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Carta ao Leitor
TOTUM
EXCELÊNCIA EDITORIAL
Nely Caixeta

Aventura na

África

A revista Pib tem por missão levar aos leitores
as informações mais relevantes sobre a presença
crescente do Brasil no ambiente globalizado e de
suas empresas nos negócios internacionais. Vez
ou outra, alguns veículos se aventuram pelo tema.
Nenhum órgão de imprensa nacional, no entanto,
vai tão longe nessa cobertura. Nem tão fundo.

Em sua primeira edição de 2010, Pib mais uma vez larga na frente.
Nosso desafio foi produzir um especial sobre a África, a última fronteira
de negócios ainda relativamente inexplorada do planeta. Riquíssimo
em recursos naturais e ávido por investimentos externos, o continente
africano tornou-se, nas últimas duas décadas, uma espécie de Eldorado
para multinacionais do mundo inteiro. Inclusive as brasileiras.
Nosso editor Marco Rezende, jornalista que por 19 anos foi correspondente da revista Veja em Paris e Roma, visitou a África do Sul,
Angola e Moçambique. Ali observou, em detalhes, a saga de empresas
brasileiras de todos os portes que partiram em busca do vasto campo de
oportunidades que os mercados africanos têm a oferecer. O resultado são
12 páginas de um relato primoroso e entusiástico sobre a expansão dos
negócios brasileiros nesse canto do mundo em que tudo, aparentemente,
ainda está por ser construído.
O interesse que o Brasil desperta mundo afora se manifesta em
outras frentes. Na produção de conteúdos para a televisão, por exemplo.
As novelas da TV Globo já foram vendidas para 146 países. Conta-se
nos dedos de uma única mão o número de emissoras do mundo capazes
desse feito. Nos últimos anos, o Brasil viu brotar uma leva de produtoras
independentes para as quais a exportação de documentários e animações também já se tornou uma rotina.
Outro fenômeno atesta esse encanto pelo Brasil: a procura por
aulas do chamado português brasileiro. Para adiantarmos um único
exemplo, na tradicionalíssima Georgetown University, de �ashington,
o número de alunos matriculados em cursos de nossa língua quadruplicou nos últimos dois anos. Ou seja: mesmo com a crise a ocupar-lhe
as atenções, o mundo não perdeu o Brasil de vista.
Crise? PIB também traz uma reportagem sobre o que, exatamente, as principais multinacionais brasileiras estão fazendo para superar o
seu impacto. Suas estratégias deixam claro a importância do papel que
decerto caberá ao Brasil nas próximas décadas. É esse protagonismo
que PIB aborda e, de certo modo, antecipa a cada uma de suas edições.
Afinal, nosso foco é o Brasil. Mas nosso horizonte é o mundo.
Nely Caixeta
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Cartas
Prezado Editor,
Acabo de conhecer a revista PIB por meio de sua
versão digital em inglês. Ficamos animados em
contar com edições como a PIB, que ilustram
o bom momento do Brasil e servem até como
ferramenta de trabalho para os exportadores,
que podem indicar as versões digitais a contatos
internacionais – o que certamente aumentaria
as chances de realização do negócio. É o Brasil
mostrando sua cara; é o mundo conhecendo
melhor a importância que tem este país.
FERNANDO AGUIAR JACINTO
LOUÇAS SANITÁRIAS HERVY
SÃO PAULO - SP

imaturas ou decisões precipitadas. Temos de
caminhar na direção certa. E, para isso, o serviço
prestado por vocês será sempre essencial.
RENATO TIMM
LIMEIRA - SP

Sou doutoranda em administração na USP e
meu foco de pesquisa é a internacionalização
de empresas brasileiras. Sou também
professora de uma disciplina que discute
a trajetória da internacionalização das
nossas empresas. Gosto muito das matérias
da PIB e as uso em sala de aula.
FRANCIANE SILVEIRA
DOUTORANDA E PROFESSORA
SÃO PAULO - SP

Sou sociólogo e pesquisador do Observatório da
Inovação e Competitividade do IEA-USP. Gostei
muito da reportagem, na edição passada, sobre
a Dabi Atlante, que não conhecia. Trata-se de
um dos muitos exemplos de pequenas empresas
inovadoras que atuam no Brasil e, devagar,
começam a dar uma cara nova à nossa pauta
exportadora. Vender cada vez mais produtos
intensivos em conhecimento é o caminho pelo
qual os países asiáticos têm conseguido obter
níveis mais altos de emprego e renda. Este é
um exemplo a ser seguido pelos empresários e
universitários e a ser estimulado pelo governo.

Parabéns pela revista! Conheci a
PIB agora e gostaria de conseguir os
números antigos. O que devo fazer?
ALICE SOSNOWSKI
JORNALISTA
SÃO PAULO - SP

Para adquirir edições passadas da PIB, encaminhe o
pedido através do e-mail adm@totumex.com.br.

LUIZ CASEIRO
SÃO PAULO - SP
Tecnologia

Caetano Biagi: aposta
no mercado externo

Na boca do

mundo

ANDRÉ CARDOSO
BRASÍLIA - DF

Exportadora há mais de 40 anos, a Dabi Atlante,
de Ribeirão Preto, abriu caminhos no mercado
mundial para a indústria brasileira
de equipamentos odontológicos
A N T O N I O C A R L O S S A N T O M A U R O,
DE R IBEIR ÃO PRETO

ual seria um equipamento inovador e de
alta tecnologia para
um consultório dentário? É possível imaginar muita coisa, mas nunca um
armário. No entanto, é exatamente
um armário que a Dabi Atlante, fabricante de equipamentos odontológicos da cidade
paulista de Ribeirão Preto,
prepara-se para lançar no

OLHAR PARA FORA
:: A Dabi Atlante exporta
para cerca de 80 países
:: A empresa fatura de 20%
a 25% de suas receitas no
mercado externo...

:: ...e investe 5% do

faturamento em pesquisa e
desenvolvimento

72

mercado mundial. Não é um móvel como qualquer outro. Trata-se
de um armário “inteligente”, que
combina identificação de produtos
via tecnologia RFID – etiquetas
lidas por radiofrequência – com
pedidos de compra pela internet.
O equipamento monitora o nível
dos estoques dos produtos nele armazenados e, se necessário,
envia automaticamente
à Dabi Atlante, pela web,
os pedidos de reposição.
Presta assim um serviço
ao dentista e dispensa a
figura do vendedor.
O lote dos primeiros
200 armários inteligentes já está
sendo fabricado. O equipamento
não será vendido, mas sim disponibilizado para clientes selecionados.
“Eles serão nossos vendedores”, diz
Caetano Biagi, diretor industrial da
Dabi Atlante. Engenheiro mecânico
(formado pela USP) e administrador,
28 anos, Caetano é herdeiro da famí-

lia Biagi, controladora da empresa e
de um dos maiores grupos produtores de açúcar e álcool do país.
A Dabi Atlante retira hoje do mercado externo – exporta para cerca de
80 países – algo entre 20% e 25% de
seu faturamento, número que os controladores não revelam. Ao fazer suas
primeiras exportações, na década de
1960, abriu uma oportunidade de internacionalização aproveitada mais
tarde por outras empresas do ramo,
caso, por exemplo, da Gnatus, igualmente sediada em Ribeirão Preto.
Como pioneira, a Dabi teve o encargo
de desbravar o mercado internacional de equipamentos odontológicos
para um país mais conhecido como
exportador de minerais, café e outras
commodities, e nem de longe visto,
pelos potenciais clientes, como um
produtor de tecnologia.
Para conquistar o mercado externo, a empresa resolveu atuar em
duas frentes. A primeira, apostar
na pesquisa e no desenvolvimento

de produtos capazes de combinar
qualidade com preços competitivos. A segunda, buscar compradores
inicialmente em países de situação
socioeconômica similar à brasileira,
em particular os vizinhos da América Latina. Nos anos 1990, chegou a
vender para os Estados Unidos, mas
preferiu concentrar-se nos mercados em desenvolvimento.
Não por muito tempo. A partir
do ano que vem, a Dabi pretende
voltar ao mercado norte-americano oferecendo equipamentos de
diagnóstico por imagem. Em 2004,
a tornou-se a primeira empresa
do Hemisfério Sul – e ainda a única – a produzir aparelhos de raios X
panorâmicos para odontologia. O
processo de registro desses equipa-

O armário
“inteligente”
controlará
estoques e
fará pedidos
pela internet

A Dabi, em Ribeirão
Preto: busca de inovação
DABI ATLANTE

Q

Ao ler a revista pela internet,
gostei das matérias, que
procuram informar da melhor
maneira possível. Somos
um país jovem no comércio
internacional, mas isso não
deve ser desculpa para posições

volvimento de um projeto – em universidades, empresas e instituições
de pesquisa do Brasil e do exterior.
A Dabi, segundo ele, destina 5% de
seu faturamento ao investimento
em pesquisa e desenvolvimento.
A pioneira brasileira concorre
com países tradicionais no setor,
como Estados Unidos e Alemanha, e
também com os chineses, que jogam
com preços mais baixos para ganhar
mercado. A Dabi mantém uma filial
em Dubai, onde utiliza o armazém
alfandegário da Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O grupo
levou também para o exterior sua
marca D700, lançada há quatro anos
para buscar os mercados de menor
poder aquisitivo.
As duas linhas têm o mesmo gênero de produtos e compartilham
os recursos de produção da empresa, porém contam com estratégias
comercialização e marketing
de
ao
junto
mentos está em andamento
– a D700 começou a ser
governo norte-americano. A Dabi separadas
para o Paraguai e para a
já pediu também patente mundial exportada
Colômbia. O mercado latino-amepara o armário inteligente.
é a maior aposta da Dabi
ricano
Foi ainda a primeira empresa
no futuro próximo.
fabricar
a
brasileira
Segundo Caetano, a
um consultório no
empresa pretende
qual os dentistas
abrir unidades copudessem trabalhar
merciais próprias nos
eles
sentados – antes
países vizinhos, dantrabalhavam em pé –
do um passo além da
e produziu as primeisimples exportação.
ras versões nacionais
oferecer
“Queremos
das chamadas “peças
aos clientes nossa
de mão” (os famosos
filosofia e cultura de
“motorzinhos”). Caetrabalho desenvolvitano associa a busca
diz ele.
décadas”,
seis
de
longo
ao
da
emda inovação à proximidade da
máximo em 18 meses teremos
presa com pessoas que detêm as “No
filial no México.”
competências necessárias ao desen- uma
DABI ATLANTE

Tive a oportunidade de ler
a PIB recentemente. Achei
lindíssima e de alta qualidade.
Parabéns aos editores
da revista.

PIB
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Estamos vivendo
um novo Brasil.
Feito por você.
Respeitado pelo mundo.
Nós brasileiros conquistamos um país cada vez melhor para todos.
Estamos juntos, seguindo em frente. E é possível avançar ainda mais.
27,5 milhões de pessoas ascenderam à classe C
e 6,5 milhões às classes A e B, de 2003 a 2009.

US$ 241 bilhões em reservas internacionais

Fonte: Centro de Políticas Sociais – FGV.

11,9 milhões de empregos formais gerados nos

14 novas universidades federais e 124 campi.
111 novas escolas técnicas.

(posição de 25 de fevereiro de 2010).

últimos 8 anos. Segundo dados da RAIS (2003-2008) e do Caged
(2009-2010, até janeiro).

Início da exploração de petróleo na camada
do Pré-Sal.

As exportações brasileiras mais que dobraram

Redução de 75% no desmatamento

Aumento de 5,9% nas vendas do comércio

da Amazônia nos últimos 5 anos. O menor nível
em 21 anos. Fonte INPE.

varejista em 2009.

A bolsa brasileira obteve a maior valorização do
mundo nos últimos 12 meses: 66,4%
(encerrados em janeiro de 2010).

(+109%) entre 2003 e 2009.

Crescimento de 18,9% da indústria em
dezembro de 2009, em comparação com o mesmo
mês em 2008.

3,01 milhões de veículos vendidos em 2009,
um novo recorde histórico. Crescimento de 12,7%
frente a 2008.

www.confiancanobrasil.gov.br

Antena

ANDRESSA RAVANI

O design

nosso de cada dia
A Rio + Design leva 150 produtos ao
Salão Internacional do Móvel de Milão

Pão desenvolvido
pelo restaurante
Garcia & Rodrigues

DIVULGAÇ

DIVULGAÇÃO
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UM PÃOZINHO NO formato de um dos pontos
turísticos mais famosos do país será a estrela
brasileira em uma feira de design em Milão, na
Itália. Para chegar ao posto de top, o brioche
desbancou outras criações em um concurso de
padarias para eleger o “Pão de Açúcar do Rio”.
Criado pelo tradicional restaurante carioca Garcia
& Rodrigues, o doce leva recheio de compota de
frutas e tem crocante de castanha-de-caju com
açúcar na casca. Mas é o formato que faz dele
preferência nacional.
Com ele, outros 149 produtos brasileiros devem
desembarcar em Milão, em meados de abril,
para fazer parte do espaço Rio + Design, no Salão
Internacional do Móvel. O objetivo é divulgar o
trabalho de designers cariocas para as indústrias
que transitam pela feira e a expectativa de

ÃO/ RIO

+ DESIGN

Rack agulha criado
por Bruno Novo

Via Uno:
lojas em
114 países

DIVULGAÇÃO

aumentar em 20% os negócios fechados no evento.
A Rio + Design, que está na segunda edição,
é uma parceria do governo do estado do
Rio de Janeiro com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) para mostrar ao mundo o potencial
criativo dos designers brasileiros.
Entre os 27 expositores que prometem
chamar a atenção dos italianos estão Antonio
Bernardo e suas joias, as luminárias de Celso
Santos e Levi Domingos, e os móveis de Índio
da Costa, Fernando Jaeger e Bruno Novo.
Pão desenvolvido pelo restaurante Garcia &
Rodrigues; cartaz do evento Rio + Design, que
destaca a luminosidade da cidade; rack agulha
criado por Bruno Novo; anel Puzzle, de Antonio
Bernardo; e cadeira Tupi, da Lattoog Design

Couro
dominado

+ DESIGN
ÃO/ RIO

anel Puzzle,
de Antonio
Bernardo e
cadeira Tupi,
da Lattoog
Design

DIVULGAÇÃO

Apesar de pertencer ao setor calçadista brasileiro, abalado há anos pela
valorização do real, a gaúcha Via Uno
não tem do que reclamar. Pelo contrário. Desde que iniciou o processo
de expansão por meio de franquias,
em 2005, a fábrica já conta com 114
lojas no exterior. Segundo o diretor
de marketing da marca, Paulo
Kieling, a meta é chegar
a 160 pontos fora do
Brasil até o fim deste ano,
totalizando 345 unidades
em operação.
A internacionalização da empresa cresceu
em ritmo tão veloz que, hoje, dos 300 mil
pares de sapatos que a Via Uno produz por
mês, metade tem como endereço o mercado externo. A marca pode ser encontrada
em 25 países, entre eles Chile, México,
Dubai, Holanda, Cuba, Itália, Portugal,
França e África do Sul. O segredo? “Traduzimos as tendências e acompanhamos o
mundo da moda”, afirma Kieling.

DIVULGAÇ

DIVULGAÇÃO/ RIO + DESIGN

DIVULGAÇÃO/ RIO + DESIGN

Cartaz
do evento
Rio + Design,
que destaca a
luminosidade
da cidade

PIB
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London calling

Instalação de
Ernesto Neto

GIL, BETHÂNIA, AFRO-REGGAE, Mutantes... Um time
de peso foi escalado para fazer com que a cultura brasileira
ganhe espaço na agenda britânica . O Festival Brasil, programado para o próximo verão europeu, levará a Londres
importantes nomes da música popular brasileira, além de
destaques nas artes visuais, dança, literatura e cinema. Um
apanhado rápido do que o Brasil tem de bom e que merece
ser visto. Não vai faltar nem o grafite, expressão artística
onipresente nas grandes cidades brasileiras.
O festival promete ser o mais longo evento dedicado
ao Brasil já visto na cidade. São quase três meses de
duração, de 19 de junho a 5 de setembro, que coincidem
com as férias europeias e com o clima de descontração
na cidade.
Espetáculos, debates e exposições ocorrerão em ambientes fechados, como o Royal Festival Hall, Queen
Elizabeth Hall, Hayward Gallery e Purcell Room e
também ao ar livre, no Southbank Centre, principal polo
de artes da Inglaterra. Este é o terceiro ano em que o
HSBC, patrocinador do evento, leva a arte de países
emergentes para o Reino Unido. Em 2008, foi a vez da
China e, em 2009, da Índia enfeitar a cidade com sua
12
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A arte brasileira toma
conta do verão londrino

arte e cultura. Segundo o banco, a missão é possibilitar
que se aprofunde o conhecimento de diferentes culturas,
principalmente de países de economias em ascensão.
Na literatura, o tradicional London Literature Festival
será incorporado ao evento este ano, com a participação
do escritor Milton Hatoum, do poeta e músico Arnaldo
Antunes, e dos jovens escritores João Paulo Cuenca e
Tatiana Salem Levy.
Gringo Cardia também é um dos destaques do festival,
com exposições de design gráfico e arte de rua que prometem alegrar todo o Southbank.

Cenário
produzido
por Gringo
Cardia

O Brasil
investidor
OS BONS RESULTADOS apresentados nos dois
primeiros meses deste ano fizeram com que o Banco Central triplicasse a expectativa de investimento brasileiro direto (IBD) no exterior para 2010.
A projeção saltou de US$ 5 bilhões para US$ 15
bilhões. Só em fevereiro, as companhias nacionais
investiram o líquido de US$ 4,2 bilhões no exterior,
um recorde para o mês. O valor também é superior
aos investimentos estrangeiros diretos recebidos
pelo Brasil no período.

cantor
Tom Zé

ANDRÉ CONTI/DIVULGAÇÃO

Abracadabra!
Considerado uma das maiores plataformas mundiais
de comércio eletrônico B2B, o portal chinês Alibaba.
com agora tem presença física no Brasil, em parceria
com a multinacional Ludatrade, sediada em Hong
Kong. Detalhe: na China, o personagem Ali Babá, inspirador de seu nome, é associado ao “aproveitamento
de oportunidades”, e não aos célebres 40 ladrões.
O foco do Alibaba.com é a internacionalização de
pequenas e médias empresas, às quais oferece 47 milhões de usuários interessados em compras espalhados por todo o mundo. Entre eles, quase 7 milhões são
empresas – a maioria de pequeno ou médio portes –
que pagam para ter suas informações avalizadas pelo
portal e por suporte tecnológico e mercadológico.
Vinte profissionais alocados em três escritórios
no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília) já
oferecem esses serviços. “Até 2011, teremos escritórios em mais de dez cidades brasileiras”, projeta
Kenneth Ma, CEO da Ludatrade. A adesão a esses
serviços custará cerca de R$ 8 mil anuais. Interessados poderão obter atendimento em português,
listas de potenciais compradores, assistência em
negociações e traduções, entre outros serviços.
Mais informações: www.ludatrade.com.br
(Antonio Carlos Santomauro)
PIB
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Coisa de
mestre
FOI INAUGURADA, NO início deste ano,
mais uma das grandiosas obras de Oscar Niemeyer, desde já destinada a servir de herança
arquitetônica para as futuras gerações. O auditório, que
leva o nome do arquiteto, fica em Ravello, deslumbrante
vilarejo da Costa Amalfitana, na Itália. A cidade foi palco de
uma intensa discussão sobre a interação entre o moderno de
Niemeyer e a tradição das casas centenárias do local. Em formato de
onda, o conjunto de cimento armado criado pelo papa da arquitetura
brasileira pode ser visto de longe, encarapitado no alto de um penhasco
junto ao mar. “Ele ficou bastante feliz com o projeto”, conta o arquiteto
Jair Valera, do escritório de Niemeyer. Aos 102 anos, Niemeyer não para e
tem mais um projeto internacional em gestação. “Estamos trabalhando no
Centro Cultural de Ávila, na Espanha”, diz Valera.

100 mil garrafas
AS FEIRAS INTERNACIONAIS têm sido o
caminho escolhido pela vinícola Salton para
conquistar o mercado externo. Segundo a empresa, 80% das exportações têm como origem
esse canal. Agora, o objetivo é aprofundar a internacionalização da marca para que, nos próximos cinco anos, 5% das receitas da empresa
tenham como origem as exportações. “Vamos
apostar boas fichas no mercado externo e estamos reestruturando nosso departamento de
exportação, com uma equipe maior dedicada
à área internacional. A intenção é estar cada
vez mais presente no mercado externo”, diz o
gerente de planejamento, Maurício Salton.
A empresa espera comercializar cerca de 100
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mil garrafas lá fora, com destaque para a linha
de maior valor agregado, como os frisantes
Lunae e os vinhos finos Classic, Volpi, Séries,
Talento e Desejo. Com foco em mercados com
concorrência intensa, como os europeus, é
preciso não só atender, mas surpreender a expectativa do consumidor. “A imagem do Brasil
como produtor de bons vinhos e espumantes
ainda é muito recente, fato que acaba inibindo
um volume maior de negócios”, diz Salton.
A razão? “O consumidor espera dos produtos brasileiros um toque exótico e uma cara
tropical. Por esse motivo, vinhos aromáticos,
frutados, com pouca madeira e jovens são os
que agradam ao mercado.”

DIVULGAÇÃO

É quanto a vinícola gaúcha Salton planeja exportar nos próximos cinco anos
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Auditório
de Ravello:
ousadia à
beira-mar

A chef Ana
Luiza Trajano
e seu livro:
premiados

UMBERTO E ANDREA GALLUCCI/WWW.BBPHOTOS.IT

Um Oscar
de sabores
PARA UM CHEF escritor, é como ganhar o Oscar. A chef e
pesquisadora paulista Ana Luiza Trajano recebeu, em Paris, o Gourmand World CookBook Awards, única premiação
mundial de publicações de gastronomia. O reconhecimento como melhor livro de gastronomia do mundo foi feito à
obra Brasil a gosto, mesmo nome do restaurante capitaneado por Ana em São Paulo. Brasil a gosto faz parte do projeto
de pesquisa Saberes do Brasil, que fez com que a autora
percorresse as regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país,
visitando 47 cidades, a fim de conhecer a riqueza cultural e
gastronômica locais.

Na língua deles

DIVULGAÇÃO

Barris de
vinho na sede
da Salton,
em Bento
Gonçalves

É EM MANDARIM que a Suzano Papel e Celulose
planeja ganhar a China. Para facilitar essa empreitada, a
multinacional brasileira lançou uma versão em mandarim de seu site, já traduzido para o inglês e o espanhol.
O objetivo da empresa é não só facilitar as relações
comerciais como demonstrar o crescente interesse que
esse mercado desperta na Suzano. Segundo a empresa,
a China deve se tornar, em breve, um dos principais
polos do setor de celulose. Hoje, o país oriental importa
8,6 milhões de toneladas de celulose por ano, e quase
um terço disso é proveniente de produtores brasileiros. As demandas chinesas pelo total de celulose
de mercado e por celulose de eucalipto cresceram,
respectivamente, 55,4% e 86,9% em 2009. Somado ao
crescimento no mercado latino-americano, esse avanço
foi suficiente para compensar a queda nos mercados
europeu e norte-americano.

PIB
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Exporta-se dinheiro vivo
DINHEIRO DEVE SER o próximo item na pauta de
exportações brasileira. A Casa da Moeda, instituição
responsável pela produção das cédulas e moedas
brasileiras, além de outros documentos oficiais, deve
se voltar mundo afora para diversificar a clientela.
A troca de maquinário para atender à produção das
novas notas de real – mais sofisticadas e seguras e
que entram em circulação a partir de junho – abriu a
brecha para o aproveitamento da capacidade instalada
da instituição para a produção de cédulas mais simples
e de menor valor.
Apesar de ser indiscutivelmente um símbolo nacional para um país, nem sempre produzir sua moeda é
um negócio viável economicamente. Segundo Sidney
Gasparini, diretor de vendas internacionais da Casa
da Moeda, ter e manter uma Casa da Moeda na ativa
só é recomendando para países com mais de 30
milhões de habitantes. “Na América do Sul, apenas Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela
contam com uma instituição como esta”, afirma

Gasparini. A lista dos possíveis clientes da Casa da
Moeda inclui 23 países. Vizinhos das Américas do
Sul e Central (Caribe incluído) e seis países lusófonos
estão na mira da entidade.
Os primeiros clientes a ter suas moedas produzidas
em território brasileiro devem ser Argentina e Venezuela, o que deve ocorrer até setembro deste ano.
Apesar de terem capacidade de cunhar suas moedas
em casa, eles procuraram a instituição brasileira em
busca de equipamentos e processos mais modernos.
Diante desse cenário, as expectativas da Casa da
Moeda não são modestas. Hoje, o país produz 3 bilhões de cédulas por ano. Nos próximos oito anos, a
meta é chegar a 5,5 bilhões por ano. Estima-se que,
então, 60% da produção deverá ter como destino o
exterior. Para tornar tal projeto realidade, a entidade
tem convidado diversos países para visitar a fábrica
de dinheiro no Brasil. “Estamos mostrando nossa
cara ao mercado, atraindo clientes para que conheçam nosso parque industrial”, conta Gasparini.

Funcionária
da Casa
da Moeda:
dinheiro para
outros países
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Retorno às origens
FUNDADA EM 1694, A Casa da Moeda
do Brasil foi criada pelos portugueses
para fabricar moedas com o ouro vindo da
mineração. Na época, o crescimento do
comércio começava a causar um caos monetário devido à falta de um suprimento
local de moedas. Um ano depois de criada,
começaram a ser cunhadas as primeiras
moedas, permitindo, assim, que fossem
progressivamente substituídas as diversas
moedas estrangeiras que circulavam no
país. Entre 1975 e 2005, a instituição manteve, de alguma forma, um braço exportador, que atendeu à demanda de dez países
durante esses 30 anos. O último pedido,
feito há cinco anos, foi uma condecoração
encomendada por Angola.

Suco de
acerola
orgânico:
sucesso
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Três questões sobre educação global

PROJETO ORGANICS BRASIL
ANO

EMPRESAS
PARTICIPANTES

em milhões
VOLUME DE
EXPORTAÇÃO

2005

12

US$ 9,5

2006

33

US$ 15

2007

42

US$ 21

2008

64

US$ 58

2009

74

US$ 44,3

2010 1o tri

74

US$ 8

Sem agrotóxicos!
Produtos orgânicos
rendem US$ 8 milhões em
exportação no primeiro tri
O SETOR BRASILEIRO de produtos orgânicos
alcançou, só no primeiro trimestre deste ano, a casa
de US$ 8 milhões em negócios para exportação. A
cifra é fruto da participação de empresas do setor
em duas feiras internacionais. A previsão é que,
este ano, o projeto Organics Brasil, uma parceria da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (ApexBrasil) e do Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), participe de oito
feiras no exterior, uma a mais que no ano passado.
Na BioFach Nuremberg, em fevereiro, a maior
feira de produtos orgânicos do mundo, o
Organics Brasil contou com a presença de 11
empresas associadas, que fecharam negócios
de US$ 6,2 milhões. Na Expo West, em março,
na Califórnia, foi US$ 1,8 milhão em contratos.
No fim de abril, os orgânicos brasileiros estarão
presentes na Sial Canadá. O volume de exportações do setor quadruplicou em 2009, comparado a 2005 (veja quadro acima).

A UNICAMP FOI a única universidade da América
do Sul a participar da quarta edição do Going Global,
conferência sobre modelos de internacionalização da
educação que ocorreu em Londres, em março. Para o
professor Leandro R. Tessler, coordenador de Relações
Institucionais e Internacionais (Cori) da universidade e
participante do encontro, “é fundamental para o desenvolvimento do país que suas melhores instituições
tenham uma dimensão internacional”. Tessler respondeu
a PIB as seguintes questões:
1. De que forma a internacionalização do estudante pode colaborar com a qualidade da universidade brasileira?
Internacionalização vai muito além do aluno. Neste início de século, o conhecimento é cada vez mais
o indutor do desenvolvimento. O Brasil está numa
trajetória irreversível no sentido de desempenhar um
papel importante no cenário mundial. Dessa forma, é
fundamental para o desenvolvimento do país que suas
melhores instituições tenham uma dimensão internacional, que pode se expressar na forma de projetos
internacionais de pesquisa e desenvolvimento. Essa
dimensão precisa atingir, também, os estudantes, na
medida em que uma exposição a diferentes culturas
é uma forma de qualificá-los e de abrir-lhes novas
portas no mercado. Além disso, expor o conjunto
de universidades brasileiras a padrões de qualidade
internacionais as qualifica em todos os sentidos.
2. Que qualificações esses estudantes podem adquirir fora do país que aqui não seria possível?
O objetivo da internacionalização não é buscar qualificações que não existem aqui, mas abrir vias de duas
mãos para intercâmbio de culturas. Tão importante
quanto mandar nossos estudantes para fora é receber
estudantes de outros países. Exposição a um ambiente diverso é um desafio que qualifica tanto brasileiros
quanto estrangeiros e cria laços culturais duradouros.
3. Para quem pensa em internacionalizar parte de
sua formação, qual o melhor momento da carreira
para fazê-lo?
Na graduação, eu recomendaria evitar o primeiro e o
último anos da formação. Na pós-graduação, o ideal
é realizar parte do projeto de pesquisa fora do país.
Mais do que o momento, é importante vivenciar um
desafio intelectual que vai ter consequências para o
resto da vida.
PIB
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Nem a imagem
do Rio no
tradicionalíssimo
táxi londrino...

Caminho difícil

Os britânicos ainda não descobriram o potencial brasileiro como destino turístico
BRASIL, PAÍS DO Sol, do futebol, de mulheres
lindas e praias sensacionais, correto? Talvez, mas o
estereótipo parece não bastar para atrair visitantes
do Reino Unido. De acordo com o site de comparação
de voos Skyscanner, o Brasil nem mesmo se classifica
entre os 50 destinos mais populares e atraentes para
os britânicos. A pesquisa, realizada entre usuários
do próprio site, um dos maiores da Europa, aponta
países como Tailândia, Índia e Estados Unidos entre
os top 15, enquanto os vizinhos Espanha, França e
Portugal ficam entre os dez mais procurados.
De acordo com o diretor da empresa, Barry Smith,
a crise global fez com que os britânicos preferissem viajar na própria Europa. Os mais aventureiros
limitaram-se a destinos testados e aprovados,
como Índia e Tailândia. Outra pesquisa, realizada
pela British Airways, que faz voos diários para o
Brasil, confirma a dificuldade: os dez destinos mais
atraentes para o turista britânico, segundo a BA,
incluem o Egito, Maldivas, República Dominicana
e África do Sul, ficando o Brasil de fora mais uma
vez. Os britânicos parecem ainda nos ver como

EMBRATUR

...nem a propaganda das belezas
naturais atraem os ingleses para o Brasil
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exóticos demais ou conhecidos de menos para arriscarem suas férias minuciosamente planejadas.
Nem tudo é má notícia: segundo a Embratur, o
número de britânicos que viajaram ao Brasil vem
crescendo. Passou de 169 627, em 2006, para
181 179, em 2008. Além disso, as cataratas de
Iguaçu foram consideradas a melhor atração
turística internacional em pesquisa do jornal inglês
The Guardian. Chegar às cataratas, porém, não é
tarefa fácil, exigindo voos indiretos com escalas e
conexões. O que aponta para uma das possíveis
causas do mau desempenho brasileiro, segundo o
chefe do Setor de Turismo da Embaixada Brasileira
no Reino Unido, Igor Flávio de Aguiar Germano:
vários dos destinos mais bem colocados são muito
bem servidos de voos diretos do Reino Unido. Já o
Brasil não oferece a mesma gama de opções, tendo
o turista que utilizar companhias aéreas que fazem
escalas na Espanha, França ou Portugal.
“Falta de infraestrutura é um problema que afeta
toda a economia brasileira”, diz Germano. “Parece
claro que somente com investimentos em melhores estradas, aeroportos, hotéis e com o aumento
do número de voos diretos entre o Reino Unido e
o Brasil será possível dar um grande salto nessa
área.” Como fazer do Brasil um país irresistível ao
turista britânico? Além das melhorias na infraestrutura, propaganda e marketing coerentes e
constantes ajudariam a virar esse jogo, ainda mais
diante da enorme oportunidade turística que se
abre com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos
no Brasil, em 2014 e 2016.
(Nara Vidal, de Londres)

Barreira argentina
FABRICANTES BRASILEIROS DE equipamentos
médico-hospitalares reclamam de abusos e desrespeito a
acordos internacionais quando buscam a certificação necessária à exportação para a Argentina. A Dabi Atlante, por
exemplo, afirma que é preciso repetir naquele país o oneroso processo dos testes já realizados para a certificação na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “É uma
barreira não tributária, colocada especificamente para o
Brasil”, queixa-se Paulo Passarini, gerente de garantia de
qualidade da companhia.
Outra empresa do setor, a Fanem, para vender suas incubadoras no país vizinho sem repetir esses testes, tem
como única opção apresentar a certificação da Comunidade Europeia, junto com a certificação individual ou
um comprovante de venda direta a um país desse bloco.

“É praticamente impossível comprovar a venda direta
porque comercializamos nossos produtos basicamente
com distribuidores”, afirma José Osvaldo Flosi, gerente
de exportação da Fanem. “O registro em um país europeu tem custo muito elevado”, acrescenta.
Segundo Hely Maestrello, diretor executivo da Abimo
(associação de equipamentos médicos e hospitalares),
exigências similares estariam sendo impostas a argentinos interessados em vender no Brasil. Os representantes das empresas brasileiras contestam essa
informação. De todo modo, a disputa segue. Maestrello
recomenda: “Quem deseja exportar para a Argentina
deve se preparar para repetir os testes de certificação
naquele país”. A Anvisa não se pronunciou. (Antonio
Carlos Santomauro)

Incubadora da
Fanem: agora
Made in Índia
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Baby Índia
A FANEM, FABRICANTE de equipamentos
hospitalares sediada em
Guarulhos, na Grande São
Paulo, pretende inaugurar, em 2011, sua primeira
fábrica de equipamentos
neonatais fora do Brasil.
O país escolhido foi a
Índia – e, decerto, pesou
na decisão o gigantismo
do mercado indiano, que
hoje soma 1,2 bilhão de
habitantes. O investimento será de US$ 5 milhões.
Com o mercado brasileiro
saturado, a companhia
busca mais compradores
internacionais. A Fanem
já exporta para 93 países,
que, juntos, representam
35% do seu faturamento.

PIB
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Observatório de Washington
Notícias dos Estados Unidos com um olhar brasileiro

FLÁVIA CARBONARI

CASADPHOTO/ DREAMSTIME.COM

Na lista
cinzenta?
Plantação
de algodão
nos EUA:
subsídio
condenado

Pedras
no
caminho
Briga comercial e divergências de política externa
esfriam as relações entre Brasil e EUA
A NOVELA DA retaliação comercial brasileira contra os Estados
Unidos, autorizada pela Organização Mundial de Comércio (OMC) a
partir da disputa sobre subsídios ao
algodão americano, não encoraja

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Hillary e Lula, em Brasília:
tensões permanecem
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quem espera uma “relação especial”
entre os dois países. Os resultados
da visita da secretária de Estado
norte-americana, Hillary Clinton,
a Brasília mostram que a cooperação bilateral continua, na prática,
vinculada a questões específicas.
Na contramão desse pessimismo,
a assinatura recente de um acordo militar e de defesa sinalizou a
reabertura do diálogo em uma área
sensível. Mas restam divergências
importantes: “O Brasil é percebido
pelos EUA como uma força estabilizadora no continente, mas permanecem algumas tensões, como as

críticas ao diálogo brasileiro com o
Irã, o impasse em Doha, os subsídios
agrícolas americanos e a revisão
anual do Sistema Geral de Preferências pelo Congresso americano”, diz
o deputado Maurício Rands (PT-PE),
copresidente do Grupo Parlamentar
Brasil–EUA.
Peter Hakim, presidente do
Inter-American Dialogue e grande
autoridade em América Latina na
capital americana, é mais otimista.
“Com o tempo, veremos o Brasil e os
EUA compartilhando cada vez mais
interesses”, diz. “Essa relação será
fortalecida não por causa de convergências políticas ou ideológicas, mas
puramente econômicas”, diz Hakim.
O Brasil é hoje o décimo parceiro
comercial dos EUA, e o comércio
bilateral entre os dois países cresceu
mais nos últimos anos do que com
outros grandes emergentes.

Em meio às escaramuças
com o Brasil por conta do algodão, o governo americano está
para divulgar a revisão anual
do Relatório Especial 301, um
controverso dispositivo aprovado
USTR em 1989 para pressionar
outros países a adotar políticas de
respeito à propriedade intelectual.
Em 2009, o Relatório examinou a
legislação em 77 países e avaliou
o seu cumprimento, classificando supostos infratores em três
categorias principais. O Brasil,
pelo terceiro ano consecutivo, foi
alçado à categoria de país “em
observação”, a mais leve entre as
três. Agora, o empresariado brasileiro mobiliza-se para defender
o país na revisão do Relatório. Em
uma petição de quase 20 páginas,
a Fiesp, a CNI, a Coalizão de Indústrias Brasileiras em Washington e o Conselho Empresarial

Mais brasileiro
na praça

Brasil–Estados Unidos solicitaram
ao USTR que retire o Brasil da
lista. O documento enumera os
avanços brasileiros no estabelecimento de políticas de proteção
e na criação de entidades para
monitorar a pirataria eo contrabando. Mas o outro lado também
age. A International Intellectual
Property Alliance, entidade ligada
à indústria americana, enviou uma
recomendação USTR pedindo que
o Brasil seja mantido na lista. O
argumento é que o país poderia
quebrar patentes ou reduzir pagamentos de royalties caso decida
usar retaliação cruzada contra
os EUA no caso do algodão. Os
líderes democratas e republicanos
da Comissão de Agricultura do
Senado engrossaram o coro. Ameaçam “reconsiderar os benefícios”
que o país recebe nos programas
de comércio preferencial dos EUA.

Com a crescente visibilidade do Brasil no exterior e a
aproximação das eleições
presidenciais, cresce em
Washington o número de
eventos e especialistas
dedicados ao país. Um
exemplo é a presença do
coordenador do Centro para
Estudos Internacionais da
FGV, Matias Spektor, na
sede do Council on Foreign
Relations, no primeiro
semestre de 2010. O Instituto Brasil do Wilson
Center também recebe atualmente o historiador Leslie
Bethell, inglês radicado
no Rio, e pretende, a partir
deste ano, ter sempre um
scholar brasileiro residente.

Kirk, chefão do USTR:
personagem-chave

Quem é que manda?
Nos EUA, o papel central da política comercial cabe ao Legislativo. Por isso,
decisões como a de uma eventual contrarretaliação ao Brasil no caso do algodão
partiriam do Congresso. Dois órgãos do Executivo realizam o que o Legislativo
determina: o Departamento de Comércio (DOC) é o responsável pela política
de comércio exterior, que inclui os programas de promoção e financiamento à
exportação, defesa comercial e controle das exportações. E o Representante
Comercial dos EUA – o famoso USTR, na sigla em inglês – é o consultor-chefe do
presidente em assuntos de comércio internacional e o responsável pelas negociações internacionais. À frente do USTR está hoje o ex-prefeito de Dallas Ron
Kirk, figura-chave nas relações entre Brasil e EUA.

A Fundação Getulio Vargas é a
instituição de pesquisa de políticas
públicas mais influente da América
Latina, segundo estudo da Universidade da Pensilvânia. A FGV é o 28°
melhor think tank no mundo todo, no
ranking do estudo. O Centro de Estu-

dos Políticos do Chile, no 47º lugar, foi
a única outra instituição latinoamericana entre os 50 melhores. Os
três primeiros são norte-americanos:
a Brookings Institution, o Council on
Foreign Relations e o Carnegie Endowment for International Peace.

USTR

Os pensadores
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Marcas
Ana Luisa
(de blusa
vermelho)
e uma amiga
em frente à
Torre de Belém,
em Lisboa:
matando
as saudades

H

á não muito tempo, um mas – xarope, refresco, refrigerante à demanda que não era atendida.
brasileiro que vivesse –, mas há que se admitir que uma
Casada com um português, a
no exterior chegava de delas virou objeto de saudades do- jornalista brasileira Ana Luisa
férias ao Brasil com ídas dos brasileiros expatriados: o Machado mora, desde 2005, na
uma lista pronta: a das Guaraná Antarctica. Durante anos, freguesia do Estoril, em Portugal.
comidas e bebidas das quais iria ma- encontrar guaraná em outros con- Desde que se mudou, encontra o
tar as saudades assim que pusesse os tinentes costumava ser um prazer Guaraná Antarctica em supermerpés em solo verde-e-amarelo. Nela raro e caro. Mas, de algum tempo cados, lojas de produtos brasileiros
entravam feijoada, churrasco, pão para cá, está cada vez mais fácil e alguns restaurantes e lanchonetes.
de queijo, goiabada, tapioca, pastel achar as latinhas verdes – resul- “É um sabor único e que realmente
de feira, coxinha... e guaraná.
tado da onda de popularidade do faz recordar o Brasil. Sempre que
A bebida produzida com o ex- Brasil e seus produtos no exterior e tomo, lembro da propaganda Pipotrato de uma fruta amazônica também da iniciativa de alguns em- ca com Guaraná (famosa campanha
pode ser consumida de muitas for- preendedores estrangeiros atentos publicitária do Guaraná Antarctica
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Longe de família e
amigos, expatriados
brasileiros buscam
matar as saudades
do país comprando
produtos nacionais.
Quem diria que
um Guaraná
Antarctica pode ser
comprado na lojinha
de conveniência
de um posto de
gasolina na Suíça?
S U Z A N A C A M A R G O,
DE ZUR IQUE

de casa
veiculada no Brasil em 1991), conta
Ana Luisa. “Os portugueses conhecem e sabem que se trata de um
refrigerante original do Brasil, mas
acho que ainda somos nós que o
compramos mais aqui.”
Quem produz o Guaraná Antarctica sob licença em Portugal, desde
2001, é a Sumol + Compal, empresa
com forte presença tanto no próprio
país quanto em vizinhos europeus. A
companhia portuguesa oferece a bebida em embalagens PET de 1,5 litro
e em lata de 0,33 litro, e as vendas

ARQUIVO PESSOAL

Sabor
do Guaraná Antarctica em Portugal
chegam a aproximadamente 5 milhões de litros anualmente. A parceria entre InBev e Sumol fez com que
o refrigerante brasileiro se tornasse
muito mais acessível em toda a Europa e barateou o preço ao consumidor.
Nas lojas, o preço de uma latinha de
guaraná varia de 2,40 a 3,40 reais. O
preço do refrigerante em Portugal é
praticamente o mesmo de outros da
categoria, diz Ana Luisa.
Lançado originalmente em 1921,
pela Companhia Antarctica Paulis-

ta, o refrigerante era chamado, na
época, de Guaraná Champagne. Durante anos, a garrafa e, mais tarde, a
lata verde com a frutinha vermelha
no rótulo mantiveram-se inabaláveis no ranking das bebidas brasileiras preferidas. Em 1999, a fusão
entre Brahma e Antarctica fez surgir
a Ambev, nova detentora da marca.
Em 2004, foi a vez da união entre a
Ambev e a belga Interbrew, formando uma nova companhia, a InBev,
uma gigante mundial na área de
bebidas, especialmente de cervejas.
Mesmo depois de tantas fusões,
o sabor do Guaraná Antarctica se
mantém o mesmo. O fruto base para
a produção do refrigerante vem das
plantações da fazenda Santa Helena,
em Maués, pequena cidade no interior da Amazônia. Segundo refrigerante mais vendido no mercado brasileiro há décadas – só perde para a
Coca-Cola –, o Guaraná Antarctica
está na lista dos 15 mais comercializados no mundo todo. Para chegar
lá, um acordo comercial com a PepsiCo, em 2001, deu o pontapé inicial
na internacionalização do produto.
A empresa americana começou a fazer o envasamento e a distribuição
do guaraná em alguns países.

MERCADO EUROPEU
DE BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS
No 1º semestre de 2009 (em R$)

:: Turnover: 150 milhões de euros
:: Volume: cerca de 293 bilhões

de litros

::

1 128
1 071

Existem
companhias
de refrigerantes e
fábricas
na Europa
Fonte: Unesda – Union of European Beverages
Associations – Junho 2009
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compram porque acham que é uma
Na Europa, as iguarias brasilei- bebida diferente, gostam de experiras costumavam ser encontradas mentar”, diz. Os quase vizinhos da
apenas em pequenos mercados que loja de conveniência estão de acorvendiam produtos típicos de países do. “É uma bebida que apresenta
estrangeiros – no caso do guaraná, boas vendas”, afirma Ralph Gsell,
mercadinhos brasileiros, portugue- representante da distribuidora que
ses, indianos ou sul-americanos. Na fornece produtos para as lojas Shell.
Suíça, por exemplo, onde os porE não somente o pequeno varetugueses representam a segunda jista já enxerga no guaraná brasileimaior colônia de imigrantes do ro um chamariz para vendas. Despaís, proliferam restaurantes, bares de 2007, a segunda maior rede de
e mercados para atender a comuni- varejo alimentício da Suíça, o Coop,
dade. E, seguindo a tradição, costu- comercializa o Guaraná Antarctica.
mam vender a bebida brasileira.
“Estamos bastante satisfeitos com
É o caso do Delícias de Portu- as vendas desse produto. Cerca de
gal, aberto há um ano em Zurique 600 dos nossos 800 supermercae vendedor do refrigerante brasilei- dos, além das lojas de conveniênro desde o começo.
cia Coop, oferecem
Mas hoje não só os
o Guaraná”, afirma
pontos tradicionais
Bernhard Studer,
oferecem o guaragerente de bebidas
ná. A pouco mais de
do Coop.
300 metros do DelíAs vendas do recias de Portugal, por
frigerante brasileiro
exemplo, a loja de
superaram as exconveniência de um
pectativas da rede
posto Shell também
de supermercados
tem nas prateleiras
suíça. Studer admite
a marca e o sabor conhecidos dos que a empresa não conhece o perfil
brasileiros.
exato dos consumidores do produto,
“Todas as distribuidoras de pro- mas acredita que sejam latino-amedutos portugueses têm Guaraná ricanos que vivem no país, suíços
Antarctica”, conta Fátima Silvestre, que já experimentaram a bebida em
dona do Delícias de Portugal. “Ven- viagens à América do Sul ou simplesdo principalmente para brasileiros, mente pessoas que se veem atraídas
mas os portugueses e suíços também pelo nome guaraná. “Eu, pessoal-

O guaraná
brasileiro
é consumido
na Europa
como bebida
energética

DE OLHO NOS EMERGENTES
UM ESTUDO DA empresa de
pesquisas Euromonitor International mostra que o futuro do mercado
de bebidas carbonadas está na mão
de cinco mercados: Brasil, China,
México, África do Sul e Estados
Unidos. O levantamento revela que
esses países representarão 55% do
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crescimento mundial do setor nos
próximos dois anos.
Prevê-se, ainda, que já neste
ano seja registrado um aumento
nas vendas de cerca de 16% nesses
mercados. Os números otimistas
se devem, sobretudo, ao crescimento populacional nessas regiões,

SUZANA CAMARGO

De Portugal para a Europa

mente, não conhecia o refrigerante,
mas minha sobrinha, que é filha de
boliviano, fica muito orgulhosa em
encontrar guaraná nas lojas Coop”,
revela o gerente da rede. “O refrigerante atrai consumidores que apreao aumento do poder aquisitivo e
ao estabelecimento de eficientes
redes de distribuição. Para Johanna
Iivonen, analista de mercado de soft
drinks da Euromonitor International, as indústrias que apostarem
em produtos inovadores ou forte
posicionamento de marca entre os
novos consumidores serão as que
obterão maior lucro e crescimento.

DIVULGAÇÃO

As latinhas
verdes na
prateleira da rede
Coop, a segunda
maior da Suíça:
sucesso de vendas

ciam tanto uma bebida energética
quanto doce.”
Outra grande rede europeia
que resolveu investir no sabor da
bebida brasileira é a espanhola El
Corte Inglés. Desde a abertura do
primeiro supermercado da rede
em Portugal, em 2001, o guaraná
já estava presente nas gôndolas. No
começo, era tido como um produto
exótico, mas isso mudou. “Inicialmente, o consumidor do Guaraná
Antarctica era predominantemente brasileiro, mas temos registrado um aumento do consumo por
portugueses”, diz Sara Nogueira,
gerente de relações externas do
El Corte Inglés. É somente nos supermercados portugueses da rede

espanhola que o guaraná faz parte
da linha contínua de bebidas. Na
Espanha, o refrigerante só é vendido em campanhas pontuais.
Um traço interessante dessa
recente popularização do Guaraná
Antarctica em alguns países europeus é que não foi feito nenhum
investimento por parte da InBev.
Não há campanhas publicitárias
ou de marketing sobre o produto
(procurada, a InBev respondeu que
não tinha informações a dar sobre o
guaraná no exterior). Em Portugal,
a Sumol + Compal trabalha a marca
essencialmente com o trade marketing. Para a companhia, o produto
ainda está numa fase de crescimento e muito longe da maturidade.

Mas, ao que parece, a rede informal de divulgação formada pelos
brasileiros expatriados supre com
vantagens a falta de um trabalho
profissional no mercado. Radicada
há cinco anos na Europa, a baiana
Adjane Selva apresentou o sabor da
bebida amazônica para toda a família suíça. “Meu marido adora e meu
cunhado toma como energético,
quando pratica esporte ou está cansado”, diz ela. “Gosto, também, de
comprar quando temos convidados
e preparo algum prato bem brasileiro.” Uma das maiores fãs de guaraná
na casa dos Selva é a pequena Elisa,
de 3 anos, nascida em Zurique. “Ela
sempre pede para tomar o guaraná ártica”, conta, rindo, Adjane.
PIB
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Liderado pela Globo, o Brasil
avança na exportação de novelas
e desenhos animados para a TV
JOSÉ RUY GANDR A
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DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Novelas da
Globo: produtos
vendidos para o
mundo inteiro

N

ão é fácil exportar conteúdos para a TV no ambiente
globalizado. A disputa nesse segmento é como enfrentar um Golias no auge de sua força. Apenas os Estados Unidos respondem sozinhos por cerca de 80%
de toda a produção audiovisual do planeta. Os 20%
restantes do share são disputados ferrenhamente por quase uma
centena de países. Mesmo assim, o Brasil vem fazendo avanços
notáveis na área – a ponto de hoje desfrutar de invejável tradição
no setor. Enorme parte dessas conquistas deve-se à TV Globo, que,
no fim dos anos 70, começou a vender ao exterior, sem grandes
pretensões, algumas atrações de sua grade. Com o tempo, porém,

PIB
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o negócio cresceu tanto que até hoje,
três décadas mais tarde, a emissora
já exportou, em diferentes formatos,
centenas de programas para mais de
200 países.
“O Brasil definitivamente criou
uma linguagem televisiva própria,
em especial no segmento das novelas, capaz de adaptar-se à realidade dos países mais diferentes”, diz
Ricardo Scalamandré, diretor da
Central Globo de Negócios Internacionais (CGNI). Em 2009, 65 obras
da emissora, entre novelas e minisséries, viajaram o mundo e foram ao
ar em 83 países dos cinco continen-

Reynaldo Gianecchini
e Thais Araújo em
Da Cor do Pecado:
a novela campeã
de bilheteria global

TV GLOBO / ZÉ PAULO CARDEAL

Scalamandré,
da Globo:
“Uma
linguagem
universal”

AS CAMPEÃS DE VENDAS
Quantos países exibiram as novelas mais
vendidas no exterior pela TV Globo
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100
TERRA NOSTRA
95
O CLONE
91
ESCRAVA ISAURA
79
LAÇOS DE FAMÍLIA
77
POR AMOR
76
PÁGINAS DA VIDA
66
MULHERES APAIXONADAS 62
ANJO MAU
62
SINHÁ MOÇA
61
DA COR DO PECADO

TV GLOBO / GIANNE CARVALHO

1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o

tes. Somadas, elas totalizaram mais
de 2 500 horas de programação, o
equivalente a mais de 1 200 filmes
hollywoodianos. A novela A Favorita, por exemplo, hoje está no ar em
Cuba e Israel. Páginas da Vida é líder
de audiência no Cazaquistão; e O
Clone, um dos blockbusters mundiais
da Globo (veja ranking ao lado), faz
enorme sucesso em recantos como
Macau e Azerbaidjão. Minisséries
como Amazônia, Chiquinha Gonzaga e Carandiru são transmitidas
em vários países europeus e latinoamericanos. Hoje, essas atrações
são traduzidas para 43 idiomas. É
raro o país latino-americano, prin-

cipal mercado da emissora, que não exterior. “Muitas vezes assistimos
exiba pelo menos um produto cria- a programas em canais a cabo fado pela TV Globo.
mosos, como National Geographic
Numa escala e ritmo um pou- e Discovery, sem imaginar que
co mais modestos, a Rede Record aquele conteúdo foi produzido aqui
também vem marcando pontos no mesmo, por brasileiros”, diz André
mercado externo. Cerca de 18 nove- Mermelstein, publisher da revista
las produzidas pela emissora, como Tela Viva e organizador do Fórum
Prova de Amor, Essas Mulheres e Bi- Brasil, evento anual dedicado ao
cho do Mato, já foram exportadas mercado internacional de televisão.
para 45 países, entre os quais França, “Nos últimos quatro anos, o númeItália, Turquia e Lituânia. São 145 ro de estrangeiros que compraram
os canais de TV a cabo que exibem conteúdos audiovisuais brasileiros
ou já exibiram uma das novelas da mais que duplicou.” É na animação,
empresa. Curiosamente, o produto porém, que a produção audiovisumais vendido é exatamente a versão al brasileira vem experimentando

produzida pela emissora para a novela Escrava Isaura.
Noutra mostra da vitalidade e
crescimento do setor, hoje várias
produtoras independentes, seguindo a trilha aberta pela Globo, também começam a exportar seus conteúdos para TVs a cabo estrangeiras.
A O2, por exemplo, produtora paulista que tem entre seus sócios o diretor de cinema Fernando Meirelles,
já exportou sua série Cidade dos Homens para mais de uma dezena de
países. Outras, como a carioca Conspiração e as paulistas Bossa Nova e
Mixer, produzem documentários e
séries para TVs a cabo do Brasil e

uma expansão inédita. Hoje, três
desenhos animados produzidos no
Brasil para TVs a cabo estrangeiras
são transmitidos e fazem sucesso lá fora. O canal Discovery Kids,
por exemplo, transmite para toda a
América Latina e outros países do
mundo dois desenhos animados
made in Brazil. Um é As Princesas do
Mar, criado pelo animador brasileiro Fabio Yabu e produzido pela empresa paulista Flamma, em parceria
com a Southern Star, maior produtora independente da Austrália. O
outro: Os Peixonautas, da produtora PinGuim. Ambos são líderes em
suas faixas etárias e já se encontram

DIVULGAÇÃO

FABIO YABU

Animações brasileiras:
Sucessos nas
TVs a cabo

DIVULGAÇÃO/TV PINGÜIM

MUNIR CHATACK/ RECORD

Novela Bicho
do Mato,
da Record:
16 países

em sua segunda temporada. Outra
produtora paulista, a Mixer, tem sua
animação Escola pra Cachorro exibida diariamente no canal Nickelodeon. “O Brasil deu um grande salto
nessa área, graças ao enorme talento
de seus profissionais de animação”,
diz Marcos Altberg, presidente da
Associação Brasileira de Produtoras
Independentes de TV (ABPI-TV).
A TV Globo ainda é, disparada, a
grande exportadora de conteúdos
televisivos brasileiros para o mercado internacional. Embora outras
redes de TV brasileiras, como a Rede
Record ou o SBT, exportem algumas

de suas produções, a Globo é hoje
um player com presença e estatura
globais no segmento. Sua arrancada
rumo aos mercados externos, porém,
começou timidamente. “O primeiro
programa vendido pela Globo ao
exterior foi uma edição especial do
Fantástico, comprada pela estatal
sueca SVT2 em 1978”, diz José Roberto Filippelli, então diretor de vendas internacionais da emissora. Com
a privatização em série das TVs estatais europeias nos anos seguintes, o
negócio decolou rapidamente. “Esses novos canais privados estavam
sedentos por novos conteúdos para
preencher sua programação”, afirma.
PIB
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Televisão

Versão latina de O Clone:
produzida sob medida para
o mercado latino dos EUA

Foi nesse cenário aquecido que discutir os acontecimentos daquea TV Globo emplacou seu primei- le capítulo”, diz Felippelli. “Foi uma
ro blockbuster internacional: a no- febre inacreditável.” Essas novelas
vela Escrava Isaura, vendida ini- eram compactadas e tinham, em
cialmente para a TSI (Televisione média, 30 capítulos. Seu transporte
Svizzera Italiana) e, depois, numa
era complicado, pois o material vivolumosa cascata, para emissoras nha em enormes latas de videoteipe.
de 78 outros países. A atriz Lucélia “Pareciam caixas de pizza gigantes”,
Santos tornou-se uma celebridade lembra Felippelli.
quase instantânea
Foram tempos de
em países tão divercerta improvisação
sos quanto China,
heroica, substituída,
Cuba, Espanha ou
gradualmente, por
Itália. Neste último,
uma gestão mais proera comum, durante
fissionalizada e uma
a exibição da novela,
operação bem mais
encontrarem-se picomplexa. “Hoje, a
chações pelas ruas de
TV Globo atua no
cidades como Roma,
mercado internacioMilão ou Nápoles
nal com três braços
com os dizeres: “Libertà per Isaura” complementares”, diz Ricardo Sca(liberdade para Isaura).
lamandré, diretor da GNI. O priOs grandes sucessos seguintes meiro deles é o licenciamento, em
foram a novela Dancing Days e o que o conteúdo vendido é o mesmo
programa Você Decide, vendidos produzido para o Brasil. “Nesse caso,
para dezenas de países em prati- contamos com duas vantagens”, diz
camente todo o mundo. “Na Espa- o executivo. “A primeira é o fato de
nha, tão logo acabava a exibição nossa qualidade de produção já ser
de Dancing Days, a TV de Cataluña reconhecida internacionalmente, e
colocava no ar um programa para a segunda é a possibilidade de cus-

As novelas
da Globo,
no início,
eram vendidas
em latas de
videoteipe
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tomizarmos os produtos para atender demandas pontuais dos clientes”. Os maiores concorrentes da TV
Globo nessa área, em que as novelas
preponderam, são as TVs mexicanas.
Sua grande prioridade: a conquista
do mercado hispânico dos Estados
Unidos. “Hoje, os latinos residentes
nos EUA, principais consumidores
de novelas, são cerca de 45 milhões,
em torno de 15% dos habitantes do
país”, diz Ricardo. “Em 2025, eles
deverão representar 40% da população norte-americana.”
Além das novelas e minisséries,
a área de licenciamento vem faturando alto com um novo produto:
o Brazilian Magic Football – ou,
mais simplesmente, o Foot Brazil.
São 80 jogos do Campeonato Brasileiro, narrados ao vivo e em inglês,
oferecidos por um canal à la carte. “Estamos promovendo o futebol brasileiro lá fora, concorrendo
com os ingleses e espanhóis”, diz
Ricardo. “Mas temos a vantagem
de estar mostrando ao mundo os
craques de amanhã.”
A segunda perna desse tripé é a
TV Globo Internacional, também

DIVULGAÇÃO/TV RECORD

Novela Bicho do Mato, da
Record: a emissora já exporta
para mais de 40 países

um canal premium à la carte, como o vam em vê-lo às 8 horas da manhã.
PFC ou o Premier Combate, ambos “Eles queriam vê-lo sentados no sofá,
da Globosat. Transmitindo 24 ho- do mesmo modo e no mesmo horáras por dia, a Globo Internacional rio em que faziam aqui no Brasil”,
já conta com 550 mil assinantes, ou diz Ricardo. “Passamos a exibi-lo
cerca de 2 milhões de espectadores, às 20 horas no Japão e, mesmo não
em 115 países. O canal opera com sendo mais ao vivo, as pessoas adocinco diferentes sinais, distribuídos raram e nossa audiência aumentou.”
para os Estados Unidos, Portugal,
A derradeira frente de negócios
Europa, África e Japão. “Isso nos internacionais da TV
permite customizar tanto a pro- Globo – e também
gramação quanto os intervalos co- a mais promissora –
merciais, com uma base tecnológica são as coproduções
altamente sofisticada”, diz Ricardo. de novelas. “Essa
Além disso, a Globo Internacio- área é o nosso querinal procura estreitar os laços com do bebê”, diz Ricardo.
seus públicos promovendo eventos, A primeira investida
os chamados Brazilian Days, com a de porte nesse segpresença de astros de seu elenco, em mento foi a coproducidades com grandes concentrações ção da novela O Clone
de imigrantes brasileiros – Nova com a rede mexicana Telemundo
York, Lisboa ou Tóquio, por exem- (do grupo NBC), que está sendo exiplo. “Para os brasileiros que vivem bida nos Estados Unidos para o púlá fora, a Globo é uma memória viva blico hispânico. “Nesse caso, a cusde sua vida no país”, afirma Ricar- tomização é total”, diz Ricardo. De
do. Tal vínculo é mesmo forte. Um fato. A ação, que na história original
bom exemplo: o Jornal Nacional se desenrolava entre o Marrocos e
era transmitido ao vivo para todo o o Rio de Janeiro, na nova versão
mundo. Os brasileiros residentes no tem por eixos o Marrocos e Miami.
Japão, no entanto, não se conforma- Os atores são todos hispânicos e as

gravações realizadas em um estúdio
na Colômbia. A TV Globo, nesses
casos, entra com a chamada inteligência do produto: o script original,
sua adaptação e, principalmente, o
planejamento de cenários, figurinos
e gravações. A segunda iniciativa
desse gênero, a novela Louco Amor,
realizada em coprodução com a
TV Azteca, também
acaba de estrear no
México. “Nesse caso,
resgatamos um produto com 30 anos de
idade e o adaptamos
inteiramente à realidade mexicana”, afirma Ricardo.
Em suma: o Brasil
pode ainda estar longe de se tornar um Golias do mercado audiovisual global, mas, quando
se trata de produção de conteúdos
televisivos, essa realidade vem
mudando rapidamente. Nesse caso,
com a conquista contínua de novos
mercados e a diversificação de seus
exportadores, pode-se dizer que o
país está muito bem na foto. Ou melhor: nas telas.

O canal Globo
Internacional
já conta com
2 milhões de
espectadores
mundo afora
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Cultura

xodó
Um novo

Cresce o número de estrangeiros
que estudam o português do Brasil
F L AV I O D E C A R VA L H O S E R PA

C

omo efeito colateral da
crescente exposição do
Brasil na mídia internacional, o “brasileiro”, ou
o “Brazilian Portuguese”,
vem ganhando adeptos mundialmente. O interesse global, antigamente alimentado apenas por música
e esportes, ganhou novo alento com
a presença relevante do país entre
os chamados Brics e pela escolha do
Rio de Janeiro como sede dos Jogos
Olímpicos de 2016 e do Brasil para a
Copa do Mundo de Futebol de 2014.
O Brasil, que quase só comparecia no noticiário internacional por
causa de mazelas da distribuição
de renda e outros males da estagnação, agora frequenta o noticiário
positivamente. Os americanos não
confundem mais a capital brasileira
com Buenos Aires, como no passado.
Até ensaiam uma familiaridade com
a língua portuguesa, adotando algumas palavras sem traduzi-las, como
fez recentemente o Wall Street Journal num artigo sobre o futebol brasileiro: “The paradinha (pronounced
par-a-JEEN-ya) is a technique of
taking a penalty kick designed to
throw off the goalkeeper’s timing”.
Além do interesse despertado espontaneamente pela maior presen-
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ça do Brasil no noticiário, também o
Ministério das Relações Exteriores
busca incentivar o aprendizado do
português. Atualmente, o departamento cultural do Itamaraty coordena e remunera as atividades de 53 leitorados, nome dado aos professores
que recebem subsídios do ministério
para trabalhar no exterior. Em 2008,
eles eram 45 em 36 países (eram 30
em 2006). No ano passado, o Itamaraty registrou 27 292 estudantes
matriculados em todo o mundo. A
expansão da rede de leitorados é um
bom exemplo do êxito dessa modalidade de promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira. Ela
atinge uma parcela qualificada das
populações locais, em especial no
âmbito das comunidades acadêmicas
e formadoras de opinião.
Como não poderia deixar de ser,
o “Brazilian Portuguese” também
está presente nas redes sociais da
internet, verdadeiros dínamos disseminadores de modismos – mas
também de serviços muito práticos.
No Facebook, a maior dessas redes,
acaba de ser criado um grupo chamado Learn Brazilian Portuguese
que, em poucas semanas, já conta
com quase 700 membros de todas as
partes do mundo. Um levantamen-

Hannah
Mallinckrodt,
Nos jardins
do King´s
College, de
Londres:
“Adoro dançar
o forró”

to entre os usuários sobre as razões vem aumentando o interesse pelo
de seu interesse no português bra- país. “Tivemos de nos adequar a
sileiro revela motivações variadas. essa demanda crescente”, diz Bryan.
Entre os adeptos figuram garotas “Atualmente, oferecemos três curapaixonadas pela música ou capoei- sos para estudantes de graduação
ra, estudantes que se preparam para e pós-graduação sobre cultura, poo trabalho acadêmico de campo no lítica e história brasileira, e ainda
Brasil e profissionais em busca de cinco turmas de português.”
oportunidades de negócio. A proNo passado, gerações dos chafessora Megwen Loveless, uma das mados brazilianists costumavam
criadoras do grupo Por aqui, tam- concluir o curso sem nem ao mebém dedicado à propagação do idio- nos dominar a língua portuguesa,
ma, fez seu doutorado sobre forró e pois assistiam a todas as aulas em
hoje leciona português em Princeton, inglês. Isso não acontece mais na
em Nova Jersey, uma das universida- Georgetown: “Somos a única unides de elite dos Estados Unidos.
versidade americana que oferece
O interesse pela cultura brasilei- aulas de história e política brasileira
ra foi captado quase que no ar pela em português”, gaba-se Bryan. Uma
dramaturga paulista Jhaira, nome das mais destacadas universidaartístico que sigdes norte-americanas,
nifica “rio de mel”
particularmente na
em tupi. “É coisa
área de relações interde índio mesmo,
nacionais, a Georgetosem sobrenome”,
wn é uma espécie de
ela brinca. Após
celeiro da política inuma temporada de
ternacional e diplomaimersão na dramacia norte-americanas.
turgia britânica,
Tem cerca de 6 mil
em Londres, Jhaira
alunos em seus cursos
passou a coordenar
de graduação e outros
o projeto Com a pa1 500 matriculados em
lavra, um programa na internet que pós em relações internacionais.
se propõe a unir plateias em países
O interesse por nosso idioma
diferentes por meio do português. O estende-se ao Canadá, outra ilha da
projeto conta com o apoio entusias- excelência internacional. Andréa Pamado do King’s College, instituição checo Pacífico, professora de Direito
que figura entre as 25 melhores uni- e Relações Internacionais no Brasil
versidades do mundo e é a quarta na York University, Toronto, testemais antiga da Inglaterra. De fato, munha: “A crescente importância
é no ambiente acadêmico que essa do Brasil nos fóruns internacionais
tendência pode ser notada mais cla- desperta cada vez mais a vontade de
ramente. Em 2002, a Universidade estrangeiros de conhecer o país”, ela
de ������������������������������
Georgetown��������������������
, em Washington, ti- diz. São estudantes interessados em
nha apenas 70 alunos de português fazer negócios com o país, aprender
por ano. Hoje, esse número aumen- a cultura brasileira e, especialmente,
tou para mais de 200. De acordo
o idioma. Como há pouca informacom Bryan McCann, diretor do ção em inglês para o estudo de deterPrograma de Estudos Brasileiros da minadas áreas, os acadêmicos comeuniversidade, a crescente presença çam seu aprendizado pela língua, a
do Brasil no cenário internacional fim de poderem ler obras publicadas
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Os alunos de
Português da
Georgetown
University
saltaram de
70 para 200
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ter e, às vezes, leio seus artigos em
português para manter e melhorar
meu nível”, ele diz.
Hannah Mallinckrodt, 19 anos,
colega de Mitchell no King’s, herdou
do avô o gosto pelo Brasil. “Ele mora
em Belém do Pará e, no verão passado, fui lá para conhecer a nova mulher dele. Adorei a comida, a música
e o país de um modo geral.” Hannah
diz que aprendeu e adora dançar o
forró e o brega. “Acho que o Brasil
é um país que tem muito a oferecer
e, no futuro, decerto terá muita influência no mundo.” Hannah segue
notícias do Brasil por seu iPod.
O exótico brasileiro atrai até
mesmo gente de cultura mais exótica ainda. É o caso da indiana Amee
Virani, 20 anos, da mesma turma:
“Gosto de ver capoeira e aprender a dançar samba. Gostaria
de passar seis meses
no Brasil, estudando
e viajando”, diz ela.
“Também tenho um
amigo bonitão em
São Paulo que vou
visitar”.

Hannah e suas
amigas da Brazilian
& Portuguese
Society e jornal
sobre o Brasil que
circula em Londres
34
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em português no original. Uma das
em português e alemão, namorou
alunas de Andréa, focada em estu- várias línguas estrangeiras até se
dos de Direitos Humanos, fez um deparar com sua paixão pelo porcurso sobre movimentos sociais na tuguês. “No tempo da escola secunAmérica Latina e decidiu escrever dária, estudei francês, alemão e até
sua monografia final sobre o Movi- japonês”, diz. “Agora eu amo a línmento Brasileiro dos Trabalhadores gua portuguesa e nem consigo imasem Teto (MTST). Mas não encon- ginar estudar outra coisa qualquer.”
trou nada escrito em inglês. “Por Mitchell apaixonou-se também pela
conta dessa lacuna, ela começou a cultura brasileira: “O que mais gosto
estudar o português, para aprender na faculdade é da nossa Portuguese
mais sobre os movimentos sociais no & Brazilian Society, uma confraria
Brasil”, diz Andréa. A York Universi- em que os estudantes do departy é a terceira maior universidade do tamento dos estudos lusófonos se
Canadá, com mais de 47 mil alunos
encontram”, afirma o estudante.
de graduação e 6 mil alunos de pós- “Organizamos eventos sociais. Às
graduação.
vezes, vamos aos bares ou restauNo outro lado do Atlântico, o rantes brasileiros consumir umas
epicentro do interesse pelo por- caipirinhas e coxinhas e, aos dotuguês está no tradicionalíssimo mingos, dançamos forró.” Mitchell
King’s College. Sediado no centro já traçou seus planos
de Londres, a instituição tem mais para o futuro. Em
de 21 mil alunos de 140 países e aca- 2011, pretende passar
ba de assinar um convênio com a um semestre em Belo
Fundação de Amparo à Pesquisa do Horizonte, estudanEstado de São Paulo (Fapesp), com do na Universidade
vistas à cooperação e ao intercâm- Federal de Minas Gebio de pesquisas acadêmicas.
rais (UFMG). “Sigo
Mitchell Cutmore, 20 anos, alu- alguns jornalistas
no do segundo ano da licenciatura brasileiros no Twit-
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O
último
Eldorado

Apoiadas pelo governo, empresas brasileiras já são players
dominantes em Angola e Moçambique e enfrentam a concorrência
chinesa nos mercados promissores do continente africano
MARCO REZENDE

S

ão 8 horas da noite e faz
um calor abafado na capital de Angola, quando o
velho Boeing 707 da FAB,
conhecido como Sucatão,
estaciona no pátio do aeroporto de
Luanda. É a primeira escala de uma
viagem de quatro dias que o levará
a pousar também na capital de Moçambique, Maputo, e na cidade de
Johannesburgo, África do Sul. O primeiro a descer a escada é o ministro
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da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Miguel Jorge, seguido por
funcionários do BNDES, Petrobras
e quase uma centena de empresários
e executivos de empresas brasileiras
de todos os setores e portes.
No grupo estão representantes
de gigantes como Embraer, Brasil
Foods e Usiminas e pequenas e médias empresas aguerridas e inovadoras. Alguns exemplos: Boutique de
Aromas, fabricante de cosméticos

e aromatizadores de Panambi (RS),
Green �inds, que produz móveis
com madeira certificada em Belém
(PA), e Brastex, da cidade de Paulista (PE), uma tecelagem de panos de
chão e cozinha fabricados a partir
de descartes da indústria têxtil e
de confecções. Também integram
o batalhão, armados de projetos,
amostras e catálogos, executivos
de algumas das maiores empreiteiras do país – pesos pesados como

MARCO REZENDE

EDUARDO MOODY

Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez,
OAS, Camargo Corrêa e Odebrecht.
O objetivo de todos, estimulados
pelo governo brasileiro, é estar na linha de frente da ofensiva para conquistar espaço precioso na última
fronteira econômica relativamente
inexplorada no mundo: a África. Um
mercado em crescimento acelerado e
pronto acolher quem tiver os produtos, tecnologia, serviços e financiamentos de que o continente precisa.

Pavimentação de rua
em Benguela e avenida
congestionada em
Luanda: tudo por fazer
em Angola e na África

Terminadas as guerras civis em
Angola e Moçambique e enterrado o
apartheid na África do Sul, a África
Austral começou a decolar. Com o
PIB se aproximando dos US$ 100 bilhões, Angola vem crescendo perto
de 20% ao ano desde 2005, graças
às grandes reservas de petróleo, que
lhe garantem 2 milhões de barris diários. A economia de Moçambique,
segundo dados do Banco Mundial, é
a segunda a crescer de modo mais

rápido e sustentável em toda a África, com média de 8,2% nos últimos
dez anos. A África do Sul, por fim,
um país no centro das atenções por
sediar a Copa do Mundo de Futebol
deste ano, é a maior economia africana, com um PIB per capita praticamente igual ao brasileiro – quase
US$ 10 mil.
A Odebrecht, pioneira em Angola (chegou em 1984, em meio à guerra civil), é hoje uma potência local:
PIB
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maior empregadora do país, com
quase 30 mil funcionários, a companhia está presente em setores tão
diversos quanto construção pesada,
projetos imobiliários, supermercados, mineração de diamantes e etanol. A mineradora Vale é, em Moçambique, o que a Odebrecht é em
Angola. Perto da cidade de Tete, no
norte do país, a Vale está investindo na mina de carvão
mineral de Moatize,
a maior reserva do
hemisfério sul, US$
1,3 bilhão, o equivalente a um sétimo do
PIB do país, de US$
9 bilhões. Na África
do Sul, onde chegou
em 2001, a gaúcha
Marcopolo tem duas
fábricas de ônibus, já
exporta para outros países africanos e teve o prazer de vender os 460
ônibus que serão usados na Copa
2010 pelas delegações e grupos vips
da Fifa. Nessa disputa, a Marcopolo teve como concorrente a coreana
Hyundai, uma das patrocinadoras
oficiais do evento.
“A estratégia do governo Lula de
aproximação efetiva do Brasil com
a África e demais países em desenvolvimento é reconhecida como um

acerto da nossa política externa”,
disse a PIB o ministro Miguel Jorge.
“O sucesso econômico dessa integração é evidente.” O presidente
Lula visitou 19 países africanos desde 2003, e o próprio Miguel Jorge
organizou três missões com centenas de empresários a 11 países do
continente em 2009. O objetivo é
estimular exportações e apoiar investimentos diretos
na África. Segundo
estimativa do jornal Financial Times,
empresas brasileiras investiram US$
10 bilhões na África
desde 2003. E o fluxo comercial entre
o Brasil e os países
da Comunidade de
Desenvolvimento da
África Austral (conhecida pela sigla
SADC, em inglês) passou de US$
1,8 bilhão para US$ 8 bilhões entre
2004 e 2008.
Muitos empresários colheram
frutos desse incremento. “A África é
um continente praticamente powerless, diz Wilson Poit, que fundou a
sua Poit Energia em São Paulo, há
dez anos, e já tem filiais na Argentina, Peru e Chile. A Poit fornece
infraestrutura temporária – aluga

Ministro
Miguel Jorge
em Luanda:
três missões
com centenas
de empresários
à África em 2009

PONTAS DE LANÇA
COMO FUNCIONAM AS MISSÕES
COMERCIAIS BRASILEIRAS
CENA EM UM hotel africano. Com
os cabelos grisalhos bem assentados com gel, de gravata e um impecável blazer azul-marinho que lhe
confere certo ar de clubman inglês,
um elegante senhor liga na tomada
um mini-grill e, com naturalidade,
começa a assar e a oferecer aos
nativos apetitosos espetinhos de
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A Vale é, em
Moçambique, o
que a Odebrecht
é em Angola:
uma presença
dominante

queijo coalho, com a aparência e o
sabor dos que se vendem nas praias
do Nordeste brasileiro. Trata-se
de Paulo Heeg, representante dos
Laticínios Tirolez, de São Paulo. Ao
seu lado, dezenas de outros executivos de empresas brasileiras fazem
a mesma coisa com seus interlocutores: exibem seus produtos e avaliam a possibilidade de vendê-los
através de exportações regulares,
criar franquias e, quem sabe, até
investir em fábricas locais.

Esta é mais uma das muitas
missões comerciais organizadas
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para
mercados promissores, mas de
difícil acesso. Para ir de uma capital
africana a outra, às vezes ainda é
preciso trocar de avião na Europa.
“Expliquei isso ao presidente Lula,
e ele me autorizou a usar o Sucatão
para levar os empresários e estimular o processo de internacionalização das nossas empresas”, disse

MARCELLO CASAL JR

a PIB o ministro Miguel Jorge. Os
empresários pagam suas despesas
pessoais e de hospedagem. O governo banca a organização dos encontros com empresários e compradores locais e a logística de transporte
e voos. Com 80 poltronas na classe
econômica e 20 na executiva, o
velho Boeing 707 é surpreendentemente confortável, mas não esconde
seus 42 anos de idade. O número
de mecânicos a bordo é igual ao de
comissários.

MARCELLO CASAL JR

MARCELLO CASAL JR

geradores, galpões e contêineres
refrigerados. “Vamos ser os maioVendedores
res na América Latina e queremos
brasileiros em
Johannesburgo
estar também na África”, diz. Há um
e compradora
mercado e tanto a sua espera. Só 12%
em Maputo
do território angolano dispõe de eleafinidade com
trificação, e o sistema é tão precário
africanos facilita
que ocorrem apagões diários.
negócios com
Energia é também o negócio da
países onde falta
Romagnole, de Curitiba, que fatuquase tudo
ra quase R$ 400 milhões por ano
produzindo transformadores de
distribuição e equipamentos elé- arque, “traz o chocalho amarrado começou exportando para Angola.
tricos. Até aqui, apenas 10% das na canela”), a empresa Pipe Siste- “Mas exportar tubos é como exporvendas eram feitas no exterior. Essa mas Tubulares, de Contagem (MG), tar ar, não agrega valor”, diz Lapa.
porcentagem crescerá com a Áfri- vai iniciar, em 2011, a produção de
Quem também decidiu apostar
ca. Em Moçambique, a Romagnole tubos a partir de aço brasileiro. Co- no surpreendente mercado africaassinou contrato para iniciar, já em meça com 50 empregados, num pro- no para agregar valor à marca foi
2010, a produção de transformado- jeto que conta com apoio da Apex- outra empresa mineira, a produtora
res, inicialmente com partes pro- Brasil e financiamento do BNDES. de água mineral Xuá, de Juiz de Fora.
duzidas 100% no Brasil. Parceiros “A empresa já estava consolidada no Até agora, ela exportava para Angola
locais têm 20% do negócio. Em mercado brasileiro, era hora de in- 20 contêineres por mês repletos de
Angola, a empresa procura vender ternacionalizar”, diz Luiz Lapa, di- garrafões plásticos de 20 litros. Num
não só produtos como também sua retor de operações na África. A Pipe país praticamente sem rede de água
expertise em gestão e treinamento,
segundo Flávio Izzo, da área interIntegrantes da
nacional da empresa.
missão embarcam no
Na região de Catumbela (terra
Sucatão em Luanda
da morena que, segundo Chico Bu-
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potável, cada um deles é vendido no
varejo a US$ 25. Durante a visita da
missão comercial brasileira, Giancarlo Nardy, gerente de marketing
da empresa, alinhavou um acordo
com um sócio angolano para produzir in
loco. “Conseguimos
um parceiro dono de
uma fonte comprovadamente mineral
e temos também o
apoio do Banco Popular de Crédito, que
financiará o empreendimento.” Segundo Nardy, “a África é um mercado
promissor para quem tem experiência na gestão do negócio”.
Em 2001, um ano antes do acordo
que formalizou o fim da guerra civil,
o engenheiro pernambucano Antonio Carlos Perruci criou sua própria
empresa – ATP Engenharia – em Lu-

anda. Não se arrependeu. “Angola é
um país de grandes oportunidades:
é comum que empresas de porte médio, subcontratadas de grandes empreiteiras, tenham em seu portfólio
contratos de US$ 80
a US$ 200 milhões”,
diz ele. E as brasileiras são, obviamente,
beneficiadas pelas
afinidades entre os
dois países – entre
elas, ainda segundo
Perruci, o fato de o
Brasil ser um país
rodoviário e de Angola estar seguindo a mesma trilha.
As maiores afinidades, porém,
são a língua portuguesa comum e
a própria história. Quase metade
dos 3 milhões de africanos trazidos para o Brasil como escravos,
entre os séculos 18 e 19, saíram de
território angolano. “Os angolanos

A África é um
mercado promissor
para quem
tem experiência
em gestão de
negócios

gostam do jeito brasileiro, aquela
história de churrasco e violão”, diz
Perruci. “Além disso, os brasileiros
falam primeiro de família, a seguir
de futebol e só depois de negócios.
Os demais estrangeiros só falam de
negócios e depois vão embora.”
Outros brasileiros que empreenderam em Angola também se deram
bem. Lincoln Nunes, ex-funcionário da Odebrecht, abriu em Luanda
um restaurante por quilo chamado
Panela de Barro, que hoje tem várias filiais. Como Lincoln, muitos
outros engenheiros e executivos
deixaram seus empregos em empresas brasileiras em Angola para
abrir seus próprios negócios. Hoje
eles estão presentes em setores tão
diversos quanto o de limpeza pública, transporte urbano e importação
de produtos de qualidade. Outros
emigraram para empreender. Paulo Emmanuel de Albuquerque tro-
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A Odebrecht
onipresente
em Angola:
obras urbanas,
hidrelétricas,
edifícios
comerciais e o
maior centro
comercial
de Luanda

cou Santa Cruz do Capibaribe (PE) cada pé e ainda regatear o preço.
por Luanda há seis anos para criar
Certa sensação de caos, desora rede de lojas populares Brasuca, ganização e precariedade paira
abastecida com trajes e calçados
sobre praticamente toda Luanda,
comprados em São Paulo. Já tem uma cidade dividida entre a vida
oito lojas e pretende levar sua marca opulenta e segregaa todas as 18 províncias angolanas.
da da pequena parSonolenta e com pouco mais cela dos muitos ricos
de 400 mil habitantes até a inde- – retratada semanalpendência, nos anos 70, Luanda mente na revista
hoje abriga mais de 5 milhões de Caras Angola – e a
habitantes por conta do afluxo de pobreza da maioria,
pessoas que fugiam dos combates que vive em barrano interior do país. A repentina cos nos musseques,
riqueza do petróleo inundou a pre- favelas insalubres,
cária malha viária da cidade de que proliferaram deSUVs e milhares carros particula- sordenadamente durante a guerra.
res, que agora provocam engarrafa- O ponto de encontro dos ricos é o
mentos intermináveis. No trânsito Miami Beach Club, restaurante e
permanentemente congestionado, discoteca de luxo na chamada Ilha
ambulantes vendem água mineral, de Luanda, península diante da lióculos escuros, celulares e até tênis torânea Avenida 4 de Fevereiro. O
aos motoristas e passageiros – há local é propriedade de Isabel dos
tempo de sobra para experimentar Santos, filha mais velha do presi-

dente, José Eduardo dos Santos.
Isabel é considerada uma empresária de grande sucesso. Há alguns
meses, a primeira-dama Ana Paula
Santos organizou no Miami uma
grande festa beneficente, com dois
convidados trazidos
do Brasil: os atores
Grazi Massafera e
Cauã Reymond. A
revista Caras Angola, controlada por
Tchizé dos Santos,
outra filha do presidente, deu ampla
cobertura. Nas ruas, boa parte do
transporte público é feito de modo
anárquico pelos candogueiros (perueiros). Nas calçadas, os quínguilas
(ambulantes) vendem frutas e todo
tipo de mercadoria, dividindo espaço com podólogos que cuidam dos
pés de clientes ao ar livre.
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Em Luanda
convivem os ricos,
retratados na
Caras Angola, e os
pobres, que moram
nos musseques
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Navio-sonda da Petrobras na
costa angolana e condomínio
Riviera Atlântico: riqueza do
petróleo faz surgir demanda
por boas moradias

Ouvidos pela revista PIB, diplomatas e executivos brasileiros que
vivem em Angola asseguram que
não há mais problemas de violência ou crime em Luanda do que nas
cidades brasileiras. Como no Brasil,
diante de cada edifício comercial,
loja ou residência há um segurança
– lá chamado de “o tropa”. Enquanto
esperavam o ônibus diante do hotel, na Avenida Comandante Ginka,
alguns membros da
missão comercial
testemunharam o
ministro angolano
do Turismo, Pedro
Mutindi, caminhando tranquilamente
do outro lado da rua
a caminho de casa
– sem seguranças e
mancando por causa
da prótese que substituiu um pé perdido na explosão
de uma mina durante a guerra civil.
Um consultor brasileiro que
presta serviços a empresas de enge-

nharia em Luanda atesta que tam- tos no governo angolano.
bém o ambiente de negócios é poUma das empresas brasileiras
sitivo, com pleno respeito por con- mais internacionalizadas, presente
tratos e segurança jurídica. “Até os em duas dúzias de países, a Odepagamentos suspensos no auge da brecht tem em Angola um dos seus
crise mundial, no primeiro semestre principais mercados, graças ao vode 2009, já foram normalizados”, ele lume de negócios. “No que se refediz. Os angolanos gostam de fazer re à demanda, as oportunidades na
as coisas no ritmo deles – “nas cal- África são infinitas”, diz Humberto
mas”, como costumam dizer. Ainda Rangel, diretor de desenvolvimensegundo o consultor, o caminho dos to de negócios do grupo em Angola.
negócios sempre en- “Tudo está por ser feito”, diz. Mas
volve parcerias lo- adverte: “Os países africanos que
cais, em geral com realmente oferecem bom apelo a
empresas estatais ou empresas brasileiras são os superaautoridades do go- vitários – leia-se vendedores de peverno do presidente tróleo –, como Argélia, Líbia, Egito,
José Eduardo dos Nigéria, Angola e poucos outros.”
Santos. No poder
O PAC de Angola se chama Plano
há 30 anos e prestes Nacional de Reconstrução e, como
a ser reeleito para o nome diz, é uma coleção de promais um mandato, jetos milionários para reconstruir
o presidente José a infraestrutura do país, devastada
Eduardo conseguiu encerrar a guer- pela guerra civil. Em Luanda, plara civil em 2002, quando morreu o cas com o nome da Odebrecht anunlíder rebelde Jonas Savimbi, dando ciam a presença da empresa em
aos seus principais seguidores pos- inúmeros desses projetos – como

O PAC de Angola
é o Programa
Nacional de
Reconstrução,
coleção de projetos
milionários
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o novo aeroporto internacional da
capital, a nova avenida que o liga a
Luanda, novas rodovias asfaltadas
e hidrelétricas. “Antes, trabalhávamos principalmente para o governo”, diz Rangel. “Agora, a tendência de mais parcerias com agentes
privados é crescente, embora o setor
público continue importantíssimo.”
A Odebrecht está entrando também em novos setores, como indústria e agricultura. A Biocom, joint
venture da empresa com a estatal
Sonangol (a Petrobras angolana) e
o grupo privado local Damer, está
implantando uma usina de cana-deaçúcar para produzir anualmente
30 milhões de litros de etanol, 250
mil toneladas de açúcar e 160 mil
megawatts/h de bioletricidade. O
plantio vai ocupar 30 mil hectares, e sua prioridade inicial será a
produção de açúcar – um item hoje
100% importado em Angola.
Outro parceiro relevante da
empreiteira brasileira é o grupo
GAM, do bilionário e jet setter an-

golano Antonio Mosquito. As duas
empresas estão juntas em empreendimentos imobiliários residenciais
e comerciais. O primeiro shopping
center angolano, o Belas Shopping
de Luanda, foi construído pela Odebrecht. O primeiro condomínio fechado de alto luxo do país também.
Casas de quatro suítes são comercializadas por US$ 5 ou 6 milhões, e
o aluguel mensal não sai por menos
de US$ 25 mil.
No projeto Catoca, dedicado à extração de diamantes na
região nordeste de
Angola, a Odebrecht (dona de 17% da
joint venture) opera
em parceria com a
estatal Endiamo, o
grupo russo Alrosa
e o bilionário israelense de origem uzbeque Lev Leviev,
o homem que acabou com a hegemonia da sul-africana De Beers no
mercado mundial de diamantes. O

Catoca terá receitas anuais de exportação de US$ 1 bilhão. Mesmo
com a retração dos preços do mercado de diamantes gerada pela crise de 2008, a Catoca é importante
em Angola porque emprega muita
mão de obra numa região particularmente pobre do país. Até poucos anos atrás, o combustível para
as obras no garimpo era levado de
avião. Agora chega por uma estrada
também construída
pela Odebrecht.
As empreiteiras
e demais empresas
brasileiras na África
batem de frente com
a concorrência crescente de empresas
chinesas. “Estamos
habituados, pois já
enfrentamos russos,
americanos, italianos e outros concorrentes fortes em
várias partes do mundo”, diz Rangel, da Odebrecht. “A gente pode escolher praça, produto e cliente, mas

As empresas
brasileiras na
África batem
de frente com
a concorrência
chinesa
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concorrente não.” Rangel brande as
armas da Odebrecht: conhecimento e tradição no mercado e maior
capacidade de articulação e formação de parcerias locais.
O fato é que a influência crescente da China no mundo se mostra
de modo particularmente visível na
África. Depois de Lula, o estadista
de peso que mais países africanos
visitou foi o presidente chinês Hu

Dinheiro não falta: só em títulos do
Tesouro americano estima-se que,
no fim de 2009, o governo chinês
acumulava em seus cofres cerca de
US$ 2 trilhões. Apenas em Angola, o
China Development Bank (o BNDES
chinês) financiou no passado projetos no valor de US$ 8 bilhões, todos
tocados por empresas chinesas.
Mas, segundo Rangel, a Odebrecht tem um diferencial importante:

DIVULGAÇÃO

Equipe de
funcionários
da Odebrecht
no projeto
agroindustrial
de Pungo
Andongo, em
Angola: 36 mil
ha de terras boas

Jintao. Entre 1992 e 2008, o fluxo
comercial entre China e África disparou de US$ 4,1 bilhões para US$
107 bilhões. Empresas chinesas
constroem estradas, hidrelétricas,
ferrovias, edifícios públicos e investem pesadamente em recursos
naturais, sobretudo em mineração
e petróleo.
Na área de infraestrutura, empresas chinesas oferecem pacote
completo: projeto, execução, mão
de obra e, sobretudo, financiamento.
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a inserção social. “Quase 95% da
nossa equipe de colaboradores locais são angolanos. A curva chinesa é inversa: 95% da equipe vem da
China”, estima Rangel. De fato, nos
canteiros de obras chineses se veem
quase que só chineses.
Do outro lado do continente, em
Maputo, capital de Moçambique situada na belíssima costa do oceano
Índico, a presença chinesa também
é ostensiva. Na Avenida Karl Marx,
uma grande placa em português,

diante de um novo edifício em obras,
anuncia: “Construção de alto nível
em prol da amizade Moçambique–
China”. Na Avenida 10 de Novembro,
a nova sede do ministério das Relações Exteriores, construção moderna em estilo neossoviético, reluz
como outra empreitada chinesa.
Apesar de 56% do orçamento
moçambicano derivar de doações e
da cooperação internacional, tratase de um “país pobre-rico”, como o
define um diplomata brasileiro em

LUCIANO ANDRADE

estatal brasileira obteve um bloco
de exploração de petróleo na foz do
Rio Zambesi.
Outra estatal brasileira de peso
presente nos dois países é a Embrapa. “Nossos desafios são similares e
temos de crescer juntos”, diz o presidente da estatal, Pedro Arraes Pereira. “No Brasil, pelo menos 250 milhões de cabeças de gado têm como
alimentação básica pastos tropicais,

carvão mineral de Moatize será
essencial para a entrada da Vale na
siderurgia, a maior virada estratégica na história da empresa (veja
quadro na pág 46). A onipresente
Odebrecht é uma parceira importante da Vale no projeto Moatize,
como encarregada de boa parte
das obras de infraestrutura: do
novo aeroporto internacional de
Nacala, perto da mina de Moatize,

LUCIANO ANDRADE

Plantações de milho
e o ministro das
Relações Exteriores,
Celso Amorim,
com técnicos da
Embrapa, em
Angola: tecnologia
dos cerrados para
as savanas

Maputo. Tem grandes reservas minerais e enorme potencial petrolífero. A Petrobras, que já explora
petróleo em Angola em parceria
com a Sonagol, em Moçambique
é parceira da ENH (a Petrobras
moçambicana) na prospecção de
petróleo e gás natural, pesquisa
para produção de biodiesel a partir
da jatrofa, oleaginosa abundante
no cerrado local, além de álcool de
cana-de-açúcar. Em sociedade com
a poderosa Petronas, da Malásia, a

como a brachiaria, trazida da África.
Agora, melhoradas, essas pastagens
podem retornar ao continente africano”, diz Arraes. A Embrapa, cujas
pesquisas foram decisivas para a
expansão do agronegócio no Brasil,
busca agora transpor seu enorme
conhecimento e experiência em
agricultura tropical para terras africanas – em especial nas regiões de
cerrado, outro traço comum entre o
Brasil e inúmeros países africanos.
O megaprojeto de extração de

ao terminal de carvão do Porto da
Beira, único de águas profundas da
costa leste africana, projeto em que
a Camargo Corrêa tem uma participação de 50%. A maior obra da
Camargo Corrêa em Moçambique
é a barragem de Mphanda Nkuma,
que praticamente dobrará a capacidade energética do país quando for
inaugurada, em 2013.
“Moçambique tem um histórico
de estabilidade política que é muito interessante para atrair invesPIB
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timentos”, diz Alexandre Ribeiro,
diretor da Camargo Corrêa no país.
A empresa desembarcou em Angola em 2005, com foco em infraestrutura pública e, no ano seguinte,
instalou-se em Moçambique. “Com
abundância de recursos naturais, o
país oferece grande potencial na geração de energia hídrica, térmica e
renovável, fontes cujo mercado se
estende por toda a África Austral”,
diz Alexandre.
O mais novo big player brasileiro no rico mercado africano de
matérias-primas é a
CSN. Há dois meses,
a empresa comprou
16,3% da Riversdale
de Moçambique, mineradora de origem
australiana na qual
a Tata Steel indiana
tem forte participação. “O Brasil tem
um enorme capital de simpatia na
África, é visto como o irmão mais
velho que deu certo na vida”, diz o
consultor brasileiro Eduardo Rio
Branco, que trabalha há anos em
Maputo. Os moçambicanos são fãs

de produtos brasileiros. No novo
Maputo Shopping, a loja Poko Pano
vende disputados biquínis importados do Brasil. Em frente, uma franquia de O Boticário vende cosméticos e perfumes (o feminino Floratta
in Blue custa US$ 40 e o masculino
Quasar, US$ 45).
Nas mercearias e supermercados,
outras marcas brasileiras brilham:
Sadia (frangos), Kitano e Yoki (cereais), Bauducco (biscoitos e massas).
A TV Miramar, controlada pela
Rede Record brasileira, é popularíssima.
Exibiu, recentemente,
a novela Os Mutantes e, por causa dela,
ainda é comum ver
crianças brincando
de zumbis em Moçambique. Todo moçambicano parece saber que o presidente
Lula doou a Moçambique US$ 13,6 milhões em antirretrovirais, um alívio crucial para um
país em que a aids é endêmica.
A 500 quilômetros de Maputo,
em Johannesburgo, na República
Sul-Africana, a marca brasileira

É difícil achar,
na África
Austral, país
que esteja
melhor na foto
que o Brasil

A ERA DO AÇO
A VALE INVESTE PESADO
NA SIDERURGIA
A GIGANTESCA MINA de carvão mineral da Vale em Moatize,
em Moçambique, significa muito
mais do que um rico negócio para
a companhia ou um trunfo para
o Brasil na corrida pelos recursos
minerais na África. Para a Vale, a
operação Moatize representa uma
virada histórica na vida da empresa,
baseada unicamente em mineração
desde que foi criada, como estatal,
em 1942. Hoje, a Vale é a maior empresa privada do Brasil e a segunda
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maior mineradora do mundo: é a
líder global em minério de ferro, a
segunda em níquel e ainda se destaca na produção de manganês, cobre,
bauxita, caulinita, carvão mineral,
cobalto, platina, alumina e alumínio.
Sem grande alarde, a Vale
começou a investir em siderurgia,
deixando de ser apenas fornecedora
de matéria-prima para começar a
fabricar os produtos de aço e a concorrer diretamente com seu maior
cliente até agora, a China – o maior
produtor mundial de aço, com perto
de 500 milhões de toneladas/ano.
A Vale está tocando quatro

DIVULGAÇÃO/MARCOPOLO
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Maior produtora de
ônibus da África do
Sul, a Marcopolo
vendeu 460 veículos
para a Fifa usar na
Copa do Mundo

mais conhecida é a gaúcha Marcopolo. Desembarcou no país há dez
anos e hoje, com uma fábrica de
ônibus, é uma das mais importantes
empresas sul-africanas. Bastaria o
fornecimento de ônibus para a Copa
do Mundo como evidência do prestígio da empresa no país, mas há
outra prova: seu diretor-geral tem
assento no board da Business Unity
South África (Busa), a CNI local.
A presença brasileira na África
do Sul é menos vistosa que em Angola e Moçambique, mas é igualmente crescente. A Sadia – agora Brasil

projetos siderúrgicos no Brasil, com
investimentos totais (inclusive de
seus sócios) que chegam a US$ 17
bilhões e aumentarão a produção
brasileira de aço em mais de 50%
(o Brasil produz hoje menos de 10%
do volume chinês). A primeira usina
da Vale a ficar pronta, este ano,
será o chamado Complexo Siderúrgico do Atlântico (CSA), no Rio de
Janeiro, em parceria com a alemã
ThyssenKrupp.
Os navios da Vale que levam
minério para a China e costumam
voltar vazios, a partir de 2012 pararão no Porto da Beira, no norte de

Moçambique, para embarcar carvão
mineral que abastecerá as siderúrgicas da empresa no Brasil – o minério
será exportado também para Ásia,
Oriente Médio e Europa.
Essa virada da Vale foi feita sob
forte apoio – leia-se pressão – do
presidente Lula.
Segundo disse a PIB um ministro
envolvido no planejamento estratégico da Presidência, o carvão de
Moatize vai dar grande competitividade às usinas siderúrgicas da
Vale. “É como se a Vale tivesse uma
grande reserva de carvão ao lado de
suas minas de ferro”, disse.

tura que beneficiem as exportações
e empresas brasileiras, mas também
que contribuam para o desenvolvimento da mão de obra local.
Que diferença da política externa de algumas décadas atrás. Em
1972, no auge da ditadura militar
brasileira, o general Emilio Garrastazu Médici, então presidente, visitava em Lisboa o ditador português
Marcelo Caetano para celebrar o
sesquicentenário da independência
do Brasil e uma pretensa “comunidade afro-luso-brasileira” – um pretexto retórico para o Brasil apoiar a
política colonialista portuguesa da
época, conduzida a ferro e a fogo.
Pouco depois, sob a presidência de
Ernesto Geisel, numa virada notável, o Brasil se tornou o primeiro
país a reconhecer a independência
de Angola e Moçambique. Agora é
difícil achar em Luanda, Maputo e
em toda a África Austral país que
esteja melhor na foto que o Brasil.

Centrais de
concreto e oficinas
para implantação
do projeto de
carvão da Vale em
Moatize, no centro
de Moçambique:
estratégico

ALEXANDRE BRAGA

Foods – domina 14% do mercado
de frangos consumidos no país. Na
África do Sul, onde se tornou conhecida usando como ferramenta de
marketing os concursos de beleza,
O Boticário tem uma rede franqueada com várias lojas. A Busscar, outra
empresa de ônibus, exporta ônibus
completos para um importador local, ex-funcionário da empresa.
O fluxo comercial entre Brasil
e África do Sul mostra que, nessa
relação, o céu é o limite. O comércio
bilateral passou de US$ 659 milhões
em 2003 para US$ 2,5 bilhões em

2008, com superávit médio anual a
favor do Brasil de US$ 1 bilhão.
O BNDES tem sido um protagonista discreto, mas decisivo,
no processo de internacionalização das empresas brasileiras e na
conquista de novos mercados, em
particular na América Latina e na
África. Apenas em Angola, o banco
destinou US$ 1,8 bilhão a projetos
e empreendimentos brasileiros.
Segundo Luciene Ferreira Machado, chefe de seu departamento de
comércio exterior, esse é um passo a
mais numa jornada que começou há
20 anos, quando o BNDES passou
a financiar exportações para mercados convergentes com a política
externa brasileira. “Agora, na fase
de internacionalização, a estratégia é apoiar empresas que possam
se tornar players globais.” No caso
de Angola e Moçambique, segundo
Luciene, a instituição apoia os projetos de reconstrução da infraestru-
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José Sergio Gabrielli
de Azevedo
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“Já somos uma das
grandes do
mundo”
O presidente da Petrobras discute o impacto da descoberta
do pré-sal nas novas estratégias da empresa para os
mercados interno e externo
N E LY C A I X E TA

A

s possibilidades abertas pelas gigantescas
reservas de petróleo
descobertas na chamada camada do présal na costa brasileira parecem, à
primeira vista, ter colocado as operações internacionais da Petrobras
em banho-maria. “É óbvio que um
fato dessa magnitude nos faz rever prioridades”, diz José Sergio
Gabrielli de Azevedo, presidente
da empresa. “A produção no Brasil adquire agora uma importância
redobrada.” A prioridade à frente
doméstica, porém, não significa
um retrocesso nos avanços alcançados pela empresa em sua atuaçao
internacional, centrada, prioritariamente, na atividade de exploraçao
e produçao de petróleo em águas
profundas. Quando muito, a nova
política congela os investimentos
externos em um patamar elevado –

cerca de US$ 15 bilhões deverão ser
destinados, até 2013, às operações
no exterior.
Petista histórico, Gabrielli, 60
anos, entusiasma-se quando se põe
a descrever os avanços da Petrobras
na arena internacional. “Somos hoje
a maior empresa do mundo na atividade de exploração e produção em
águas profundas”, diz ele, referindo-se, como de costume, à empresa
sob seu comando na primeira pessoa do plural. “Em termos de valor
de mercado, somos a segunda maior
empresa de petróleo do mundo e a

O investimento
internacional no
novo plano
2010-2014
ﬁcará congelado
em R$ 15 bilhões

que tem o maior volume de ações
negociadas na bolsa de Nova York,
entre todas as estrangeiras.”
Economista formado pela Universidade Federal da Bahia, com
doutorado pela Universidade de
Boston, Gabrielli foi o único executivo latino-americano incluído numa
lista recente dos 30 CEOs mais respeitados do mundo, divulgada por
uma revista editada pelo jornal
americano The Wall Street Journal.
Foram selecionados executivos que
conseguiram manter suas companhias longe da crise mundial e aproveitaram o momento para expandir
seus negócios. No início de abril, Gabrielli recebeu a revista PIB na sede
da Petrobras, no Rio de Janeiro, para
a seguinte entrevista, em que aborda,
entre outras questões, o status global
da companhia, sua presença crescente no continente africano e as
implicações geopolíticas do pré-sal.
PIB

49

Entrevista • José Sergio Gabrielli de Azevedo

Como fica a expansão internacional
da Petrobras, agora que o programa
do pré-sal deve exigir muita atenção
e recursos no mercado interno?

Em nosso plano estratégico 20092013, mantivemos um investimento
em torno de US$ 15 bilhões para a
expansão internacional. Isso porque os recursos que temos de aplicar no Brasil nas áreas de refino,
transporte e logística, gás e energia e biocombustíveis são bastante
grandes e concentram cerca de 90%
dos nossos investimentos totais.
Os 10% restantes serão investidos
no exterior, pois temos de manter
nossa atividade internacional, que
se estende por 28 países. Nossa atividade lá fora era fortemente voltada para a atividade de exploração e
produção. Na América do Sul, crescemos na área de distribuição e refino, além de já estarmos no gás. Mas
vamos manter o investimento internacional em faixas bastante baixas
em relação ao destinado ao mercado
interno, mas não o diminuiremos. O
investimento internacional no novo
plano 2010-2014 será congelado nos
mesmos valores anteriores.
Mas isso não é um retrocesso para
uma companhia que tem a aspiração
de ser uma das maiores petrolíferas
do mundo?

Isso não significa que não estamos
nos internacionalizando. Não só estamos presentes no exterior como
somos hoje a maior empresa do
mundo na atividade de exploração
e produção em águas profundas.
Detemos 22% da produção mundial
em águas profundas. O segundo
maior, a Exxon, tem 14%. Dos 252
equipamentos de produção flutuantes do mundo, temos 46, enquanto
o segundo colocado nessa categoria tem 15. Em termos de valor de
mercado, a Petrobras é a segunda
maior empresa de petróleo do mun50
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do. Somos a empresa internacional
com o maior volume de ações negociadas na Bolsa de Nova York, entre
todas as companhias estrangeiras.
Apenas em 2009, captamos US$ 32
bilhões no mercado internacional.
Em termos de reserva de produção,
a Petrobras é a quarta maior. Em
termos de refino, é a sétima. Em termos de produção, deve estar entre a
oitava e nona posição. Portanto, ela
já é uma das grandes empresas de
petróleo do mundo.
Como a companhia pretende priorizar sua atuação no exterior a partir
de agora?

Você não pode estar em todos os
lugares do mundo, pois não há
petróleo em águas profundas em

“Nossa meta é, até
2020, aumentar a
produção brasileira
de petróleo de 1,8
para 3,9 milhões
de barris diários
todos os lugares. Estamos extremamente bem posicionados nas
principais áreas de exploração em
águas profundas, como o Golfo do
México, nos Estados Unidos, onde
possuímos mais de 200 blocos exploratórios, e a costa oeste da África – em Angola, Namíbia, Nigéria,
Senegal. A Petrobras está também
no Mar Negro, que é uma fronteira
exploratória importante. Não estamos no Mar do Norte nem no Ártico. Estamos onde está o petróleo de
águas profundas.
Qual é o peso da África para a Petrobras internacional?

Embora nosso principal investimento internacional seja nos Esta-

dos Unidos, nosso maior crescimento de produção vem da Nigéria, país
em que operamos em parceria com
a Chevron e a Total. Nosso crescimento de produção no período até
2020 deverá vir principalmente da
Nigéria. Além disso, estamos ampliando nossa presença em Angola,
na Namíbia, no Senegal e na própria
Nigéria. Estamos presentes, também, na Líbia, nesse caso em terra,
e temos atividade na Tanzânia. As
perspectivas são promissoras em
razão da similaridade geológica dos
dois continentes (África e América
do Sul), que se separaram 150 milhões de anos atrás.
As atividades lá fora vão responder
por que fatia na produção de petróleo da Petrobras?

Não devem passar de 10% nos próximos cinco a dez anos. Nossa meta
para 2020 é produzir 3,9 milhões de
barris por dia no Brasil. Haverá um
crescimento da produção doméstica em 1,8 milhão de barris por dia
até 2020, elevando em 1,3 milhão de
barris por dia o refino de petróleo
no país. Ao crescer no refino, vamos
ter maior capacidade de exportar
derivados de petróleo e petróleo
cru. Em suma: vamos produzir mais
e exportar mais. A tendência é que,
em 2020, estejamos exportando
mais de 500 mil, 600 mil barris por
dia líquidos.
A Petrobras planeja ter mais refinarias no exterior?

Não temos, neste momento, nenhum
plano de comprar refinarias lá fora.
Possuímos quatro refinarias no exterior: duas na Argentina, uma nos
Estados Unidos e uma no Japão, na
ilha de Okinawa. Essas refinarias
precisam ser melhoradas operacionalmente, mas não há nenhum plano
de aquisição de novas. Nossa prioridade é aumentar o refino no Brasil.

A Petrobras já entrou na distribuição de combustíveis na Argentina,
Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia. Comprar postos, agregar valor
ao produto, cuidar da marca – pode-se esperar mais disso da Petrobras no futuro?

Não necessariamente. Hoje somos
uma empresa, na área internacional,
fortemente concentrada na exploração e produção. Não somos uma
empresa voltada para o varejo.
Mas pretendem ser, com todo esse
petróleo que vai sobrar no Brasil?

Não necessariamente. O petróleo
é uma commodity internacional. A
nossa expectativa é que não haverá
nenhuma dificuldade em colocar os
produtos lá fora. É muito grande a
necessidade de nova produção para
atender à demanda futura. Hoje ela
se situa em torno de 85 milhões de
barris diários. Em 2020, será preciso adicionar novas áreas ou um novo
tipo de combustível, pois a demanda
deverá aumentar entre 35 milhões e
65 milhões de barris/dia. Portanto,
a demanda mundial vai crescer, mas
a oferta não. A produção de petróleo declina entre 7% e 10% ao ano.
Temos, então, de encontrar novas
áreas para substituir aquelas que
declinarão. Precisaremos, a cada
ano, acrescentar de 600 a 900 mil
barris/dia à produção somente para
repor esse declínio.
Empresários da indústria do álcool
queixam-se de que a Petrobras não
tem cumprido a promessa de investir
pesado na produção de etanol. Como
o senhor vê essas críticas?

Estamos analisando 30, 40 usinas
para comprar, mas é preciso que
haja condições ambientais, sociais,
legais e econômicas para que possamos adquiri-las. Não podemos,
por exemplo, entrar em uma indústria que esteja localizada em

áreas ambientalmente não recomendadas. Não podemos entrar em
uma indústria que tenha trabalho
escravo ou em uma que esteja competindo com a produção de alimentos. Há uma série de restrições que
precisamos levar em conta nessa
nossa análise.
Mas essa análise não está levando
tempo demais?

O importante é o seguinte: temos
hoje, provavelmente, o programa
de investimento mais agressivo
na área de etanol no Brasil. Então,
vamos crescer. O maior mercado
consumidor de etanol combustível do mundo é o Brasil. Nenhum
outro país tem hoje mais da metade do combustível para veículos

O pré-sal fará
com que o
Atlântico Sul
adquira uma
maior relevância
geopolítica
leves vindo da cana. A nossa perspectiva é que, até 2020, o mercado
doméstico consumirá dois terços
de álcool e um terço de gasolina.
Então, é evidente que no Brasil
o álcool como combustível veio
para ficar. Nós ainda não conseguimos fazer com que o mercado
internacional cresça na mesma
velocidade. Mesmo assim, ele já é
muito grande. Nos Estados Unidos,
o álcool já representa mais de 8%
do combustível para veículos leves.
É o maior mercado do mundo. Só
que usa o álcool do milho. Os Estados Unidos são o maior produtor
de álcool do mundo, mas produz
mal, pois o álcool do milho é ineficiente. Então, nossa expectativa

é de que haverá um crescimento
internacional do uso do álcool extraído da cana. A Petrobras prepara-se para isso.
A boa notícia da descoberta de tanto
petróleo na costa brasileira traz também inquietação. As principais regiões produtoras de petróleo mundiais
costumam ser palcos de disputas e
guerras. O Hemisfério Sul estará a
salvo dessas conﬂagrações?

Ao longo de seus 150 anos de história, o petróleo sempre esteve ligado
a questões geopolíticas. Durante
muito tempo, foi produzido principalmente nos Estados Unidos, depois na Rússia, no Oriente Médio
e, em seguida, espalhou-se para
outros diferentes lugares. Estamos
vendo surgir agora novas fronteiras de produção no mundo. Temos
as areias betuminosas do Canadá,
o petróleo extrapesado da Venezuela, o pré-sal brasileiro, o chamado shale gas nos Estados Unidos,
o petróleo do Ártico. A maior parte da produção atual de petróleo
está hoje em uma área muito conflagrada, política e militarmente,
que é o Oriente Médio. Evidentemente, com o pré-sal, o Atlântico
Sul adquirirá maior relevância
geopolítica. O mais importante,
porém, é que essa riqueza gerada
pelo petróleo provocará impactos
enormes na sociedade – e, quanto
mais você criar mecanismos para
que essa renda gigantesca que virá
do petróleo beneficie a sociedade, menos problemas você vai ter.
Acredito que a proposta que está no
Congresso Nacional, de discussão
do novo marco regulatório, terá um
impacto enorme sobre elementos
como educação, saúde, cultura, desenvolvimento tecnológico e programas de combate à pobreza. O
impacto do pré-sal, portanto, será
muito positivo.
PIB
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Aqui

fora?
ou lá

LEONID STRELIAEV/GERDAU

André Gerdau
Johannpeter:
perspectivas
melhores
em 2010

Como as principais multinacionais brasileiras
estão investindo no cenário pós-crise global
CECILIA PIRES

A

gora que as nuvens negras da crise financeira global parecem ter,
enfim, se dissipado, as
principais empresas
brasileiras com presença internacional retomam seus planos de
expansão no exterior com diferentes premissas e prioridades. Cada
setor tem seus próprios desafios.
A Petrobras, por exemplo, prefere
focar o mercado interno por conta
da importância da exploração das
52
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jazidas do pré-sal e, ao menos pelos
próximos três anos, deverá congelar
no patamar atual seus investimentos lá fora. Já a Braskem prepara
uma entrada vigorosa no mercado
americano. A Embraer, por sua vez,
fortemente atingida pela crise, tenta
fazer face ao avanço de suas concorrentes russas, canadenses, japonesas e americanas, que ameaçam sua
liderança mundial no segmento de
jatos de médio porte.
Cada qual procura o melhor ca-

minho para ou reverter suas perdas durante a crise ou aproveitar
as oportunidades de aquisição de
ativos no exterior – que o real valorizado e a maior intensidade com
que a crise se abateu sobre as economias mais avançadas tornaram
atraentes. Todas essas companhias,
no entanto, compartilham um desafio: ter de disputar o crédito,
ainda um tanto escasso, com as
empresas de um mercado interno
em franca ebulição e, depois disso,
ainda decidir se investem esses recursos aqui mesmo ou lá fora.
Como o atual crescimento robusto da economia brasileira torna bem mais interessante, do pon-

EDUARDO SIMÕES/GERDAU

Usina
Siderúrgica
de Tultitlán:
a Gerdau no
México

to de vista estratégico, investir no
mercado doméstico, o Brasil acaba
absorvendo a maior fatia do crédito disponível. O próprio BNDES,
principal fonte de recursos para
as empresas exportadoras e que
só em 2009 injetou R$ 137 bilhões
para suprir a escassez de crédito
gerada pela crise, acena que, daqui
em diante, essa abundância não deverá se repetir. A prioridade agora,
como já declarou seu presidente,
Luciano Coutinho, é aumentar investimentos no mercado interno.
Sérgio Foldes, diretor da área internacional do BNDES, revela, entretanto, em entrevista a PIB, que
o governo continua investindo no

programa de globalização das em- tores, porém, Foldes diz ser preciso
presas brasileiras. Ainda segundo “desenvolver a competitividade das
ele, o banco realiza um amplo tra- empresas e prepará-las para o merbalho para classificar diversos seg- cado internacional”.
mentos empresariais onde o Brasil
Em suma: apesar de mais bem
já tem uma liderança e vantagens
estruturadas e fortalecidas pelo sócompetitivas fortes o bastante para lido mercado de capitais nacional,
construir lideranças mundiais.
as empresas não conseguem viaFoldes revela que, além dos seto- bilizar a totalidade de seus plares petroquímico e alimentício, que nos sem fontes adicionais de finanpatrocinaram as mais importantes ciamentos. Por isso, na maioria das
fusões no mercado ultimamente, as vezes, têm de escolher se investem
áreas de etanol, papel e celulose, no mercado interno ou externo.
nanotecnologia, biotecnologia, ma- Veja as respostas que algumas das
deira, têxtil, couro e calçados são maiores multinacionais brasileiconsideradas estratégicas para o ras deram ao dilema que promete
país. Antes de promover a interna- acompanhá-las na segunda década
cionalização de empresas desses se- do século 21.
PIB
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CAUTELA LÁ FORA
A GERDAU FIGURAVA, no ano passado, entre as empresas contempladas com recursos do BNDES. Líder
na produção de aços longos nas
Américas e uma das maiores fornecedoras de aços longos especiais no

mundo, a companhia foi fortemente
atingida pela crise. Com presença industrial em 14 países, operando nas
Américas, Europa e Ásia e capacidade instalada superior a 20 milhões
de toneladas de aço, a Gerdau já teve

FOCO NO PRÉ-SAL
PARALELAMENTE ÀS NOVAS
regras propostas pelo governo
para a exploração das reservas de
petróleo do pré-sal, a Petrobras
espera a aprovação, pelo Congresso,
de um ambicioso plano de capitalização da empresa. Mesmo assim,
pode ser que não baste. Tanto que a
estatal já admite até a necessidade
de um plano B de capitalização, pois
precisa investir R$ 88 bilhões apenas este ano para extrair petróleo
das áreas recém-descobertas no
subsolo da plataforma continental
submarina. A exploração de reservas em áreas cada vez mais profundas requer investimentos de vulto, e
o Tesouro nacional não tem recursos
para bancá-los. O pré-sal, no entanto, não pode esperar.
Para abrir novas possibilidades de acesso a financiamentos, a
Petrobras assinou um acordo de
cooperação estratégica com a China
Petrochemical Cooperation (Sinopec) e o China Development Bank
Corporation (CDB). Seus termos
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preveem o estudo de oportunidades
de cooperação nas áreas de exploração e produção, refino, transporte
e comercialização, petroquímica e
fertilizantes. Em nota recente, a empresa admite a intenção de avaliar
futuras parcerias na gestão do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
e financiamentos bilaterais entre as
Plataforma
no Campo de
Jubarte (ES):
primeira
a extrair óleo
do pré-sal.

aprovada uma operação de crédito
de R$ 1,5 bilhão para a condução de
seu plano de investimentos no quadriênio 2009/2013. O plano todo, no
entato, demandará um total de US$
3,6 bilhões de investimentos.
Em entrevista a PIB, André Gerdau Johannpeter, diretor-presidente
da empresa, revelou que ela investirá R$ 9,5 bilhões entre os anos de
2010 e 2014, destinados à modernipartes, caso a Petrobras demande
recursos no âmbito do documento.
A petrolífera admite que congelará investimentos no exterior a fim
de concentrar recursos no mercado
interno. O pré-sal é uma prioridade
quase absoluta. “É óbvio que um
fato dessa magnitude nos faz rever
prioridades”, disse José Sergio
Gabrielli de Azevedo, presidente da
companhia, em entrevista à editora
Nely Caixeta, publicada nesta edição (veja pág 48). “Com as jazidas do
pré-sal, a produção no Brasil adquire
uma importância redobrada.” .

zação de suas plantas industriais e
à agregação de valor aos produtos
e serviços prestados. Desse total,
80%, aproximadamente, serão
direcionados para as unidades no
Brasil. Depois de sofrer uma queda
na receita líquida de 2009 de 36,7%
e uma retração na venda consolidada de 26,8%, para 14 milhões de
toneladas, Johannpeter mostra-se
cauteloso ao falar em retomada.
“Apesar dos reflexos dos programas

AGENCIA PETROBRAS/BRUNO VEIGA

O total de investimentos externos previstos até 2013, no entanto,
será mantido no elevado patamar
de US$ 15 bilhões. Essa quantia
significa, porém, que apenas 10%
dos recursos a serem aplicados
pela empresa no período serão destinados às atividades nos 28 países
em que a Petrobras está presente.
Ainda segundo Gabrielli, os outros
90% dos investimentos da empresa serão feitos no Brasil – nas áreas
de exploração, refino, transporte
e logística, gás e energia e, por fim,
biocombustíveis.

governamentais de estímulo à economia norte-americana, que se traduziram em incremento expressivo
nas vendas da indústria automotiva
local, ainda há um volume expressivo de recursos represados”, ele diz.
Quanto ao segmento de aços
longos, Johannpeter acha que “a
parte dos programas relacionada
aos investimentos em infraestrutura,
por sua natureza, demanda mais
tempo para ser efetivada e traduzida em consumo de aço. Projetos de
construção de trens de alta velocidade, estradas e pontes começam
a ganhar impulso e deverão ampliar
os desembolsos em infraestrutura”. Ainda segundo ele, porém, a
empresa segue sólida: “Conseguimos reduzir o capital de giro, custos e endividamento da empresa,

mantendo forte posição de caixa ao
longo do ano de 2009”, ele diz. “Ou
seja: apesar do impacto da crise em
nossas operações, conseguimos
atingir 108 anos com lucro em todos
os exercícios.”
A dívida líquida, explica Johannpeter, foi reduzida em R$ 8
bilhões em 2009, por conta do
pagamento de débitos vencidos no
período e da antecipação do pagamento de compromissos futuros,
além da variação cambial. Para o
dirigente, o futuro inspira otimismo.
“As perspectivas apontam para a
melhoria da demanda nos mercados em 2010, ainda que em ritmos
distintos, dependendo da região
geográfica”, diz. “Por isso, nos próximos anos, a Gerdau vai continuar
investindo principalmente no Brasil.”

A COMPRADORA
A BRASKEM É hoje uma das cinco
maiores petroquímicas do mundo.
Seu objetivo, porém, é transformarse na terceira. “Até aqui, nossos
movimentos voltados à expansão no
exterior foram totalmente bancados
com recursos próprios ou financiados pelo mercado”, diz Roberto
Prisco Ramos, diretor da área internacional da companhia. A incorporação da concorrente Quattor fez da
Braskem o oitavo maior fabricante
do mundo de resinas plásticas e líder nas Américas. Já a aquisição dos
ativos de polipropileno da Sunoco
consolida a petroquímica como a
primeira na região.
As próximas investidas da
Braskem no mercado americano podem efetivamente torná-la uma das
três principais fabricantes do mundo.
Mas, para poder dar esses passos,

a empresa espera financiamento
do BNDES, pois a finalização das
aquisições da Quattor e da Sunoco
deixa em caixa apenas cerca de
R$ 3 bilhões, uma quantia irrisória
quando o objetivo é negociar ativos
no mercado norte-americano.
A Braskem já tem três plantas
nos Estados Unidos, com capacidade para fabricar 940 mil toneladas por ano de polipropileno. “Só
temos interesse em comprar ativos
de porte, com acesso a matériasprimas de longo prazo e de fontes
confiáveis, com tecnologia atualizada para competir no mercado
futuro”, revela Prisco. O problema,
ainda conforme o executivo, é que
são poucos os players de resinas
plásticas no mercado. “Isso reduz
significativamente o número de
ativos interessantes”, diz.
PIB
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FIM DA
TURBULÊNCIA?
A CRISE FEZ com que, no ano
passado, fossem encomendados, em
todo o mundo, 656 jatos comerciais
– um tombo de 64% sobre 2008. Foi
o menor volume de vendas desde
2002, quando o mercado global
registrou 333 pedidos, segundo a
Flight Global, uma publicação especializada no setor. A Embraer não
escapou ao vendaval. Sua carteira
de pedidos declinou de 426 jatos
comerciais, no quarto trimestre de
2008, para 265 em dezembro.
A empresa reagiu extinguindo
4 200 postos de trabalho e reduzindo drasticamente seus investimentos. “Nossas vendas no exterior caíram 20%”, diz Horácio Forjaz, vicepresidente da companhia. “Tivemos
de redimensionar a empresa em

todas as direções.” A se confirmarem as previsões de especialistas do
setor aeroviário, não há perspectivas de uma melhora significativa no
cenário internacional antes de 2011.
Para completar, a Embraer ainda
vê seus concorrentes se multiplicar.
Russos, japoneses, canadenses e
americanos começam a fabricar aeronaves de médio porte, segmento
em que a empresa é líder, com 40%
do mercado mundial.

Apesar dos problemas, a Embraer ainda manteve suas posições
no exterior. Concluiu a primeira das
duas fábricas na cidade portuguesa
de Évora, que produzirá estruturas
complexas de aeronaves e componentes em materiais compósitos.
Segue, também, a construção de sua
unidade em Melbourne, na Flórida,
onde estão serão construídos os
jatos Phenom 100 e Phenom 300. A
obra é a primeira unidade industrial

ciou a emissão de 286 milhões de
novas ações ordinárias, com o que
pode levantar perto de R$ 8,8 bi
para a compra de novos ativos. De
quebra, o Banco do Brasil ainda
obteve a autorização do Federal
Reserve (BC), dos EUA, para operações no país.
Tudo indica que, com a compra
do Patagonia, o BB deu a largada
para uma crescente expansão
internacional, que começa a se
consolidar pela América do Sul,

onde o banco já opera em seis
países. A ideia é prestar suporte às
empresas brasileiras em expansão
no mercado externo. “Hoje, em vez
de representações, as empresas
brasileiras têm fábricas em outros
países e precisam ter funding em
moeda local”, diz Allan Simões
Toledo, vice-presidente de negócios internacionais e atacado. “Só
na Argentina existem mais de 200
empresas brasileiras produzindo a
pleno vapor.”
A autorização para operar nos
Estados Unidos permite ao BB atingir outra de suas metas – expandir
o atendimento a pessoas físicas nos
EUA, onde vive a maior comunidade
de brasileiros expatriados, com 1,4

UMA BELA LARGADA
A ESTRATÉGIA DO BB, hoje o
maior banco de crédito para exportação no país, é se tornar, cada vez
mais, uma instituição financiadora
das empresas brasileiras – aqui
dentro e lá fora. Instituição financeira brasileira com maior presença
no exterior, o Banco do Brasil iniciou
uma corrida rumo a sua transformação em uma multinacional do
setor. Em poucos dias, adquiriu 51%
do controle do Banco da Patagonia,
com sede em Buenos Aires, anun-
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DIVULGAÇÃO

Marcopolo
na Índia:
drible na
valorização
do real

EMBRAER

da empresa na América do Norte.
Segundo Forjaz, o investimento no
exterior não deve ser desacelerado. “Não podemos ameaçar nosso
futuro”, diz. A Embraer mantém,
ainda, uma joint venture com a China
Aviation Industry Corporation (Avic),
localizada em Harbin, no norte do
país, da qual detém 51% das ações.
O contrato prevê a produção do
modelo ERJ 145 nessa unidade até
meados de 2011.
milhão de pessoas. O banco só
tem duas agências nos EUA – em
Nova York e Miami –, mas pretende ampliar presença naquele
país por meio de aquisições, sem
perder de vista, segundo Toledo,
seu foco principal: as empresas
multinacionais brasileiras.
O BB aproveitou o bom momento para expandir fronteiras.
Hoje está presente em 23 países,
com 44 agências ou escritórios.
“Não me lembro de ter presenciado um momento tão favorável,
com empresas estruturadas, real
valorizado e tantas oportunidades de negócios”, diz Toledo.
“Este é o melhor momento já
vivido pelo Brasil.”

TUDO NOS EIXOS
INICIADO NOS ANOS 90, o
processo de internacionalização da
Marcopolo, fabricante gaúcha de
ônibus, previa a exportação de kits
desmontados do Brasil. Com a crise,
a produção foi reorganizada, com a
nacionalização de peças e componentes nos países onde opera. Além disso,
as fábricas de Coimbra, Portugal e da
Rússia foram desativadas. A Marcopolo encerrou 2009 com 11 unidades
fabris, sete delas no exterior. Foram

essas medidas que permitiram à Marcopolo passar praticamente incólume
pela tormenta, com as unidades protegidas pelo fato de custos e receitas
relizarem-se na mesma moeda. “O
Brasil tem condições para ampliar sua
participação no comércio internacional, desde que supere questões que
hoje inibem novos negócios”, diz José
Rubens de La Rosa, diretor-geral da
Marcopolo. “O câmbio desvalorizado
sempre foi o subsídio das exportações
brasileiras. Com a valorização do
real, o país perdeu competitividade,
levantando o debate sobre qual é, afinal, sua vocação: ser um exportador
de commodities ou desenvolver uma
política séria para exportações de
produtos com maior valor agregado?”

Jorge Stuart Milne,
do Patagonia, e
Aldemir Bendine,
do Banco do Brasil:
com a compra na
Argentina, o BB
inicia sua expansão
no exterior

DIVULGAÇÃO

Phenom 300,
da Embraer:
fábrica nos
Estados
Unidos
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Os emergentes
vão às compras
Talvez, pela primeira vez na história, os países em
desenvolvimento se valem da crise para adquirir
multinacionais de mercados desenvolvidos
BRUNO REIS

E

m junho de 2009, o grupo
petrolífero chinês Sinopec adquiriu o controle
da canadense Addax Petroleum pela quantia de
US$ 8,8 bilhões.
Nesse mesmo ano, por US$ 20,8
milhões, a indiana CL Technologie
comprou a norte-americana Control Point Solutions, uma empresa
expoente do setor de TI. Este ano, a
aquisição da americana Sunoco pela
brasileira Braskem e a compra, pela
Votorantim, de parcela da portuguesa Cimpor se somaram a esses outros exemplos inequívocos de uma
nova fase no processo de internacionalização de empresas.
Na realidade, todos esses grandes movimentos têm algo em comum: foram protagonizados pelos
principais países emergentes no
momento mais agudo da crise financeira internacional. Essas aquisições
em ambiente tão conturbado indicam que, ao menos para esses países
em franco desenvolvimento, a crise
trouxe também resultados positivos. Pelo menos para aqueles que
acalentavam os planos de expansão
internacional e souberam tirar proveito desse período de turbulência
internacional.
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A oportunidade de obter ganhos retraírem e adotarem uma postura
econômicos em situações adversas de aversão ao risco – como fizeram
é um traço entranhado no próprio inúmeras vezes em décadas passasistema capitalista. Referindo-se
das em momentos de turbulência
exatamente a esta premissa, em um – parecem ter enxergado as oportudiscurso proferido no estado de In- nidades que a crise financeira atual
diana, em 1959, o então presidente lhes apresentou. Dotados de grannorte-americano John F. Kennedy des reservas, oriundas dos enormes
disse: “Quando escrita em chinês, a superávits comerciais acumulados
palavra crise compõe-se de dois ca- nos últimos anos – e de uma visão
racteres – um representa perigo e o
estratégica clara de internacionalioutro, oportunidade”. A interpre- zação de suas empresas – esses paítação corrente era a
ses parecem estar ende que, em uma crise,
carando a crise interdeve-se atentar para
nacional como uma
o perigo, mas, sobregrande oportunidade
tudo, tirar proveito
de expandir seus indas oportunidades.
teresses estratégicos
A frase tornou-se exe o alcance global de
tremamente conhesuas empresas.
cida, embora linguisTal expansão patas ainda debatam a
rece se basear em
pertinência exata da
dois princípios centradução dos ideogramas chineses trais. O primeiro é a clara estratépara as línguas ocidentais. De todo
gia dos países em desenvolvimento,
modo, a frase de Kennedy, que des- em especial a China, em reduzir
de então passou a ser evocada por sua dependência em relação a suas
inúmeros empresários e líderes aplicações tradicionais no dólar e
políticos ocidentais, ainda guarda nos títulos do Tesouro americano. O
muita pertinência com o cenário segundo refere-se às oportunidades
econômico atual.
abertas no cenário internacional em
Relativamente poupados da crise, razão da crise, o que possibilitou que
os países emergentes, ao invés de se empresas dos países em desenvolvi-

Empresas da
China e da
Índia saíram
à caça de
pechinchas
mundo afora

mento encontrassem “pechinchas”
no mercado externo. Ou, noutras
palavras, que empresas dos países
em desenvolvimento, agora com dinheiro em caixa, pudessem ir à caça
de ativos de empresas detentoras de
tecnologias importantes e/ou de setores considerados estratégicos para
seus países.
No que se refere à estratégia empregada pelos países emergentes na
diversificação da aplicação de suas
reservas, deve-se atentar para o contexto de fragilidade da moeda norteamericana – que, tudo indica, deverá permanecer por um longo período – e aos problemas estruturais
da economia dos Estados Unidos,
que fazem com que investimentos
tradicionais percam a atratividade
e a segurança de outrora.
Esta situação leva os países em
desenvolvimento a começar a buscar outras formas de aplicações para
suas reservas.
Essa nova estratégia de investimento é clara e atende pelo nome de
diversificação. Em sua essência, ela
significa que, ao invés de acumular
divisas e ativos financeiros de curto e
médio prazos, os países emergentes
passaram a investir em ativos corporativos reais e de longo prazo, so-

DIVULGAÇÃO/FREESCALE

Buggy-conceito da
Freescale: fabricante
americana de
chips na mira da
chinesa Qiao Xing

bretudo em setores definidos como
estratégicos, como os de recursos
naturais (mineração, energia e alimentos) e de tecnologias de ponta.
A história econômica nos mostra
que essa conversão de oportunidades é algo muito raro na economia
internacional – e é justamente esta
situação de exceção que parece estar à frente dos países emergentes
neste momento. Considerando-se
que hoje os países emergentes contam com empresas
multinacionais fortes
e estruturadas, com
governos detentores
de recursos financeiros volumosos para
apoiá-las e estratégias de internacionalização agressivas
em um contexto de
depreciação de ativos, talvez não seja exagero afirmar
que estamos no início de um movimento de mudança paradigmática
na abrangência, escopo e qualidade
do processo de internacionalização
de empresas originárias dos países
em desenvolvimento.
O processo de expansão internacional dessas empresas, que
começou lentamente nos anos 90,

teve um crescimento significativo
na primeira década do século 21 –
um período marcado pela compra
de empresas tradicionais por grupos
emergentes. Exemplos não faltam.
A compra da Arcelor pela indiana
Mittal; da divisão de computadores
pessoais da IBM pela chinesa LeNovo; ou a aquisição da Inco pela
brasileira Vale.
O que o ambiente atual parece
apontar é que estamos diante de
uma nova dinâmica, em que empresas dos países em desenvolvimento
estão tendo a oportunidade de dar
saltos tecnológicos significativos
em seus produtos e serviços, de
agregar valor às suas ofertas e, sobretudo, de adquirir empresas de
setores-chaves para o mundo de
amanhã. Destaque para os setores
de suprimento de matérias-primas,
petróleo e tecnologias de ponta ligadas à inovação.
A grande novidade é que, talvez pela primeira vez na história, a
oportunidade de um salto qualitativo por meio da aquisição de empresas-chaves encontra-se nas mãos
dos países em desenvolvimento. A recuperação econômica
internacional, ainda
que lenta, indica que
esta situação não
deverá se perpetuar.
Países como China
e Índia saíram na
frente nesta corrida,
enxergando as possibilidades e a internacionalização
de suas empresas como estratégia
de Estado. Cabe, agora, aos demais
países e empresas tomar medidas
que possibilitem transformar suas
empresas em verdadeiros global
players – e, sobretudo, em um número compatível com o aumento de
importância desses países na economia internacional.

Multinacionais
emergentes
vivem um
momento raro
na história
econômica
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O Brasil passa a
exportar mais produtos
básicos em relação
aos manufaturados –
e isso acende um
sinal de alerta na
economia e no
dia a dia das indústrias
ANDRÉ A ANTONACCI E
W. F. PA D O VA N I
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ma mudança significativa ocorreu no cenário
do comércio exterior
do Brasil – o país passou a exportar ainda
mais produtos básicos e semimanufaturados, as commodities, em relação aos industrializados. Há cinco
anos, o Brasil exportava US$ 118,5
bilhões e, desse total, 29,3% era formado por produtos básicos. Hoje,
o Brasil exporta US$ 153 bilhões e,
desse total, 40,5% resultam da venda de produtos básicos – apenas de
2008 para 2009 houve queda de

27,3% na exportação de produtos
manufaturados. Para muitos, essa
não é uma boa notícia. Para outros,
não é tão ruim assim. Quem está no
primeiro grupo alega que as commodities têm preços mais voláteis do
que os produtos industrializados, e
um movimento mais abrupto nas
cotações do mercado pode deixar o
Brasil em maus lençóis. Os produtos industrializados, em comparação, têm preços mais estáveis. Mais
importante ainda, o produtor industrial pode, ao menos em parte, fazer
seu preço. Já no caso das commodi-

Trem da Vale
com minérios:
recordes de
exportação
para a China
em 2009
contribuíram
para a
explosão das
commodities

O
barato

AGENCIA VALE

sai caro
ties, quem exporta não tem controle sobre o preço e fica submetido às
oscilações do mercado global.
“O Brasil vem deixando de lado
uma lição de casa importante: não é
bom baixar o nível dos produtos industrializados na balança do comércio exterior, porque, além dos preços mais estáveis, eles possuem alto
valor agregado”, explica Celso Grisi,
economista da FEA - Faculdade de
Economia e Administração da USP
e especialista em comércio exterior.
Por valor agregado, entendam-se os
ganhos resultantes da elaboração e

da inovação incorporadas aos produtos de um parque industrial desenvolvido e diversificado – e tudo
o que isso representa em termos de
ciência, tecnologia e educação.
Já para �elber Barral, secretário
de Comércio Exterior do Ministério
do Desenvolvimento, a exportação
de produtos básicos foi fundamental
para o país num ano de crise, como
2009 – período em que, ainda que reforçadas pelo peso a mais das commodities, as exportações, como um
todo, declinaram. Barral argumenta
que elas têm procura mais estável

que os bens manufaturados e, por
isso, a demanda, mesmo em período
de recessão, não cai tanto quanto a
dos bens industrializados. “O governo brasileiro sabe que é essencial
não só aumentar as exportações de
produtos industrializados como também incrementar a intensidade tecnológica de nossas exportações”, diz
Barral. “Mas o Brasil é um país muito
competitivo nas exportações de commodities e, se não fossem as vendas
de produtos básicos, o país teria registrado uma queda muito maior nas
exportações gerais em 2009.”
PIB
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Entre os que, como Barral, não
veem um mal em si no avanço
das commodities, está também um
dos maiores vendedores externos
do país – Roger Agnelli, presidente
da Vale, a segunda maior mineradora do mundo e a maior empresa
privada do Brasil. A Vale, afinal,
trabalha com produtos básicos. É a
maior produtora de minério de ferro do mundo e a segunda maior de
níquel. E ainda produz manganês,
cobre e bauxita, entre outros minérios. “Há quem reduza a importância dos produtos primários nas exportações, mas com eles o comércio
do país cresce e melhora num setor
em que o Brasil mostra competência
após investimentos maciços em tecnologia e pesquisa”, diz Agnelli. Ele
também toma como escudo a busca do valor agregado.
“Deveríamos é discutir como elevar a competitividade brasileira
em outros segmentos,
repetindo o que foi
feito no setor primário.” O presidente da
Vale dá a receita para
elevar ainda mais a
rentabilidade das exportações de produtos primários.
“No Brasil, a produção de insumos
sofre pelos altos custos da infraestrutura e também pela tributação, e
isso diminui sua competitividade”,
disse Agnelli a PIB. “O Brasil tem
de cortar custos de produção, melhorando sua infraestrutura. E é
preciso reduzir tributos ao longo de

toda a cadeia produtiva de insumos
utilizados na produção dos manufaturados, como energia, mão de obra,
transporte, porto e combustível.”
Um espectro ronda essa discussão – a China, há pouco tempo
elevada ao topo da economia global,
na companhia dos Estados Unidos.
Com a maior população da Terra –
1,3 bilhão de pessoas, que representam um quinto dos habitantes do
mundo, e um território de quase 10
milhões de quilômetros quadrados,
o segundo maior do planeta, a China apostou numa grande revolução
educacional para se tornar a fábrica
do mundo. De bolsas, tênis e isqueiros a produtos eletrônicos, é difícil
não topar com o selo Made in China
onde quer que se esteja. Essa monumental máquina produtiva precisa,
e muito, de produtos
primários. E o Brasil entrou forte para
atender à demanda
chinesa. Segundo
dados do governo
federal, mais de
90% dos produtos
que embarcam do
Brasil para a China
são commodities. Na
lista dos dez principais itens em
2009, somente os aviões, que ocupam a oitava colocação, são industrializados. Para o economista Grisi, a China é um parceiro que até agora vem valorizando as commodities
brasileiras. Mas, por ser um colossal
mercado comprador, também tem o
poder de mudar esse quadro de uma

A China
chuta
a canela
e fura o olho
de países como
o Brasil
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hora para outra. Basta passar a preferir outros fornecedores. “E, assim,
o que foi favorável para o Brasil logo
deixaria de ser”, ele adverte.
A competitiva política chinesa de comércio exterior e a nova
matemática das commodities são
questões vividas na prática por
empresas como a Cerâmica Eliane,
maior exportadora do Brasil no setor de porcelanatos e revestimentos. Com sede em Santa Catarina
e sete fábricas espalhadas entre o
estado e a Bahia, a empresa vende
seus produtos para 86 países nos
cinco continentes. O gerente de
exportação, Márcio Muller – que
mora em Dallas, nos Estados Unidos –, conta que a China e o Brasil
são respectivamente o primeiro
e segundo maiores produtores
e consumidores mundiais de revestimento cerâmico. “O produto
chinês tem preços muito competitivos no mundo e no Brasil, mesmo
se levando em conta os custos de
transporte e impostos”, diz ele. A
competitividade do produto chinês
resulta, em grande medida, do fato
de que a moeda e o câmbio chineses são controlados pelo governo,
de forma a manter seus produtos
afiados, em termos de preços, no
mercado internacional. “Com isso,
a China consegue colocar nos Estados Unidos produtos até 30% mais

RODRIGO LEAL/APPA
AGENCIA VALE

Produtos
agrícolas e
minerais:
tomando o
lugar dos
manufaturados
na pauta de
exportações

baratos do que os fabricados pela
Eliane”, compara.
É um retrato acabado do estilo
chinês de negócios. A China acaba
chutando a canela e furando o olho
de países como o Brasil. Se por um
lado estimula a produção de commodities por seus parceiros comerciais, que relegam a segundo plano
os produtos industrializados para
atender às demandas do cliente gigantesco, a China, por outro lado,
usa as mesmas commodities como
insumos para fabricar, ela própria,
os tais produtos industrializados.
Hoje, eles representam 92% das exportações do país e se disseminam
em proporção planetária, ganhando
cada vez mais mercados.
E como vêm ganhando. Em relação ao Brasil, o que vinha sendo um
prenúncio ao longo dos últimos anos
– e, em especial, em 2009 – acabou
se confirmando. A China passou os
Estados Unidos na pole position das
relações comerciais com o Brasil e
hoje é o principal parceiro do país.
A corrente de comércio – a soma das
exportações e importações Brasil–
China – aumentou de US$ 35,8 bilhões em 2008 para US$ 36,1 bilhões
em 2009, enquanto os números
com os americanos se mantiveram
em US$ 35,9 bilhões. Agora, com a
guerrilha de subsídios aberta pelo
Brasil contra os produtos agrícolas

americanos por causa do algodão, é
preciso esperar para ver o que vai
acontecer. Em 2009, as exportações
brasileiras para a China chegaram
à marca de US$ 20,2 bilhões e as
importações, de US$ 15,9 bilhões.
Para os Estados Unidos, foram exportados do Brasil US$ 15,74 bilhões
e importados US$ 20,18 bilhões.
As exportações do Brasil para a
China vêm crescendo desde 2000,
quando o país asiático ocupava somente a 12ª colocação no ranking.
O incremento da parceria entre
Brasil e China é reflexo da recente,
e ainda não de todo debelada, crise
mundial. A crise atingiu, em particular, a economia americana, fato
de que Pequim soube tirar partido
(veja matéria na pág. 58). O próprio
crescimento da economia chinesa
e também a maior
oferta de produtos
brasileiros completaram os fatores de
aproximação, reforçados pelas iniciativas brasileiras
de aproximação ao
presidente Hu Jintao e ao primeiroministro �en Jiabao. No caminho em mão reversa,
a China invadiu o mercado interno
brasileiro – de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento, o número de empresas
que importam da China triplicou nos
últimos cinco anos, passando de 73
para 226 na faixa de negócios entre
US$ 10 milhões e US$ 50 milhões.

Mais do que isso, o tsunami econômico da China chegou com força
também em mercados importantes
para os exportadores nacionais. O
Brasil era o principal país exportador
para a Argentina, mas vem perdendo
mercado para os produtos chineses –
em 2003, vendia quase nove vezes
mais produtos para aquele país do
que vendeu em 2009. Até no setor
de calçados, onde o Brasil tinha liderança histórica, a China assumiu
a ponta. Entre 2007 e 2009, o Brasil
perdeu 12% do mercado argentino
e os asiáticos avançaram 14%. Em
termos globais, um levantamento
feito no ano passado pela consultoria
Investigações Econômicas Setoriais
(IES) mostra que, por conta da crise,
todos perderam, mas as indústrias
brasileiras sofreram mais do que
as chinesas. Comparados os dados
dos primeiros oito
meses de 2008 e os
do mesmo período
de 2009, a entrada
dos produtos de origem brasileira nos
países em todo o
mundo retrocedeu
44,6% em valores
e 46,6% em volume, enquanto que a
baixa da China foi de 18,3% em valores e 30,1% em quantidade.
O economista Grisi chama a
atenção para outros possíveis problemas de uma ótica exportadora
muito dependente do mercado chinês. Ele diz que pairam dúvidas sobre a sustentabilidade da atual po-

A Embraer
exporta
componentes
para a montagem
ﬁnal dos aviões
na China
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Sr. José
Augusto de
Castro

lítica de incentivos fiscais e financeiros adotada pela China em seu
pacote de recuperação econômica.
Segundo Grisi, o principal risco vem
da área de créditos que, concedidos
de forma agressiva pelos bancos oficiais, talvez embutam uma deterioração socioeconômica. “Nessa hipótese, dado o volume elevado dos
empréstimos, a inadimplência pode
pedir medidas corretivas que levariam o país a uma redução do nível
de seu crescimento”, alerta. A seu
ver, a economia chinesa é tão grande que qualquer freada, ainda que
moderada, teria impactos relevantes no mercado global, sobretudo
nos preços das commodities. “Para

RODRIGO LEAL/APPA
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Castro, da
AEB: não
basta exportar
commodities

o Brasil, isso seria um choque muito
negativo”, conclui.
Longe do ponto em que se situa
uma indústria como a Cerâmica
Eliane, que vem sofrendo os reflexos da perda de competitividade
do país diante do furacão chinês, a
Vale aumentou em 53,6% sua oferta
de minério de ferro para a China no
ano passado – a empresa despachou
um volume recorde de 140,4 milhões de toneladas do produto para
aquele país em 2009. Entre os industrializados que não entraram em
baixa, a Embraer acertou parceria
com uma indústria aeronáutica chinesa, exportando componentes que
abastecem a linha final de produção

MAPA-MÚNDI ESTRATÉGICO

COMO O BRASIL SE POSICIONA ECONOMICAMENTE
PERANTE O MUNDO CADA VEZ MAIS GLOBALIZADO
DESDE 2004, O governo Lula tem
investido nas relações comerciais
com a China. A aproximação rendeu, inclusive, aportes como o de
US$ 10 bilhões à Petrobras do China Development Bank, o banco de
desenvolvimento chinês. O empréstimo será pago em dez anos. Em
contrapartida, a Petrobras fechou
contrato de exportação de 150 mil
barris/dia no primeiro desses dez
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anos e para o período restante de
200 mil barris/dia. A China também
abriu mercado às importações de
carne de frango. “Devemos destacar a atuação de nossas representações diplomáticas, principalmente da embaixada, que possibilitou
a abertura de novos mercados. O
que dependia de nosso executivo
tem sido feito”, diz Rodrigo do Val
Ferreira, advogado do Felsberg e

na China. E, de quebra, levantou um
empréstimo de até US$ 2,2 bilhões
da companhia financeira chinesa
CDB Leasing para a construção de
aviões nos próximos três anos.
Mas empresas como a Eliane e a
Embraer nadam contra a corrente. A
ligação do Brasil com as commodities
é histórica. E até mais: é geográfica.
Com tantos recursos naturais, o país
tem vocação para ser um dos maiores abastecedores de produtos primários do mundo – além dos minérios, basta lembrar a soja e o potencial ainda não cumprido do etanol de
cana. A expectativa do petróleo do
pré-sal é um ás de ouros nessa canastra. Mas o fato de o Brasil ser um país

Associados, escritório que atua
na China prestando consultoria a
empresas brasileiras naquele país.
“Se quisermos acrescentar àquela
pauta de exportação novos produtos, de maior valor agregado, o
mercado está aberto e as relações
são as melhores possíveis.”
Mas, enquanto as relações no
Oriente se ampliam, há sinais de
fumaça acima da linha do Equador.
O Brasil está perdendo sua competitividade entre os americanos.
“Desde o início do governo, não
houve missões comerciais com

EMBRAER

Carros para
exportação
e avião da
Embraer na
China: contra
a corrente

com tantas riquezas naturais não
deveria fazer dele somente um exportador de commodities, alertam especialistas. José Augusto de Castro,
vice-presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB),
é um deles. “Exportar commodities
é um mérito”, diz ele. “Mas já que o
Brasil tem um extenso território com
muitos recursos e alta produtividade
agrícola, precisa usar isso para alavancar outros setores.” Castro cita
a própria China como um exemplo
a ser seguido, exatamente pelo fato
de ter o grosso de suas exportações
saindo das indústrias.
Enquanto o Brasil não aprende,
os números revelam um enfraque-

cimento dos termos de troca do
sete meses de 2009. Na mesma base
país. Dados da Agência Brasileira de de comparação, os bens de consuPromoção de Exportações e Inves- mo duráveis saltaram de US$ 4,46
timentos (ApexBrasil) indicam que para US$ 4,60. “Isso surpreende em
o preço médio dos produtos brasi- razão da crise econômica mundial
leiros exportados para a China caiu e da retração do consumo”, obser9,4% do primeiro semestre de 2009 va Grisi. Segundo o economista da
em relação ao mesmo período de FEA, essa tendência dos preços pa2010. E, enquanto de maneira geral rece consolidar-se por duas razões
os produtos brasileiros estão mais – a evolução da indústria chinesa,
baratos para os compradores, a Chi- que tem sido capaz de fazer produna aumentou consideravelmente os tos de maior valor agregado, e os
preços de suas exportações ao Brasil custos mais altos provocados pelas
a partir do fim de 2007. O quilo dos mudanças que o comando do país
bens de consumo não duráveis chi- vem promovendo na legislação traneses aumentou de US$ 6,33, calcu- balhista e tributária. A China vende
lado no período de janeiro a julho de mais mesmo a custos mais altos. Ou
2008, para US$ 7,44 nos primeiros
seja, está cada vez mais China.

os Estados Unidos, causando um
ligeiro afastamento diplomático com
esse mercado”, diz José Augusto de
Castro, vice-presidente da AEB. O
resultado disso foi um crescimento
de apenas 1,5% nas exportações
brasileiras para os Estados Unidos de 2002 a 2009. É o jogo de
negociações internacionais, em que
tabuleiro e regras mudam a cada
instante. Parte dessa estratégia
de desviar-se da crise nos EUA foi
provocada também pelo surgimento
de novos mercados emergentes, que
além dos chineses incluem, entre

outros, Índia, Arábia Saudita, Rússia
e Turquia. A tentativa de buscar
mercados internacionais fora do
eixo Estados Unidos–Europa ganha
força com a recente crise em países
europeus, como Portugal, Irlanda,
Itália, Grécia e Espanha.
Entretanto, para muitos especialistas a iniciativa de manter o foco
em novos mercados não deveria resultar em falta de cuidado com os
clientes tradicionais. Segundo Castro, o afastamento em relação aos
Estados Unidos é preocupante se
for levado em conta que eles são os

maiores compradores do mundo, os
únicos que importam acima de US$
2 trilhões, além de serem grandes
clientes de manufaturados. Enquanto o Brasil está voltado para a China,
outras peças do jogo internacional
se movem em direção às oportunidades mais tradicionais. Alguns
países da América do Sul já procuram se garantir firmando acordos
bilaterais e abrindo novas frentes de
negócios. Colômbia, Peru, Equador e
México estão crescendo em participação no mercado americano, no
vácuo deixado pelo Brasil.
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O Ibope reage às investidas das multinacionais do
setor no Brasil adquirindo um dos mais tradicionais
institutos americanos de pesquisas de mercado
R U B E N Y G O U L A R T, D E R I O D E J A N E I R O

N

os últimos anos, o grupo brasileiro Instituto
Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística
(Ibope) parecia desdenhar o avanço de concorrentes globais em seu próprio território. Após
protagonizarem fusões com grupos
europeus e asiáticos, corporações
como a americana Nielsen, a francesa Ipsos e a inglesa Synovate fortaleceram suas operações na América
do Sul, em especial no Brasil. Em
janeiro deste ano, o Ibope contraatacou com firmeza. Após consolidar sua expansão no mercado latino-americano, a empresa adquiriu o
controle do Zogby International, um
dos mais tradicionais institutos de
pesquisas americanos, sediado em
Utica, no estado de Nova York.
Com essa tacada, o Ibope tornou-
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se a sexta maior empresa brasileira
em ativos no exterior, atrás de titãs
como Petrobras, Vale e Gerdau. Adquirir o Zogby foi um passo ousado
no plano de internacionalização do
instituto brasileiro, que desconcertou
os analistas do mercado regional de
pesquisas. Com filiais na Argentina
e no México, escritórios no Chile e
Porto Rico, e prestes a inaugurar uma
unidade na Colômbia, era natural que
a empresa priorizasse a expansão já
iniciada na América Latina. Como,
no entanto, no segmento as ações são
cada vez mais globais e integradas,
o Ibope vislumbrou horizontes em
operações intercontinentais. “Nossos
clientes, em sua maioria empresas
globais, demandam uma rede internacional e integrada de serviços”, explica o psicólogo Nelsom Marangoni,
CEO do Ibope Inteligência, braço do

DIVULGAÇÃO

de ocasião
grupo na área de pesquisas de opinião pública, política e mercado.
Os primeiros passos rumo à internacionalização do Ibope foram
dados em 2008, com a associação à
Worldwide Independent Network of
Market Research (Win), entidade que
reúne 30 empresas ao redor do mundo
e tem por objetivo fomentar negócios
no setor. Ao debruçar-se sobre o mapa
mundial da pesquisa, o Ibope começou a estudar oportunidades nos Estados Unidos, chegando mesmo a sondar algumas empresas. No fim do ano
passado, o grupo inglês WPP, um dos
gigantes da propaganda mundial, intermediou o início da negociação com
o Zogby International. “Conversamos
e fechamos, pois achamos que a personalidade do Zogby combinava com
nosso perfil, havia muita identidade
cultural”, explica Marangoni.

Marangoni,
do Ibope
Inteligência:
“Nossos clientes
demandam uma
rede integrada
de serviços”

Não faltavam, de fato, afinidades
entre as duas empresas, particularmente no campo metodológico e no
forte foco em pesquisa de mercado,
o ramo do negócio que mais cresce
no mundo. Outra afinidade é que, a
exemplo do instituto brasileiro, o
Zogby é popular, tem presença marcante na imprensa e credibilidade
entre as universidades americanas.
Seu principal executivo, o midiático
John Zogby, além de pesquisador, é
escritor, comentarista de programas
de televisão e articulista de revistas
e jornais de grande circulação nos
Estados Unidos. “O Zogby e o Ibope
se identificam por fazerem a mesma
coisa”, diz Marangoni.
Mais que encontrar uma cara-metade, a aquisição representava para
o Ibope a senha de acesso ao maior
mercado de pesquisas do mundo.

Apesar de popular, o Zogby não detém uma participação expressiva no
mercado americano. Com filiais em
�ashington D.C. e Miami, e faturamento de US$ 70 milhões anuais, o
instituto detém menos de 1% dos US$
8,8 bilhões movimentados pelas empresas de pesquisas nos Estados Unidos, equivalentes a 27% dos US$ 32,4
bilhões do mercado mundial. Também é fato que o mercado americano
no segmento anda frágil. Situado no
epicentro da crise mundial, ele registrou uma queda de 2,1% em 2008.
A carteira de negócios do Zogby,
porém, embutia outros atrativos.
Destaque para o fato de que o instituto, fundado em 1984 por John
Zogby, está presente em 74 países e
tem 20% dos seus negócios alocados
no Oriente Médio, região de grande
potencial de crescimento. Com os

mercados americano e europeu literalmente ocupados, a pesquisa de
mercado hoje cresce em outras praças mundiais. O Brasil é a principal
delas. “Agora, depois de consolidar
operações em seus países e expandirem-se para o mercado asiático, as
grandes corporações de pesquisa estão voltadas para a América Latina”,
explica �aldyr Pilli, presidente de
Associação Brasileira das Empresas
de Pesquisa (Abep).
Não é de se estranhar o apetite
das multinacionais pela região. Nos
últimos anos, ela é a que mais tem
crescido na demanda por pesquisas de mercado no mundo. Com o
aprimoramento da democracia em
seus países, a região tem sido um
manancial de negócios para as empresas do setor. Tanto que, em 2008,
ante uma média mundial de 0,4%
PIB
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de crescimento, o segmento latino- Embalado pela onda global de conamericano teve uma alta de 5,6%. O solidação entre as empresas do setor,
Ibope detém 14,7% desse mercado, o instituto brasileiro já escolheu que
que movimenta anualmente US$ 1,7 não será caça, mas caçador de ativos
bilhão em sua totalidade.
na área. “A Europa está, sim, em nosComparado ao restante do mun- sos planos; porém mais adiante”, diz
do, o mercado latino-americano Marangoni. O Velho Mundo moviainda é modesto. É inferior ao da menta US$ 16,6 bilhões em pesquisas,
Inglaterra, França e Alemanha, tem o equivalente a 49% do bolo mundial.
o mesmo tamanho do japonês e reSeja qual for a direpresenta um terço das vendas soma- ção escolhida, o certo
das de Oriente Médio e África. Mas, é que o Ibope ampliacomo apresenta um enorme poten- rá seus negócios num
cial de crescimento, é de se supor que mercado dotado de
a aquisição de ativos em mercados uma nova dinâmica.
mais distantes não desviará o Ibope Os projetos se diverde seguir sua expansão na América
sificaram, ganharam
Latina. O plano estratégico da em- mais escala e tiveram
presa prevê para breve a inauguração
seus custos reduzidos.
de uma nova unidade na Colômbia. O aumento do acesso
“A distribuição dos negócios deve ser às tecnologias digitais também altepor intermédio de unidades regio- rou a forma de se fazer pesquisa. Hoje,
nais, em que os mercados mais fortes grande parte delas é realizada pela
possam cobrir os vizinhos menores”, internet e por telefone. É no cliente,
afirma Marangoni.
porém, que reside a maior novidade.
O modelo de expansão traçado “A grande mudança qualitativa é que
pelo Ibope, no entanto, é mais am- as exigências do cliente são maiores
bicioso do que aparenta. Ele prevê e mais voltadas à estratégia”, explica
aquisições de empresas de pesqui- Marangoni. “Ao invés de mera forsas em qualquer das praças mundiais. necedora de informações, a pesquisa
ajuda o político na sua estratégia de campanha, as emZogby:
presas na formulação de seu
frequenta a
marketing e por aí vai.”
mídia para
fechar
Acrescente-se a esse novo
com suas
cenário o boom das pesquiempresas
sas que amparam políticas
grandes
públicas, principalmente na

Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. É nesse novo ambiente
que o Ibope quer formar uma rede
que ofereça ao cliente serviços e produtos homogêneos, ancorados numa
espécie de cultura Ibope de pesquisa,
que seria disseminada entre as filiais
a partir do Brasil. “É lógico que as diferenças locais são respeitadas”, frisa Marangoni. “Mas
uma agência de pesquisa hoje tem de ser,
no mínimo, regional,
como já são muitos
dos nossos projetos.”
Tal lógica de integrar as operações
promovendo sinergias, inclusive intercontinentais, será
devidamente aplicada no recémadquirido instituto americano. Em
princípio, o Ibope quer aproveitar a
experiência do Zogby no campo da
coleta de informação, especialmente
pela web, onde, reconhece Marangoni,
os Estados Unidos estão mais avançados. Mas o Ibope pretende, igualmente, levar para a empresa adquirida a
tecnologia brasileira em consumo
e no desenvolvimento de produtos.
Outra área em que há grande expectativa de interação é na de pesquisas
eleitorais, ainda que nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o voto não
seja obrigatório.
A joia da coroa, contudo, é a
carteira de negócios do Zogby e a

O Ibope já
decidiu que
não é caça,
e sim um
caçador de
ativos na área

negócios

O HOMEM-MÍDIA

DIVULGAÇÃO

O AMERICANO JOHN Zogby, presidente do Conselho do Zogby International, é figurinha fácil na mídia americana. Escritor,
comentarista de tevê e articulista de revistas e jornais, ele aparece
com frequência nas principais redes de televisão e em programas
de tevê a cabo americanas e internacionais. Seu perfil saiu em
grandes veículos de imprensa, como The New Yorker, Fortune Magazine e Inc. Ocupar esses espaços faz parte de uma estratégia bem-
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influência do instituto no mercado
americano, exercida muitas vezes
em caráter pessoal pelo carismático
John Zogby, fundador da empresa,
presidente de seu Conselho de administração e também seu Chief Insights Officer, que continuará exercendo os mesmos cargos. A mesma
lógica, de não mexer no que está dando certo, foi aplicada
na manutenção do
nome Zogby, agora
associado ao do Ibope, como estratégia
para difundir a marca brasileira internacionalmente.
Preocupado em
não desmontar a
memória da empresa, erro fatal cometido por muitos incorporadores, o Ibope vem formando
com cautela o novo time. Em princípio, não haverá demissões. Até porque, com um staff de 50 funcionários
distribuídos pelos escritórios de Nova
York, �ashington e Miami, o Zogby já
é uma empresa enxuta. As mudanças,
por ora, restringem-se à contratação
de um executivo, de nacionalidade
holandesa, de grande experiência internacional, que se reportará diretamente ao Brasil.
A estratégia do Ibope de regionalização da pesquisa não exclui o
crescimento no Brasil. Tanto que,
recentemente, a empresa adquiriu
o controle das concorrentes nacio-

nais IDS Marketing Intelligence,
empresa de pesquisas ad hoc, Data
Mining, com 23 anos de experiência, e, ainda, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado
(IPDM), especialista em geodemografia para shopping centers, varejo
e mercado imobiliário.
A ampliação dos negócios do
Ibope no mercado
doméstico pode ser
vista também como
uma resposta às recentes investidas dos
concorrentes internacionais. A Nielsen
comprou ativos na
Venezuela e no Chile,
e vem aumentando
sua presença no Brasil, onde já atua há 40 anos. A Ipsos,
que em 2001 já havia incorporado a
Marplan, em 2008 adquiriu a Alfacon, uma empresa com sede em São
Paulo, especializada em pesquisas do
setor automotivo. Apesar do avanço
das concorrentes, o Ibope ainda lidera o ranking da pesquisa no Brasil,
seguido de perto pela Nielsen.
Embora tenha
registrado franco
crescimento nos
últimos anos, em
2009 a indústria
brasileira de pesquisa sentiu os efeitos da crise mundial. A exemplo de

outras atividades, praticamente se
manteve no mesmo patamar de negócios em 2008, da ordem de R$ 1,5
bilhão, o equivalente a meio por cento do Produto Interno Bruto (PIB). As
perspectivas para este ano são mais
animadoras, mas o crescimento será
vitaminado pelas eleições. “Nos anos
anteriores, a indústria vinha crescendo acima do crescimento do PIB, um
ciclo interrompido no ano passado”,
explica Pilli, da Abep. “O crescimento previsto para este ano, embora seja
atípico, deverá ser bem maior: entre
10% e 15%”, diz Marangoni.
No Ibope Inteligência, a pesquisa eleitoral representará entre 25%
e 30% do faturamento de 2010, estimado em R$ 110 milhões. Mas a
empresa vive mesmo é da pesquisa
de mercado, em sua maior parte voltada para o marketing das empresas.
Para atender os diversos segmentos
em que atua, a empresa conta com
um corpo fixo de 200 pesquisadores
no Brasil e outros 100 na América Latina. Nessa conta não entra o exército
de profissionais contratados por cooperativas e empresas especializadas
que, em 2008, foram responsáveis
por mais de 600
mil entrevistas. A
ordem, portanto,
é crescer onde as
op or t u n id a de s
surgirem. Aqui ou
lá fora.

sucedida do Zogby para alavancar o
negócio de pesquisas entre a própria
mídia. Entre seus clientes figuram as
redes de televisão MSNBC e CNBC, o
canal a cabo Fox News e jornais como
o New York Post, Houston Chronicle e
Miami Herald.

Suas análises eleitorais são publicadas nas páginas de opinião do The
New York Times, Wall Street Journal e
Financial Times. Apresentadores de TV
ou rádio americanos referem-se a ele
como “príncipe dos pesquisadores”
ou “general das pesquisas”. Formado

em História no Le Moyne College e na
Syracuse University, Zogby lecionou
história e ciência política por 24 anos e
é autor de The Way We’ll Be: The Zogby
Report on the Transformation of the
American Dream, publicado em 2008
pela Random House.

A compra do
Zogby é uma
reação às investidas
da Nielsen e da
Ipsos no mercado
brasileiro
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Made
in Minas

Os mineiros triplicam, em cinco anos, o valor
dos produtos que o estado vende no exterior e
superam a velha sina de só exportarem paisagem
J O S É M A R I A F U R TA D O, D E B E L O H O R I Z O N T E

N

uma tirada, digamos,
maldosamente bemhumorada, alguns mineiros costumavam dizer que Minas Gerais
só exportava café e paisagem. A piada referia-se às exportações de minérios, em especial o ferro, cujas escavações sistemáticas desfiguraram
muitas das icônicas montanhas do
estado. Duas décadas atrás, era comum que veículos de Belo Horizonte
exibissem em seus vidros um adesivo
que dizia: “Olhe bem as montanhas”,
deixando nas entrelinhas a conclusão óbvia: “Antes que acabem”.
Passados 20 anos, Minas Gerais
ainda exporta paisagem, uma vez

que o grosso de suas vendas ao exterior continua vindo dos minérios.
Muita coisa, no entanto, mudou no
curso dessas duas décadas. Em especial nos últimos anos, a economia
mineira vem crescendo acima da
média no comércio exterior, e sua
pauta de exportação experimentou
uma diversificação notável. Hoje,
12,7% das exportações brasileiras
têm origem em Minas, tornando-a o
segundo maior estado brasileiro em
volumes exportados no ano passado.
Essa evolução fica patente nas
estatísticas (veja tabela 1). Trata-se
de um movimento que começou
há algum tempo, no sentido de
diversificar as exportações e, em

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO
EXTERIOR MINEIRO (em bilhões de dólares)
2008

VAR %

:: Vendas totais
7,4
24,4 229,4%
:: Exportadores
1 313 1 727
31,5%
:: Produtos exportados 2 609 2 858
9,5%
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2003

Joias de
Minas:
vendas
mantidas
mesmo
na crise
PIB
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paralelo, evoluir do fornecimento
de produtos primários para outros
de maior valor agregado. Até 1970,
Minas exportava basicamente café,
minérios, ouro, pedras preciosas e
alguns poucos produtos siderúrgicos. Hoje, os mineiros exportam
autopeças, automóveis (da Fiat e
Mercedes-Benz), helicópteros (da
Helibras, instalada em Itajubá) e
produtos sofisticados de biomedi-

PRINCIPAIS
PARCEIROS

(em milhões de dólares)

:: China
4 007
:: Alemanha 2 630
:: EUA
2 551
:: Argentina 1 633
:: Japão
1 547
:: Holanda
1 062
:: Itália
929

EXPORTA MINAS DIVULGAÇÃO

Balcões do
Exportaminas:
atendimento
às pequenas
e médias
empresas
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cina, como válvulas artificiais para
o coração e insulina.
Mas talvez um exemplo mais
significativo seja o do ouro e das
pedras preciosas – minerais que se
confundem com a história e a identidade profunda das Minas Gerais
do tempo da colônia portuguesa.
Minas exportou e continua exportando muito ouro (US$ 884 milhões
em 2009) e pedras preciosas. Mas
os joalheiros do estado são um
exemplo da mudança de perspectiva. Se antes eram exportadas apenas
as pedras preciosas em bruto, agora elas são lapidadas. Muitas viram
joias. O valor ainda é pequeno (US$
20 milhões em 2009), mas as vendas
tendem a aumentar.
A Vancox, de Belo Horizonte, é
uma das joalherias mineiras que
despontaram no comércio exterior.
Dona de design reconhecido por reputadas publicações internacionais,
a Vancox, de acordo com Ricardo
Bronfen, seu proprietário, exportou
em 2009 algo em torno de US$ 3 milhões para países árabes, os Estados

FIAT - DIVULGAÇÃO

Exportação

Unidos, a Rússia e a América Latina
(as joias da Vancox custam de US$
1,5 mil a US$ 75 mil a peça).
Para chegar ao mercado externo,
a empresa cercou-se de distribuidores em pontos estratégicos. Um
deles fica em Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos. “Conquistamos mercado e até nos distinguimos perante o Conselho Mundial do Ouro por
causa, também, do desenvolvimento
de novas técnicas”, diz Bronfen. “O
entrelaçamento de fios de metais
preciosos muito finos é uma delas.”
O Oriente Médio e os Estados Unidos são também mercados impor-

AJUDA PARA
OS PEQUENOS
E MÉDIOS
BOA PARTE DO mérito do crescimento do número de empresas
e de produtos mineiros de exportação, um processo lento e difícil,
cabe à Central Exportaminas, que
centrou seus programas na ajuda
aos pequenos e médios empresários, os menos equipados com
recursos e conhecimentos para
enfrentar os mercados externos.
A Exportaminas é uma aliança público-privada envolvendo a
BM&F Bovespa, o governo de Minas e entidades como a Federação

das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg). A BM&F tem parcerias semelhantes em outros estados,
mas até o momento a de maior
sucesso é a Exportaminas. “Já temos
cinco anos. O que conseguimos ainda
é pouco, há potencial para muito
mais”, diz Jorge Duarte de Oliveira,
diretor da Exportaminas.
O que a Exportaminas faz é dar
uma orientação mais segura, passo
a passo, sobre o que a empresa deve
fazer para exportar. “Por meio dos
programas que desenvolvemos,
damos toda a assessoria necessária
às micro e pequenas empresas”,
explica Oliveira. Entre os programas
mais promissores que ela oferece

Muito além
do minério:
carros da Fiat
e helicópteros
da Helibras
passaram
a atrair
compradores
externos

HELIBRAS - DIVULGAÇÃO

tantes para outra empresa de Belo
Horizonte, a Talento Joias, que há
oito anos tomou o rumo do exterior.
Suas joias, artesanais e confeccionadas em ouro 18 quilates, têm preços
que vão de US$ 100 a US$ 100 mil.
Este ano a empresa, que não tem
distribuidores – as vendas são feitas
apenas durante feiras internacionais –, espera exportar US$ 100 mil,
praticamente o mesmo valor do ano
passado. "Não crescemos, mas também não reduzimos, o que já é ótimo,
tendo em vista a crise no mercado
americano", diz Maria Tereza Géo,
diretora da Talento.

está o Projeto de Extensão Industrial
Exportadora (PEIEx), desenvolvido
pela ApexBrasil. Ele tem como meta
atender 1 340 empresas em 18 meses. Nenhuma delas é exportadora,
e a intenção é capacitá-las para exportar. “Se identificarmos entre 5% e
10% delas com potencial exportador,
estará ótimo”, diz Oliveira.
Outro programa, em parceria com
o Banco Mundial, é voltado para o Vale
do Jaíba, onde foi implantado o maior
projeto de irrigação de todo o país. Do
Jaíba se poderia exportar limões (o
Jaíba tem a capacidade de produzir 12
meses por ano, difícil de ser igualada
por outros países), mangas e outras
frutas. A intenção é criar uma logística

que torne a exportação permanente e
não esporádica. Uma concorrência internacional, já em fase final, foi aberta
para contratar consórcio especializado
em logística de perecíveis e mercado
internacional de frutas.
Em cooperação com a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e União Europeia, a
Exportaminas toca outro programa
que visa capacitar 100 empresas de
alimentos, calçados, do ramo metalmecânico e cosméticos a exportar
para a União Europeia. As empresas
já estão em fase efetiva de promoção
comercial. “Em breve teremos cerca
de 2 mil exportadores em Minas”,
espera Oliveira.

PIB
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Para sustentar a vice-liderança
nacional e manter o impulso de
crescimento das exportações, o
governo estadual criou, em 2004, a
Central Exportaminas (veja texto na
pág x.), que oferece programas de
atendimento às empresas exportadoras ou que queiram se lançar no
mercado externo, em particular as
pequenas e médias. Os resultados
ainda são tímidos: os 100 principais
produtos de exportação continuam a responder por cerca de 90%
das exportações. Mas começam
a aparecer: os 2 758 produtos que
respondem pelos 10% restantes do
total exportado já somam US$ 1,5
bilhão em vendas externas – em
2003, esse grupo somava apenas
US$ 724 milhões.
O esforço resultou na ampliação
da base dos municípios exportadores. Quase um terço (266) das 853
cidades mineiras exportaram algum
produto em 2008, 16 municípios a
mais que no ano anterior. A renda
das exportações, ainda que pareça
pouca em valores absolutos, ajuda

Biotecnologia
mineira:
exportando
medicamentos,
cosméticos
e artigos
de beleza

a manter a dinâmica das economias
locais. Alvinópolis, na Zona da Mata,
é um exemplo. Com cerca de 15 mil
habitantes, a cidade tem hoje 27 produtos de exportação.
Os artigos de beleza
respondem por 90%
dos US$ 162 mil exportados em 2009.
Alfredo Vasconcelos, também na
Zona da Mata e com
6 000 habitantes, exportou US$ 62 mil
em rosas. Águas Vermelhas, no norte, de 13
mil habitantes, exportou US$ 166 mil em granitos. Outros produtos
estão ganhando o mundo, assim como a moda
(valores em milhões de dólares)
mineira, frutas, alimenMinérios de ferro
tos industrializados,
produtos
biotecnológiCafé e derivados
cos e fármacos. Alguns
Ferroligas
desses itens podem ser
um
tanto bizarros para
Ouro em bruto
os padrões de consumo
Automóveis
brasileiros. Que o diga
a
Pif Paf, fornecedora
Açúcar
de pés de frango para
Semimanufaturados de ferro/aço
as mesas de Hong Kong.
Consumidos como
Laminados de ferro/aço
iguaria pelos chineses,
Soja
contribuíram para turbinar as exportações miCelulose
neiras para a China – em

PRINCIPAIS GRUPOS
DE PRODUTOS – 2009
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
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6 565
2 911
1 077
805
708
598
514
510
450
396

dez anos, elas passaram de US$ 162
milhões para US$ 4 bilhões, um crescimento de inacreditáveis 2,373%.
O preço pago pelos chineses pelos melhores pés de
frango é praticamente o mesmo pago pelo
peito, corte nobre da
ave para os paladares
ocidentais. E o sabor,
como fica? Os chineses fazem pratos específicos, diferentes. “O
processo usado deixa
o osso muito crocante,
saboroso mesmo”, garante Gustavo
Henrique Dias Untar, gerente comercial da Pif Paf.
No passado, por exigência do
Ministério da Agricultura, os pés
iam para a graxaria. Agora, só a Pif
Paf exporta cerca de 3 400 toneladas
por ano, o que resulta em receitas
de US$ 4,7 milhões. Mas o talento
do abatedouro para ocupar nichos
de mercado pouco usuais não para
por aí. A empresa equipou-se para
tirar proveito da demanda dos costumes diferentes de outros povos.
Por exemplo, o vergalho do boi, que
também é muito apreciado pelos
orientais. Ou o reto suíno, a parte
final do intestino grosso, outra iguaria para os chineses. São exemplos
capazes de convencer até os mais
céticos de que Minas deixou de exportar apenas paisagem.

Quase
um terço
dos 853
municípios
de Minas são
exportadores

Como Funciona

O Iraque volta ao
Fazer negócios com o antigo parceiro ainda
tem seus truques, mas a exportação de
produtos made in Brazil está crescendo
ANTONIO C ARLOS SANTOMAURO

O

Iraque é aquele país –, mas também medicamentos e cosinvadido e ocupado méticos. Mas como é fazer negócios
em 2003 pelo ex-pre- por lá? Algumas preocupações se
sidente americano Ge- apresentam de saída aos eventuais
orge �. Bush, palco de candidatos: a segurança, a logístiuma guerra sangrenta e ainda hoje ca de transportes e as condições
sujeito a atentados de grande vio- financeiras e institucionais para o
lência. Até aí, nada de novo – o sur- funcionamento de um mercado de
preendente é o Iraque estar voltan- comércio exterior.
do a ser, com tudo isso, um destino
Em todos esses aspectos, o Iraatraente para os produtos brasilei- que ainda não é, definitivamente, um
ros, que já foram muito presentes no parceiro convencional. Na questão
país do Oriente Médio nas décadas da segurança, por exemplo: quais
finais do século 20.
os riscos de uma viagem a Bagdá, a
O Brasil vende hoje ao Iraque capital, e ao resto do país? Ao menos
principalmente alimentos – com no norte do país e na green zone – redestaque para carnes e açúcar gião do centro de Bagdá onde estão
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Bandeira
brasileira na
Feira de Bagdá
2009: de
novo no jogo
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localizados o governo e boa parte
dos representantes de outros países
– a situação já é mais tranquila, conta Michel Alaby, secretário-geral da
Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB). “Mas fora dessas áreas,
será interessante contar com os serviços de uma empresa de segurança
pessoal”, ele ressalva.
Também nas feiras de negócios
e nas viagens de comitivas compostas de representantes de várias
empresas, o ambiente é plenamente seguro, acrescenta Jalal Chaya,
presidente da Câmara de Comércio
e Indústria Brasil–Iraque (CCIBI).
Na green zone, diz ele, os visitantes
hoje encontram hotéis com nível
internacional e 43 bancos capazes
de fazer transferência eletrônica
de fundos; destes, cinco trabalham
com cartões MasterCard e Visa. “O
uso de cartões de crédito é ainda
restrito, mas a infraestrutura financeira está se estabelecendo novamente”, diz Chaya.
Enquanto a situação não volta ao
normal, algumas peculiaridades ajudam a vida do exportador. Tome-se
como exemplo os negócios em triangulação com países vizinhos, uma
fórmula encontrada na dureza dos
anos de guerra. Cerca de US$ 470
milhões em produtos brasileiros
entraram no Iraque, no ano passado,
por meio de operações triangulares
com distribuidores da Jordânia, Síria e Kuwait, na estimativa da CCIBI.
É quase o dobro dos cerca de US$
250 milhões em exportações diretas
no mesmo ano, segundo os números
oficiais brasileiros (135% a mais do
que em 2008). Esse desvio tem ori-

Chaya, da
Câmara
Brasil-Iraque:
jeito para
contornar
dificuldades

mercado
DIVULGAÇÃO

gem em condições históricas pecu- da guerra do Golfo os negócios com
liares, explica Chaya. “Durante os
o Iraque tiveram uma retração.
anos de conflito e embargo comercial “Mas há cerca de cinco anos foram
impostos ao Iraque, muitos empre- paulatinamente retomados, e hoje
sários iraquianos estabeleceram as apresentam crescimento considebases de seus negócios no exterior”, rável”, acrescenta Carvalho, hoje
diz ele. Por isso, exportações formal- instalado em um escritório mantido
mente destinadas a distribuidores de pelo grupo em Dubai, de onde parte
outros países podem ter como desti- para visitas regulares ao Iraque.
no final, na verdade, o Iraque.
A CCIBI, em parceria com a
É o caso da fabricante de equipa- Agência Brasileira de Promoção
mentos cirúrgicos e odontológicos de Exportações e Investimentos
Erwin Guth, de Barueri, em São (ApexBrasil), já promoveu a partiPaulo. “Exportamos para Arábia cipação de empresários brasileiros
Saudita, Emirados Árabes e Kuwait, em feiras de negócios no Iraque, e
e sabemos que de lá alguns de nos- agora trabalha na estruturação de
sos produtos vão para o Iraque”, um showroom permanente de proconta a diretora de exportação Ka- dutos do Brasil no norte daquele
rin Guth, que em 2006 participou país. Mas um parceiro no próprio
de uma feira de negócios em terri- Iraque, conhecedor dos trâmites
As Câmaras, e também o escritório iraquiano.
necessários à partici- tório comercial mantido desde o
Uma situação um
pação nas licitações ano passado pelo governo iraquiapouco diferente é vilocais, pode ser inte- no em São Paulo, podem oferecer
vida pelo grupo gaúressante para quem listas de importadores e informacho Randon, que lá
quiser se tornar for- ções sobre a dimensão e o potencial
vende autopeças da
necedor do governo do mercado iraquiano. Mas, uma
marca Fras-le e já coiraquiano, hoje um vez levantadas as informações, é
mercializou também
cliente bastante sig- preciso visitar o país, ressalta Jasreboques, entre ounificativo, destaca civan Carvalho, o executivo do grutros equipamentos.
Alaby, da Câmara po Randon. “Os empresários locais
A Randon desembarÁrabe Brasileira.
querem conhecer as pessoas com
ca suas remessas na
Segundo Alaby, os quem negociam”, diz ele.
Turquia, pois o principal porto ira- trâmites burocráticos necessários à
“Grandes empresas de todo o
quiano ainda está bastante danifi- exportação para o Iraque não são mundo hoje buscam realizar necado e o distribuidor iraquiano da distintos daqueles exigidos para gócios no Iraque”, complementa
firma brasileira localiza-se no norte qualquer outro país árabe. Esses Chaya. “O país tem a segunda maior
do país, em região próxima do porto trâmites incluem a necessária cer- reserva de petróleo do mundo, 30
turco (por trabalhar com um distri- tificação da documentação em uma milhões de habitantes, importa 98%
buidor local, a operação não confi- das Câmaras de Comércio – no caso
do que consome e está recomeçangura uma triangulação).
de carnes, também é indispensável a do do zero.” O risco maior, nesse
De acordo com Jascivan Car- certificação Halal, que atesta o abate caso, é o dos competidores chegavalho, gerente da Randon para o dos animais de acordo com os pre- rem antes e mais bem preparados
Oriente Médio, logo após a segun- ceitos da religião islâmica.
– como em qualquer negócio.

O Iraque tem
petróleo, está
recomeçando
do zero e
atrai empresas
do mundo todo
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MARCO REZENDE

A MONTANHA MÁGICA

É NA HORA em que a inversão térmica ameaça tornar o ar de São Paulo
irrespirável – e o fim do semestre sugere pausa para descanso – que o apelo
da estação de esqui chilena de Portillo se mostra irresistível. Portillo não
é uma cidade, como Bariloche; nem uma estação de esqui, como Megève,
na França; ou Cortina d’Ampezzo, na Itália. É apenas um velho hotel no
topo dos Andes, às margens da carretera que liga Santiago a Mendoza, na
Argentina. Mas que hotel! É tão refinado na sua simplicidade que só vende
semanas no esquema de full board, mas as refeições, rigorosamente gastronômicas, são à la carte.
Não há telefone nem televisão nos apartamentos, mas não falta diversão
inteligente no convívio social do grande salão de estar ou no bar que serve
o melhor pisco sour das três Américas. Desnecessário dizer que Portillo é
ski in-ski out. Ou seja, bote os esquis nos pés e saia esquiando porta afora,
em pistas com todos os níveis de dificuldade. Entrar no site e ver como pedir
foto: www.skiportillo.com

DIVULGAÇÃO/ SKI PORTILLO

O charme discreto de Portillo

A EUROPA NOS TRILHOS

HOME SWEET HOME

RAIL EUROPE
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A REDE EUROPEIA de trens
de alta velocidade vai praticamente dobrar de tamanho
nos próximos 15 anos. Mas
sua extensão atual já acabou
com a concorrência do avião
em boa parte das rotas de
até 500 ou 600 km. São
exatas duas horas entre
Bruxelas e Londres e 2h15
entre Paris (Gare du Nord)
e a espetacular estação de
Saint Pancras, no centro de
Londres. A organização das
viagens de trem ficou mais
fácil com o lançamento do
site em português da Rail
Europe, consórcio de vendas
das ferrovias europeias. É
possível receber os bilhetes
em casa ou retirá-los no
guichê da primeira estação
visitada (www.raileuropeworld.com).

Em Londres,
um flat para
chamar de seu
O CONFORTO DE um flat com
cozinha e tudo, decorado com
bom gosto – inclusive boas taças
de vinho – e com cheirinho novo
vence o do melhor hotel se a estada for prolongada, ainda mais
no quesito custo-benefício. Em
Londres, a coleção de bons serviced apartments do Cheval Group

TO CHEVAL GROUP

Alta velocidade
para quem pode

Trem
Europeu
de alta
velocidade:
reservas em
português

Esqui em
Portillo:
simplicidade
refinada

QATAR AIRWAYS/DIVULGAÇÃO

TAPETE VOADOR

São Paulo–Doha direto
Avião Boeing
Qatar Airways: a
melhor Executiva
do mundo

é notável. A partir de US$ 1 200
por semana (há apartamentos de
até três suítes, bem mais caros)
pode-se ficar em endereços como
Knightsbridge – perto da Harrods
e da Harvey Nichols – Thorney
Court, Hyde Park e South Kensington. Das varandas do sétimo
andar do flat Gloucester Park,
avistam-se ícones londrinos, como
a cúpula da catedral de Saint Paul,
o Big Ben e a roda-gigante London
Eye (www.chevalgroup.com/Properties.asp).

Apartamento
em Londres:
a partir de
1 200 dólares
por semana

DEPOIS DA EMIRATES, da israelense El Al e da Turkish Airlines,
todas novatas nos céus brasileiros, outra companhia do Oriente
Médio chega ao Brasil. A Qatar Airways inicia, no dia 24 de junho,
a ligação Guarulhos–Doha, no Golfo Pérsico, com Boeings 777 e
classes econômica e executiva. Em 2009, a companhia ganhou,
em Londres, o prêmio de melhor Business Class do mundo no
16th World Travel Awards, o Oscar da aviação. O voo Doha–São
Paulo prossegue para a capital argentina. Com isso, além de TAM,
GOL, LAN, Aerolíneas Argentinas e British Airways, haverá a nova
opção de voar no trecho Guarulhos–Buenos Aires com a Qatar
Airways (www.qatarairways.com).
POR SUA CONTA E RISCO

As dez cidades mais perigosas do mundo

O CANAL A cabo CNN cruzou dados colhidos pelas revistas Foreign
Policy e Forbes, pela ONG americana Citizen’s Council for Public Security e
relatórios da Mercer Global Investments para produzir uma série sobre
as cidades mais perigosas do mundo do ponto de vista da segurança
pessoal. Ponha seu colete à prova de balas, se tiver negócios a fazer em
uma delas. Detalhe: não se trata de um ranking e a ordem é aleatória.
– A capital do Paquistão
• Bagdá – E precisa dizer por quê? • Karachi
agora faz parte da Grande Kabul:
Caracas
–
Exibe
o
maior
número
de
• homicídios per capita nas grandes atentados, sequestros, homens e
cidades mundiais.

mulheres-bomba.

• belas cidades do mundo também
– Segundo o FBI, maior
• Detroit
índice anual de crimes violentos por
100 mil habitantes nos EUA: 1 220.

Orleans – maior índice de
• New
homicídios dos Estados Unidos.

México – O cartel local
• Juarez,
das drogas não ficou famoso à toa.
Mata às dúzias.

– Com os homens da
• Moscou
antiga KGB no poder, recorde de
insegurança pessoal nas ruas.

Cape Town – Uma das mais

tem alto índice de homicídios:
seis por dia.

• Kinshasa – A capital da

República Democrática do Congo
(ex-Congo Belga) está no topo da
lista dos piores assignments para
um executivo internacional.

– A guerra civil
• Beirute
acabou, mas a violência e os
atentados, não.

PIB

79

Globe-Trotter - Turismo Expresso

Xangai

por Gustavo Rabello
Bem-vindo a Xangai, a “Pérola do
Oriente”. A cosmopolita capital financeira
da China é a vitrine do frenético crescimento
chinês, uma cidade vibrante com uma
avançada infraestrutura de dar inveja a
qualquer cidadão brasileiro. Por isso, a
vida em Xangai, com seus 20 milhões de
habitantes, é mais fácil do que parece.
O mergulho no mundo novo oriental come-

ça logo na chegada ao aeroporto internacional de Pudong. O visitante pode ir à cidade
de táxi ou tomar um trem de levitação
magnética, o Maglev, que leva os passageiros do aeroporto internacional ao centro
financeiro a uma velocidade que pode chegar a 430 km/h – ele é capaz de percorrer
32 quilômetros em oito minutos.
Nosso guia será o sócio representante do
escritório Noronha Advogados, Gustavo Rabello, advogado brasileiro residente há três
anos em Xangai. Veja o que ele recomenda:

VOCÊ DEVE RUMAR PARA o Yu Yuan Garden, um
dos últimos locais da cidade em que foi conservado
o estilo da arquitetura chinesa tradicional. Trata-se
de um jardim construído em 1368. Aproveite para
comprar artigos típicos a preços ótimos e experimentar restaurantes autênticos. O jardim fica perto
do rio Huangpu, que corta a cidade em duas partes,
chamadas de Puxi e Pudong (oeste do rio e leste do
rio). Você pode almoçar no renomado Din Tai Fung,
um restaurante de origem taiwanesa que serve os deliciosos dumplings chineses de diversos sabores. No
caminho de volta ao aeroporto de Pudong, não deixe
de parar para fotos na Pearl Tower, no lado moderno
da cidade. Ela lembra um cenário saído do desenho
animado futurista Os Jetsons.
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Yu Yuan:
arquitetura
tradicional

Se tiver o dia inteiro...
CONHEÇA TAMBÉM O TEMPLO do Buda de Jade, a
maior estátua de jade do mundo. Na hora do almoço,
visite Xintiandi, uma região cheia de bons restaurantes. Saudades de um churrasco? Pois há, no bairro,
um típico rodízio na churrascaria Latina. Se preferir a
autêntica gastronomia chinesa, o restaurante Crystal
Jade serve deliciosos pratos locais. Atravesse, em
seguida, o rio Huangpu para visitar o lado leste da cidade. É inesquecível a subida ao 100º andar do Shanghai World Financial Center. Além de ser o edifício
mais alto da China, ele também possui o observatório
mais alto do mundo em seu último andar (o dia deve
estar bonito para que a subida valha a pena). Feche a
tarde com uma happy hour no bar e restaurante Kabb.

CUPERTINO/SHUTTERSTOCK

Buda de Jade:
maior do mundo

ISTOCKPHOTO

Se tiver algumas horas...

Museu de
Xangai:
mergulho
na cultura

JIANGING GU/ DREAMSTIME.COM

Pearl
Tower: o
ângulo
futurista
da cidade

Se tiver o ﬁm de
semana inteiro...
FAÇA OS ROTEIROS ANTERIORES,
mas caminhe também pela Praça do
Povo e visite o Museu de Xangai, para
desfrutar de uma imersão na cultura
chinesa. Próximo à Praça do Povo fica
o Museu Urbanístico, onde o visitante
encontra uma maquete do planejamento da cidade para os próximos 20 anos. É
uma amostra interessante de como funciona o governo da metrópole chinesa.
Na região próxima à Praça do Povo
fica também o Bar & Restaurante Barbarossa, que serve pratos
asiáticos dentro de um agradável
jardim, muito atraente para um fim
de tarde. Como a Praça do Povo se
situa na rua Nanjing Road East (Rua
Nanjing Leste), você deve caminhar
até a rua Nanjing Road West (Rua
Nanjing Oeste) para encontrar lojas
renomadas chinesas e internacionais. Vale a pena visitar o Mercado
de Tecidos para comprar gravatas e
acessórios de seda.
Do lado de Pudong (leste), é possível
conhecer o Shanghai Science and
Technology Museum e visitar o excelente mercado de roupas, brinquedos,
sapatos e pérolas em seu subsolo. O
acesso fica próximo à entrada da estação de metrô que leva ao museu. Para
terminar, não deixe de ir ao tradicional
circo de acrobacias chinesas. O mais
famoso chama-se ERA. Outro circo
excelente localiza-se dentro do hotel RitzCarlton, na Nanjing Road West.
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PAULO SALVADOR*

A vida real é diferente
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Paulo Salvador
e família na França: nada é
simples para os expatriados

PAUL
O

E

M 2006, TRABALHAVA EM SÃO PAULO
numa grande multinacional francesa de
hotelaria e fui convidado a participar de
um projeto mundial na sede do grupo, em
Paris. Trabalhar no coração de uma empresa
global e liderar pessoas de outra nacionalidade tudo em língua estrangeira - me fez sentir como
um equilibrista do circo, que gira vários pratos
ao mesmo tempo enquanto transmite tranquilidade para a plateia.
Por mais que o mundo dos negócios seja
globalizado e as referências de gestão pareçam homogêneas, quando chegamos a
um país diferente, vemos que a realidade é
outra. Em casa, aprendemos sobre diferenças
culturais; somente no exterior é que passamos
a aprender sobre diferenças de contexto. As
coisas parecem mais demoradas, cometemos
equívocos sem perceber, nada é simples, trabalhamos muito mais, ninguém nos entende e
não entendemos totalmente o que as pessoas
dizem. Tudo parece nebuloso.
Um exemplo: quando trabalhava no Brasil e participava de reuniões em Paris, nunca fui
cobrado a falar outra língua que não o inglês.
Ao assumir minha função na França, as mesmas pessoas com quem me reunia em inglês
passaram a falar somente em francês. A influência do contexto passou a não permitir outro
idioma que não o francês. Depois de algum
tempo, cada vez que falava em inglês na empresa me sentia um peixe fora d’água.
Entrar no contexto leva tempo, exige mente aberta e flexível, interesse cultural, criatividade, otimismo e energia. E toda a família tem
de participar do esforço. Quando chegamos,

AL

A globalização é real, mas os países e as
culturas continuam a ser muito
diversos, foi o que descobriu o executivo
brasileiro em seu desaﬁo parisiense

minha mulher e eu lemos sobre história e sociologia da França, e
nossos filhos foram matriculados numa escola francesa. No início
foi duro. Muito duro. Os velhos amigos ficaram para trás e os
novos amigos não vieram tão rápido, como se tivéssemos optado
por escolas e guetos de expatriados.
Mas o fato é que hoje , passados quatro anos, constituímos uma rede de amigos franceses que, temos certeza, nos
acompanharão pelo resto de nossa vida. E também podemos
dizer que conhecemos realmente seu savoir-vivre. O projeto que
me levou a Paris terminou em 2009. Resolvi pedir demissão e
interromper a carreira de executivo para realizar um sonho antigo
de estudar sociologia. E na França – não há lugar melhor.
Aqui na Europa todos dizem que este é o momento histórico
do Brasil. Há quatro anos, as notícias nos jornais eram sobre
violência e desigualdade social. Hoje leio reportagens sobre estabilidade, responsabilidade dos governantes, a riqueza do pré-sal
e a explosão da nova classe média. Palestras sobre o Brasil lotam
os auditórios das universidades, e os executivos brasileiros têm
excelente reputação: somos vistos como simpáticos, cool, resistentes à pressão e hábeis negociadores.
Para quem está de mudança, deixo dois conselhos. O primeiro: planeje o próximo passo. Em uma experiência internacional,
o executivo deve dedicar algum tempo a antever a etapa seguinte de sua carreira. O segundo: tenha confiança no fato de ser
brasileiro, mas evite a arrogância. Entre fundo no contexto da
cultura local (sobretudo da empresa em que vai trabalhar). O filósofo Mario Sergio Cortela diz que uma das coisas mais inteligentes que uma pessoa pode saber é saber que não sabe. Esta frase
deveria seguir na mala de qualquer um que está de partida para
trabalhar no exterior.
*Paulo Salvador é jornalista, vive em Paris e faz seu ano sabático
estudando Sociologia Empresarial na Sciences Po.

Cana-de-açúcar:
exemplo de inovação e comunicação.
A cadeia produtiva da cana-de-açúcar está no centro do principal projeto de
comunicação institucional do agronegócio brasileiro.
As iniciativas do Projeto AGORA geram conhecimento, impactos sociais positivos
e esclarecimentos fundamentais para a sociedade, ampliando a conscientização
da opinião pública sobre a importância das agroenergias renováveis. Participe.

www.projetoagora.com.br

DESAFIO MUDANÇAS CLIMÁTICAS

PRÊMIO TOP ETANOL – 7/6/2010

SEMINÁRIOS REGIONAIS

2,3 milhões de estudantes
impactados em
12.000 escolas públicas.

Mais de 220 trabalhos
acadêmicos, fotos e matérias
jornalísticas inscritas.

Foco no desenvolvimento
de uma matriz energética
limpa e renovável.

Quem faz o AGORA acontecer:

BIOENERGIA

ALCOPAR / SIALPAR / SIAPAR
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Banco do Brasil.
Parceiro das Grandes Empresas.
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US$ 20,000,000.00
Pre-Export Finance

R$ 48.438.520,11
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US$ 49,951,300.00
Import Finance
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Consultoria em Negócios
Internacionais – Estruturação
e Acompanhamento do Fluxo
Financeiro do Projeto de
Modernização do Parque
Industrial

US$ 105,000,000.00
Working Capital
Azul

Quadricromia
Pantone
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US$ 81,583,813.77
BNDES Exim

US$ 45,000,000.00
BNDES Exim
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US$ 60,000,000.00
Pre-Export Finance

US$ 30,000,000.00
BNDES Exim

US$ 73,200,000.00
Pre-Export &
Import Finance

Material de caráter meramente informativo. Operações realizadas em 2009.
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US$ 28,000,000.00
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Branco 9054
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GoldMax 233 (azul noturno)

GoldMax- 200 (branco)

US$ 102,200,000.00
Project Finance

US$ 24,000,000.00
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R$ 2.700.000.000,00
Capital de Giro

US$ 86,100,000.00
Pre-Export Finance
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R$ 330.000.000,00
Notas Promissórias

US$ 27,000,000.00
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....
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Tinta Coral

US$ 90,821,668.98
Prestação de Garantias

US$ 50,000,000.00
Working Capital

R$ 65.000.000,00
Capital de Giro
US$ 50,132,985.60
Pre-Export Finance

US$ 377,785,288.94
Import Finance

US$ 44,000,000.00
Pre-Export Finance

SAC 0800 729 0722 – Ouvidoria BB 0800 729 5678 – Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

US$ 28,612,775.12
Import Finance

bb.com.br/corporate

