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Após um longo e tenebroso inverno, a Alemanha se prepara para voltar a investir em massa 
no Brasil. O panorama econômico e político privilegiado torna o país um alvo atrativo para a 
retomada de uma parceria comercial que teve início há mais de um século e perdeu fôlego nas 
últimas três décadas. 
 
Nos anos 1970, a Alemanha foi uma das principais patrocinadoras do chamado "milagre 
econômico" brasileiro, com investimentos pesados em áreas como energia, siderurgia e 
máquinas e equipamentos. O tempo passou, o milagre se revelou uma miragem financeira e os 
negócios com as terras germânicas minguaram, até pela profunda desorganização que passou 
a reinar na economia nacional. 
 
Quando o Brasil começou a colocar a casa em ordem, no início dos anos 1990, os olhos 
teutônicos estavam voltados para outra direção. Para o Oriente, mais precisamente. Á Queda 
do Muro de Berlim fez com que as empresas locais centrassem sua atenção na região da 
antiga Alemanha Oriental e do Leste Europeu, que eram carentes em diversos setores, 
especialmente na infraestrutura. 
 
Como resultado desse foco europeu nos negócios, "os alemães ficaram de fora do grande 
processo de privatização de empresas brasileiras nessa época. Eles não tinham como fazer as 
duas coisas ao mesmo tempo. Para piorar, esse período também coincidiu com a chegada da 
gigante China", explica o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Weber Porto. 
 
NOVOS TEMPOS 
 
Mas os tempos estão mudando. A vitalidade da economia brasileira, as perspectivas abertas 
pelo pré-sal e por eventos como a Copa e a Olimpíada estão trazendo de volta o interesse 
alemão pelo mercado nacional. "Achávamos que, com a crise, o número de consultas que 
recebemos sobre o Brasil fosse diminuir, mas isso não aconteceu. Estamos mantendo a média 
de umas 5,5 mil consultas anuais de empresas alemãs, o que é um número excelente", diz 
Porto. 
 
"Nossa parceria estratégica foi retomada apenas no ano passado, com a visita da chanceler 
Angela Merkel ao Brasil", afirma Holger Klitzing, primeiro-secretário da embaixada da 
Alemanha em Brasília. Ele lista as vantagens dessa parceria: "Nossas economias são 
complementares. A Alemanha fornece a tecnologia e as máquinas industriais que o Brasil 
precisa. Por outro, o Brasil tem produtos para os quais há demanda na Europa". 
 
Os biocombustíveis, as commodities agrícolas e os produtos sustentáveis são apontados como 
exemplos desse interesse europeu. "Existe, evidentemente, um potencial nessa área ainda não 
realizado, especialmente das empresas de médio e pequeno porte. Mercado existe. Esse nicho 
é estratégico e poderia ser mais bem explorado", analisa o economista-chefe da Siemens, 
Antônio Corrêa de Lacerda. "Além disso, são mercados muito grandes - ambos os países estão 
entre as dez maiores economias do mundo", completa. 
 
De quebra, também não atrapalha o fato de São Paulo possuir a maior concentração mundial 
de empresas germânicas fora da Alemanha. São cerca de 800 unidades na capital paulista 1,1 
mil em todo o país responsáveis por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro e 
por cerca de 250 mil empregos diretos. 
 
Outro fator apontado como impulsionador da parceria é o alto valor agregado das mercadorias 
negociadas entre os dois países. Embora o principal produto vendido pelo Brasil à Alemanha 
ainda seja o minério de ferro (17%), outros 13% são formados por automóveis e autopeças. 
"Uma das características dessa relação são as trocas comerciais entre filiais e matrizes. 
Exemplos são as montadoras Volks e Mercedes, que promovem a circulação de motores, peças 
e componentes automotivos. Esse valor elevado dos produtos torna os negócios bilaterais mais 
dinâmicos para ambos os lados", anuncia Porto. 



 
ESPINHOS PELO CAMINHO 
 
Mas nem tudo são flores nessa relação bilateral. Ambiente difícil para os negócios, burocracia, 
impostos, cotas comerciais, normas e regras administrativas complicadas e os famosos 
subsídios agrícolas da Europa são classificados como os espinhos que ainda dificultam a 
transformação do namoro econômico em casamento. Além disso, a falta de um acordo para a 
conclusão da Rodada de Doha as negociações para facilitar o comércio mundial também 
dificulta a escalada do comércio entre os países. 
 
No entanto, segundo a embaixada, Doha não é a única opção. Um acordo continental também 
poderia abrir as portas para o investimento alemão. "A Alemanha quer concluir Doha, e prefere 
um enfoque multilateral. Porém, acordos regionais podem liberar o comércio. Nesse sentido, a 
Alemanha também apoia a disponibilidade da União Européia de celebrar acordos bilaterais de 
livre comércio, com o Mercosul por exemplo", garante Klitzing. 
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