital federal. Foi lá que Pelé festejou 
o 1.000º gol. O Novo Mundo, de boa arquitetura, continua muito 
bem situado entre o centro e a Zona Sul, com vistas deslumbrantes 
da enseada de Botafogo e do Pão de Açúcar. E agora, depois de longa 
reforma, volta a atrair os que viajam a lazer ou trabalho. A recepção 
e os apartamentos foram reformados, o chamado Business Center, 
ampliado, e internet wi-fi é oferecida gratuitamente em todos os 
ambientes. Esperava-se para a primavera a inauguração do Paname-
ra Bistrô, no 12º andar (com a famosa vista como parte do cardápio). 
Vai fazer companhia ao tradicional restaurante Flamboyant. O que 
não mudou foram os dois leões na entrada, esculpidos há mais de um 
século pelo francês Henri Alfred Jacquemart (autor do rinoceronte na 
entrada do Museu d´Orsay, em Paris). Faziam parte de um grupo de 
quatro criados para adornar os portões do antigo Colégio de Meni-
nas, da baronesa de Geslin, no Rio. A escola e a baronesa se foram há 
tempos, restaram os leões.
www.hotelnovomundo.com.br

R A N K I N G   2 0 1 4

E lá vem a lista das melhores cidades
A REVISTA The Economist, como toda instituição britânica de qualidade, cultiva a tradição e uma 
pitada de humor sagaz. É famoso o seu índice Big Mac para medir o custo de vida pelo mundo 
com base no preço local do sanduíche em comparação com o preço em dólar nos EUA. Sua 
Economic Intelligence Unit (EIU) há anos produz estudos e rankings em profusão. O das me-
lhores cidades para se viver tem uma função prática: ajuda executivos expatriados a negociar 
remuneração em função das dificuldades e dos riscos de cada lugar. Quem for transferido este 
ano para Melbourne, na Austrália, terá de se contentar com o que for oferecido pela firma, pois 
a cidade foi, pelo quarto ano consecutivo, apontada como a melhor do mundo em quase todos 
os quesitos, incluindo saúde pública, infraestrutura e educação. A taxa de homicídios na cidade 
é metade da média mundial. A cidade tirou nota 97,5  com base em fatores como estabilidade, 
cultura e meio ambiente. As outras nove primeiras são Viena, capital da Áustria; Vancouver e 
Toronto, no Canadá; Adelaide, também na Austrália; Calgary, de novo no Canadá; Sydney (nem 
precisa dizer: Austrália); Helsink, capital da Finlândia; e em nono e décimo lugares mais uma 
australiana - Perth; e Auckland, na Nova Zelândia. Por via das dúvidas, anote também as dez 
piores cidades do mundo em 2014:  Abidjan (Costa do Marfim), Trípoli (Líbia), Douala (Cama-
rões), Harare (Zimbábue), Argel (Argélia), Karachi (Paquistão), Lagos (Nigéria), Port Moresby 
(Papua Nova Guiné), Dhaka (Bangladesh) e Damasco (Síria). 
www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability2014
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A R T E

Museu para descobrir

UMA VIAGEM de trabalho a Nova York 
não precisa ser só de trabalho, trabalho 
e mais trabalho, certo? Talvez dê tempo 
para descobrir um pequeno museu que 
costuma passar despercebido entre o gi-
gantismo do Metropolitan e o magnetis-
mo do Museum of Modern Art (MoMA). 
Estamos falando da Neue Galerie, na 
esquina da 5ª Avenida com a rua 86, per-
tinho do Met. É inteiramente dedicado à 
produção de pintura e design alemão e 
austríaco do começo do século passado, 
um período fabuloso que viu em ação 
grupos como o Blaue Reiter, Die Brücke e 
Bauhaus e, em Viena, gigantes do design 
como Michael Thonet, Otto Wagner 
e Adolf Loos. De 9 de outubro a 15 de 
janeiro há uma atração especial: uma ex-
posição inédita de retratos do austríaco 
Egon Schiele, a primeira desse porte fora 
da Europa. Coisa fina. Programe-se.
www.neuegalerie.org

A V I Õ E S

Zero bala, o Airbus 350 
vai falar português

AS COMPANHIAS aéreas querem aviões que 
bebam pouco combustível, cheguem longe 
sem  necessidade de escalas e carreguem 
muita gente com o máximo de conforto 
possível. Os passageiros querem mais ou 
menos o mesmo, mas, sobretudo, conforto 
a baixo custo. A Boeing já estreou (com 
atraso e algum sobressalto técnico) essa 
receita com o Boeing 787, chamado Dream-
liner (no Brasil só a Ethiopian Airlines o usa, 
por enquanto). O A 350 também é feito de 
materiais compostos, mais leves, e tende 
a ocupar o lugar dos A 330, pois também 
tem apenas duas turbinas, mas pode levar 
até 400 passageiros de um lado a outro do 
mundo. Um dos cinco A 350 já construídos e 
em testes passou por São Paulo em agosto, 
numa das viagens necessárias à certificação 
internacional. A TAM vai receber o primeiro 
dos 27 que encomendou no fim de 2015. De 
olho no rico filão das rotas internacionais, 
a Azul receberá o primeiro de uma série em 
2017.
www.airbus.com
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2 Novo Mundo: 
um ícone do 
Rio de Janeiro 
está de volta
 

3 A 350: o 
jato mais 
novo vem 
voar no Brasil
 

1 Melbourne, 
2014: melhor 
cidade do 
mundo
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1 Marco: Il 
Duomo domina 
a paisagem

2 A Toscana vira 
mar: Fontana 
di Nettuno

3 Santa Maria Novella: 
toques góticos e 
renascentistas

Se tiver algumas horas...
CAPITAL DA Toscana, Florença soma pouco mais de 370 
mil habitantes em cerca de 100 quilômetros quadrados. 
Nas belas ruas centrais, os pedestres reinam quase 
absolutos. E é por lá, na piazza de Santa Maria No-
vella, que iniciamos a missão exploratória desta meca 
do Renascimento. O local é dominado pela basílica de 
mesmo nome (www.chiesasantamarianovella.it), que, 
construída entre 1245 e 1470, combina elementos gó-
ticos com renascentistas. No interior, obras de Sandro 
Botticelli, Giorgio Vasari e Ghirlandaio, entre outros.
 
O SEGUNDO ponto do roteiro é o Palazzo Strozzi, um  
marco da arquitetura fiorentina. Erguido entre 1489 e  
1538, o edifício pertenceu à família Strozzi, rival dos fa-
mosos Médici. Hoje, é ocupado pela Fundação Palazzo 
Strozzi (www.palazzostrozzi.org) e o Centro di Cultura 
Contemporânea Strozzina (www.strozzina.org), refe-
rências em mostras de artes renascentistas e atuais.

1 2

4 Chão de estrelas: 
Museo Salvatore 
Ferragamo
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PARA IR às compras, que tal um passeio pela Via Torna-
buoni? Nesse corredor centralíssimo se concentram lojas 
de grifes italianas e europeias. No fim da rua, de frente 
para o Rio Arno, fica o Palazzo Spini Ferroni, Q.G. da 
Salvatore Ferragamo. Construído no século 13 pelo mer-
cador Geri Spini, o Palazzo abriga a loja central da rede e 
o Museo Ferragamo (www.museoferragamo.it), com um 
acervo de 13 mil calçados produzidos entre as décadas de 
1920 e 1960, o ano da morte de don Salvatore, o funda-
dor da marca.

NÃO FALTAM opções nas redondezas para saciar a fome e 
a sede. Uma excelente pedida é o Procacci (www.procac-
ci1885.it), no nº 64r da Tornabuoni, um pequeno arma-
zém fundado em 1885. A casa oferece refeições, vinhos, 
azeites, doces, conservas e petiscos típicos – caso do 
pãozinho tartufado, que vai muito bem, aliás, com uma 
taça de Prosecco, o espumante italiano.

Florença,
por Eva Perini
NATURAL DE Lucca, Eva Perini mo-
rou no Brasil ainda menina e voltou 
nos anos 1990. Em 2006, fincou 
raízes em Florença, a cerca de 60 
quilômetros de sua localidade de 
origem. A escolha não poderia ter 
sido mais conveniente. Além de se 
reaproximar de parentes e ami-
gos, a empresária italiana, que se 
dedica à gestão de imóveis indus-
triais e está à frente de um fundo 
de investimentos em edifícios 
históricos, encontrou terreno fértil 
para intensificar os estudos sobre 
arte e reforçar, com aquisições, 
sua coleção particular. De quebra, 
a bella ragazza fundou o Progetto 
Vitalità Onlus (www.progettovi-
talitaonlus.com), voltado para o 
ensino de arte a alunos da escola 
fundamental. Eva fez para a PIB 
um roteiro pessoal da magnífica 
cidade que inspirou o imperador 
Pedro, o Grande, no início do século 
18, a construir uma nova capital 
para a Rússia, São Petersburgo.
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Se tiver um dia inteiro...
 NÃO IMPORTAM crenças ou religiões: todos os que 
vêm a Florença têm de conhecer a Catedral de Santa 
Maria del Fiore. Il Duomo impressiona pela beleza 
das linhas gótico-renascentistas, desenhadas por 
Arnolfo di Cambio, e pelas dimensões. Construído 
entre 1296 e 1436, trata-se do terceiro maior templo 
cristão do mundo, atrás apenas da basílica de São 
Pedro, em Roma, e da catedral anglicana de St. Paul, 
em Londres.

TRÊS DE suas estruturas merecem especial atenção. 
A cúpula, desenhada por Filippo Brunelleschi, tem 
45,5 metros de diâmetro e é adornada, por dentro, 
com afrescos de Giorgio Vasari e Federico Zuccari 
representando o Juízo Final. Outra atração é o cam-
panário, isolado à direita da fachada, obra de Giotto 
di Bondone que conta com sete sinos. Também 
separado da catedral, o Batistério é célebre pelas 
três portas de bronze, uma das quais, executada por 
Lorenzo Ghiberti, ganhou de Michelangelo Buonar-
roti o apelido de Portão do Paraíso, por sua absoluta 
perfeição. Os originais, substituídos por réplicas em 
1990, estão no Museo del Duomo (www.ilgrandemu-
seodelduomo.it).

DE LÁ, seguimos rumo à Piazza della Signoria, a praça 
central da cidade. Dois cartões-postais de Floren-
ça — a Fontana di Nettuno, de 1563, e o Palazzo 
Vecchio, antigo Palazzo della Signoria — ficam lá. As 
obras do edifício original do palácio tiveram início em 
1299, mas o formato atual do complexo, que sediava 
o governo fiorentino, é o resultado de ampliações que 
se estenderam até o século 16.

PARA FECHAR o dia em grande estilo, sugiro algumas 
escalas. No Caffè Giacosa (www.caffegiacosa.it), 
saboreie um Negroni (Gim, Martini Rosso e Campa-
ri), drinque clássico criado na casa, há 95 anos, pelo 
barman Fosco Scarselli. Na hora do jantar, duas boas 
pedidas são o Gustavino  (www.gustavino.it) e o Alle 
Murate (www.allemurate.it).  O primeiro é um jovem 
restaurante e wine bar que apresenta standards da 
cozinha toscana e europeia a preços honestos, caso 
do Beef Tartar com mostarda em grãos, na faixa de 
13 euros. No Alle Murate, especializado na culinária 
regional, você não se arrependerá se pedir o Guisado 
de Cordeiro com fondue de pecorino e alcachofras 
fritas, por 35 euros.
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Se tiver um fim de semana inteiro...
PARIS, ROMA, Madri e Nova York que me desculpem. A pequena 
Florença ostenta o maior índice per capita de obras-primas do 
planeta, em sua maioria concentradas em três museus, que são 
escalas obrigatórias: a Galleria degli Uffizi, a Accademia e o Bar-
gello. Reserve a eles metade do sábado e do domingo.

A PRIMEIRÍSSIMA da lista é a Uffizi (www.uffizi.com), um dos dez 
endereços mais importantes do mundo das artes. O Coração do 
Renascimento, como é conhecida a galeria, pulsa em 93 salas es-
palhadas por dois pavimentos. No primeiro piso, destacam-se os 
espaços dedicados a Tiziano, principal pintor do Vêneto no século 
16, e a Caravaggio (1571-1610), mestre absoluto do chiaroscuro, o 
contraste entre luzes e sombras. Alguns degraus acima, é impe-
rativo visitar os salões de três gênios: Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564), Leonardo da Vinci (1472-1519) e Sandro Botticelli 
(1445-1510). 

DO PRIMEIRO, nos aguardam as cores alegres e vivas de A Sagrada 
Família (1504); de Da Vinci, entre outros trabalhos, O Batismo de 
Cristo (1472-1475), A Anunciação, do mesmo período, e A Adoração 
dos Magos (1481-1482). Em meio a tanta inspiração divina, brilha O 
Nascimento de Vênus, de Botticelli (1482-1485), talvez a peça mais 
famosa do principal museu fiorentino. A têmpera sobre tela marcou uma guinada no 
Renascimento por se tratar da primeira obra de grande porte do movimento (1,72 m 
x 2,88 m) a abordar um tema laico, embora de apelo clássico. 

FUNDADA EM 1784, a Accademia delle Belli Arti (www.accademia.org) tem um acervo 
mais enxuto. Sua maior atração, contudo, é de rara grandeza em todos os sentidos: o 
famosíssimo David, de Michelangelo. Iniciada em 1501, a escultura, com 5,17 metros 
de altura, consolidou o prestígio do artista, que já tinha no currículo a Pietá (1499). 
Outros trabalhos do mestre podem ser vistos no Museo del Bargello (http://uffizi.
firenze.it/musei/?m=bargello), referência em esculturas renascentistas.

AS LOJAS dos museus oferecem ricordi a granel. Se sobrar alguns tostões, dê um pulo 
no Oltrarno, bairro na outra margem do Arno. Oficinas e lojas oferecem de cerâmica 
a joias, passando por mosaicos e o tradicional papel marmorizado fiorentino. De 
volta ao centro, sugiro uma esticada ao Mercato di San Lorenzo (http://mercatocen-
tralefirenze.wordpress.com) para beliscar e bebericar. Os sanduíches do Da Nerbone 
são tentadores, em particular o de Lampredotto, a dobradinha local.

VALE A pena, também, cair na estrada rumo a Lucca, a 60 quilômetros de Florença.
Fundada há mais de dois mil anos, a cidade recebe a cotação máxima do Guia Miche-
lin, três estrelas. Entre as atrações, figuram as praças de San Michele e do Anfitea-
tro, a basílica de San Frediano, o Museo Puccini (www.giacomopuccini.it) e um dos 
meus pontos prediletos na região, a Villa Mansi, com jardins cinematográficos. Para 
fechar a jornada, saboreie uma Bistecca alla Fiorentina na Antica Locanda di Sesto 
(www.anticalocandadisesto.it). Na taça, nada mais toscano que um Chianti. Salute e 
buon appetito!

1 Casal perfeito: 
a Ponte Vecchio 
e o Arno

2 Tentação 
ao paladar: 
Mercato di 
San Lorenzo

3 Caffè Giacosa: 
berço do 
drinque Negroni

4 Escala em 
Lucca: Eva 
Perini curte a 
Villa Mansi

5  Tartar com 
mostarda: 
trunfo do 
Gustavino

6 Portão do 
Paraíso: a 
perfeição, 
segundo 
Michelangelo
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Alta matemática  
entre a praia e a floresta
T I F FANY KE ARNE Y*

Escrevo este texto literalmente 
em trânsito — num voo do Rio de 
Janeiro, minha cidade adotiva, para 
Boston, nos Estados Unidos, minha 
cidade natal. Do outro lado do mun-
do, em Seul, celebram-se os ganha-
dores da medalha Fields — o mais 
prestigioso prêmio no campo da 
matemática, equivalente a um No-
bel. Dos quatro ganhadores, destaco 
dois: a iraniana Maryam Mirzakha-
ni, a primeira mulher a receber a 
medalha; e o brasileiro Artur Ávila, 
o primeiro latino-americano. Nas-
cido no Rio, com 35 anos de idade, 
Ávila divide seu trabalho entre Paris 
— no CNRS, o centro de pesquisas 
francês — e o Rio, no Instituto Na-
cional de Matemática Pura e Apli-
cada (Impa), onde terminou seu 
doutorado aos 21 anos.

Cheguei ao Brasil em 1999, para 
apoiar a expansão da Nextel Interna-
tional na região. Naquela viagem, co-
nheci meu marido, Enrique Pujals. En-
rique é argentino e também pesqui-
sador do Impa. Quando ele me disse 
que era matemático, foi difícil me 
acostumar à ideia de que o Rio fosse 
talhado para o trabalho acadêmico. 
Venho de Boston, onde a educação 
é uma indústria. Tive algum trabalho 
para imaginar pesquisadores fazen-
do alta matemática às margens da 
maior floresta tropical urbana do 
planeta, debruçados sobre as praias 
famosas em todo o mundo.

Os estereótipos que trazia em 
minha cabeça norte-americana logo 
se dissolveram ao visitar o institu-
to, aninhado sobre o idílico Jardim 
Botânico do Rio. Fundado em 1952, 
quando o Brasil tinha não mais que 

um punhado de ph.D. em matemá-
tica, o Impa tornou-se um centro 
global de excelência, tendo formado 
centenas de mestres e doutores no 
decorrer de sua história. 

Trabalho no Brasil como con-
sultora independente de negócios 
internacionais. Vi o país ganhar 
maturidade como mercado, numa 
evolução ainda em curso. No ano 
passado, participei da Export Expo 
de Massachusetts. Quando me apre-
sentava como alguém que trabalha 
com o Brasil, todo mundo tinha uma 
dificuldade a relatar: as complica-
ções regulatórias, o custo Brasil etc. 
Pondo as coisas em perspectiva, o 
Brasil é um mercado em amadure-
cimento — os EUA e a Europa ex-
portam e importam há centenas de 
anos, enquanto o Brasil foi protecio-
nista na maior parte de sua história. 
Por certo não é fácil fazer negócios 
aqui; mas não é impossível, conside-
rando-se que o país é a sexta maior 
economia do mundo, com mais de 15 
mil empresas exportadoras. À medi-
da que o Brasil passou a olhar mais 
para fora, também comecei a prestar 
atenção nas companhias brasileiras 
que querem exportar.

Da mesma forma, é inspirador 
ver aonde o Impa chegou, consi-
derando que sua existência é con-
tada em décadas. O instituto é um 
exemplo de como o Brasil pode ga-

nhar reconhecimento global não só 
como exportador de commodities, 
mas também como criador de co-
nhecimento. Artur Ávila é um pro-
duto do ambiente motivador e exi-
gente cultivado no Impa (para uma 
sinopse de seu trabalho, leia aqui: 
http://bit.ly/1qSc0BG). O instituto 
é o principal centro de investiga-
ção matemática da América Latina 
e acolhe estudantes e pesquisadores 
de toda parte. Na área dos sistemas 
dinâmicos, foco do trabalho de Ar-
tur, há quem o considere o melhor 
do mundo. 

Numa palestra em Seul, o profes-
sor Eric Hanushek, da Universidade 
Stanford, disse que se o Brasil con-
seguisse elevar em 25 pontos as no-
tas de seus estudantes no Programa 
de Avaliação Internacional de Alu-
nos (Pisa) da OECD, essa melhora se 
traduziria num ganho de 270% no 
PIB do país. Com instituições como 
o Impa à frente, o potencial do Bra-
sil é grande. Em 2018, a IMU pre-
miará outro grupo de pesquisadores 
com a medalha Fields. Para atestar o 
significado do Impa e do Rio como 
um centro global da matemática, a 
Cidade Maravilhosa foi escolhida 
para ser a anfitriã.

ARQUIVO PESSOAL

* 
Tiffany Kearney (tiffany@crossbordersconsulting.com) é consultora e especia-
lista no mercado brasileiro. Ela vive entre o Rio e Boston, com Enrique e a filha 
do casal, Emilia.
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Visite www.telematicsupdate.com/latam
para reservar o seu lugar agora mesmo!

Telematics Brazil & LATAM 2014

Quer construir um serviço telemático 
totalmente abrangente?
A Conferência e Exibição Telematics Brasil &  LATAM, reunirá os pioneiros 
e inovadores da América Latina para discutir como criar modelos de 
negócios rentáveis e guiar o mercado de telemática na região

 24 e 25 de Setembro, Hotel Tivoli, São Paulo, Brasil
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