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Trabalho
minucioso
permite
identificar
nichos no
exterior
De posse de um arsenal de dados, Apex monitora todos
os movimentos e as tendências do comércio internacional

S e houve algo em que a crise
internacional não poupou a
economia brasileira foram

as exportações e os investimentos
externos diretos (IED). Os bancos
brasileiros resistiram incólumes
aos tremores financeiros do mun-
do. O Produto Interno Bruto (PIB)
perdeu bem menos do que a mé-
dia mundial e o consumo interno
manteve-se em alta. Mas as expor-
tações e os investimentos diretos
devem recuar este ano entre 25% a
35% em relação a 2008. O resulta-
do não surpreende e era esperado
pelo governo, porque os maiores
compradores de produtos brasi-
leiros e investidores diretos são
as economias desenvolvidas, que
mergulharam na recessão global.

Vendas externas em queda
obrigaram os profissionais que
trabalham na Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex) a se desdo-
brarem para minimizar perdas.

As providências conjunturais,
mais a atenção da agência nos úl-
timos seis anos para estruturar e
diversificar as exportações contri-
buíram para amaciar a queda. Em
relação aos investimentos diretos,
o recuo deve rondar os 35% em
relação a 2008, abaixo da média
mundial, acima dos 50%.

Os especialistas da Apex traba-
lham como "sherlocks" das expor-
tações e dos investimentos diretos,
tentando decifrar espaços para
produtos made in Brazil ou indús-
trias de ponta interessadas em se
instalar em um mercado promissor
e qualificado como o brasileiro.

Nas exportações, mais do que
ajudar o empresário nacional
na burocracia necessária para
remeter produtos mundo afora,
a Apex esmera-se em funcionar
como agência de inteligência em
comércio e investimento exterior.
Monitoram em minúcia os movi-
mentos do comércio internacio-

nal, principalmente os parques
industriais concorrentes do bra-
sileiro, para identificar por que
às vezes o Brasil ganha a fatia do
bolo e, em outras ocasiões, o pe-
daço acaba com o adversário.

O objetivo é constituir um arse-
nal de dados para alimentar o em-
presário brasileiro - especialmen-
te o pequeno e médio - com in-
formações que o ajude a exportar
para múltiplos países e gerar algo
em torno de 30% do total de suas
receitas - número mágico, consi-
derado pela agência o ideal para
combinar de forma equilibrada
receitas internas e externas.

Nessa luta diária, os técnicos da
Apex deparam-se com dois tradi-
cionais obstáculos. Primeiro, uma
timidez do empresariado para
enfrentar compradores que falam
outras línguas, professam outros
credos e que, por isso, podem ter
paladares e olhares diferentes
diante de um mesmo produto. Se-



gundo obstáculo, ironicamente,
é o próprio vigor do mercado in-
terno brasileiro, tão potente que,
muitas vezes, desmobiliza empre-
sas da salutar, mas trabalhosa,
iniciativa de exportar.

Os técnicos da Apex - agência
vinculada ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) - estão convictos
de que aqueles que não pensam
nas vendas além-fronteiras per-
dem uma boa possibilidade de
crescer rápido e melhorar seu
produto; isto porque, o consumi-
dor de regiões como a Europa, por
exemplo, exige níveis de qualida-
de que geram upgrades.

"O Brasil tem hoje receptivida-
de crescente em quase todos os pa-
íses do mundo e trabalhamos nas
duas pontas: no convencimento
do empresário brasileiro de que é
importante exportar e em eventos
de informação no exterior sobre os
nossos produtos aos que ainda des-
conhecem do que somos capazes",
diz o gerente-geral de negócios da
Apex, Sérgio Rodrigues Costa.

Recentemente, a Apex passou a
atuar na atração de investimentos
diretos, o que, no final das contas,
faz parte do objetivo de exportar
maior valor agregado. Hoje, as
grandes companhias interessa-
das em instalar plantas no Brasil
pretendem, além de aproveitar o
mercado interno, usar o país como
plataforma exportadora - e não
apenas para os países vizinhos.
Elas pensam em desenvolver aqui
linhas mundiais de produtos para
serem mandados a todos os rincões
do planeta. "A frase que mais ouço
de estrangeiros em nossas andan-
ças pelo mundo, tanto para atrair o
investidor estrangeiro, como para
divulgar a qualidade de nossos
produtos, é: eu não sabia que o Bra-
sil produzia isso", diz Costa.

Em 2009, o grande compra-
dor de produtos brasileiros foi a
China, desbancando os Estados
Unidos, historicamente o impor-
tador número 1. Apesar dos nú-
meros elevados da China, para os
objetivos da Apex o resultado é
razoável, porque as compras chi-

nesas concentram-se em produ-
tos primários. "Incentivamos as
exportações em geral, mas a Apex
trabalha para que o país exporte
produtos de valor agregado, que
gerem mais empregos", afirma
Costa. "Estamos mudando a ima-
gem de um Brasil produtor apenas
de commodities. Hoje, temos um
parque industrial diversificado,
qualificado, que produz máqui-
nas de precisão, equipamentos
neonatal, somos avançados em
biotecnologia, aviões, móveis, mo-
tores, automóveis e até artesanato
de alta qualidade, algo que até re-
centemente poucos imaginavam
que pudesse interessar tanto aos
consumidores estrangeiros", diz.

Há centenas de casos concretos
de setores e empresas que se be-
neficiaram dos serviços de inteli-
gência que a Apex passou a desen-
volver desde a sua criação, há seis
anos. Um deles é o Instituto Brasi-
leiro do Vinho (Ibravin), entidade

que passou a apoiar as vinícolas
do sul do Brasil que desejavam
vender no exterior. O país havia
alcançado êxitos isolados com a
exportação de algumas vinícolas,
como a Aurora, que fez sucesso no
exterior nos anos 1980 com a mar-
ca Marcus James.

No início dos anos 2000, as
exportações de vinho brasileiro
eram insignificantes. Em 2002,
seis vinícolas (Miolo, Aurora, Sal-
ton, Casa Valduga, Lovara e Bac-
cardi/Martini) juntaram-se e com
o apoio da Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Sul (Fiergs)
retomaram iniciativas conjuntas
para vendas externas. Mas, foi a
partir do contrato de parceria
com a Apex, em 2004, que estas
vinícolas e outras passaram a
crescer no mercado externo.

"Saltamos depraticamente zero
em 2004 para US$ 4,8 milhões em
exportações em 2008. Hoje, são
38 vinícolas exportadoras que
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vendem para 27 países", diz a ge-
rente de promoção comercial da
Wine from Brasil, programa de
promoção do vinho brasileiro
criado pela Ibravin, Andreia Mi-
lan. Ela afirma que a maior parte
das empresas é de pequeno e mé-
dio portes, que não alcançariam
mercados tão promissores caso
não estivessem associadas e ampa-
radas pelas informações da Apex.

"O trabalho de inteligência da
Apex tem sido fundamental, por-
que traçamos projetos sabendo
quais os melhores destinos, quais
países ou regiões dentro de paí-
ses são mais afeitos a provar no-
vos produtos. Com isso, além dos
compradores tradicionais, como
Estados Unidos, Alemanha e In-
glaterra, estamos na Dinamarca,
Suécia, Polônia, República Tcheca,
Canadá, Holanda e nos prepara-
mos para chegar a destinos como
Hong Kong, Cingapura e Coréia
do Sul", conta Andreia.

Para ela, uma das funções da
parceria com a Apex, além da in-
formação, é reduzir os custos e
riscos de incursionar pelo merca-
do externo. "Pequenas vinícolas,
como a Lidio Carraro e a Dom
Laurindo, expuseram seus produ-
tos este ano na principal feira de

vinhos do mundo, a Vinexpo, em
Bordeaux, na França. Foi montado
um estande coletivo com seis mar-
cas brasileiras, que fizeram suas
apresentações e muitas fecharam
negócios, o que seria impossível
individualmente."

Neste caso, a Apex arca com o
custo do estande, oferece estrutu-
ra básica, mas as vinícolas pagam
os próprios custos de passagens,
hotéis e transporte do material
para apresentação. "Nossos vi-
nhos têm alta qualidade, mas é
preciso exibir isso lá fora, o que
seria impossível sem esse apoio",
diz Andreia, que prevê para o ano
que vem um crescimento de 30%
nas exportações sobre 2009, que,
por causa da crise, deve fechar
empatado com 2008.

Outro exemplo de êxito a par-
tir da consultoria da Apex é a
Ouro Fino, indústria de produtos
farmacêuticos veterinários e de
sementes para pastos tropicais,
sediada em Cravinhos, próxima
a Ribeirão Preto, São Paulo. "Na
verdade, o problema no Brasil era
que ninguém ensinava os médios
empresários a exportar e a Apex
passou a fazer isso", diz José Tre-
vellin, diretor de exportação da
empresa, fundada há 22 anos, mas

que passou a investir nas exporta-
ções nos últimos quatro anos.

"Para a empresa de médio por-
te, que sabe que tem um produto
de qualidade e exportável, é difícil
sair sozinha para descobrir quais
mercados procurar, enfrentar
outras línguas, outras culturas.
Além disso, o Brasil é o segundo
mercado veterinário do mundo,
o que significa possibilidades de
boas vendas sem o trabalho de
sair do país. Exportar demanda
tempo e dinheiro e a assessoria da
Apex foi decisiva para desenvol-
ver a nossa estratégia no exterior",
conta Trevellin.

A Ouro Fino exporta hoje para
30 países. Em 2008, vendeu no
exterior US$ 16 milhões, 13% do
faturamento total. A maior parte
é destinada a países da América
Latina, mas a empresa também
chega a países da África e está em
processo de certificação de quali-
dade - o que deve demandar uns
dois anos - para passar a vender
para a União Européia e Estados
Unidos. "O mercado europeu é
enorme na linha pet, de pequenos
animais, e nos interessa. Constru-
ímos uma fábrica nova e com ela
atendemos, na prática, as normas
exigidas por eles. Mas ainda é pre-



ciso passar pelas vistorias e cum-
prir a triagem de qualidade que a
União Européia impõe", diz.

Outra facilidade oferecida pela
Apex aos exportadores são os ar-
mazéns alfandegários montados
em três pontos do globo, que per-
mitem acelerar a entrega do pro-
duto brasileiro em outras regiões
e continentes. Eles estão situados
em Miami, Varsovia e Dubai. E há
escritórios de apoio para facilitar
que empresas nacionais criem sub-
sidiárias nos exterior-já instalados
em Pequim e Havana e em fase de
implantação em Moscou e Luanda.

No outro braço de atuação da
agência, voltado para a atração de
Investimentos Externos Diretos
(IED), as perdas registradas com a
crise devem ser recuperadas a par-
tir de 2010, segundo o presidente
da Apex, Alessandro Teixeira. "O
Brasil tende a receber mais IED
no ano que vem, mas vale lembrar
que muitas das economias desen-
volvidas, de onde virão os investi-
mentos, não saíram ainda da crise,
o que pode demandar um pouco
mais de tempo até a retomada dos
níveis de 2008", diz Teixeira, que
desde 2008 preside a Associação
Mundial das Agências de Promo-
ção de Investimentos (Waipa).

Em 2009, os investimentos di-
retos, que vinham crescendo ano
a ano, caíram com a crise. Mareia
Nejaim, gerente de investimentos
da agência, diz que embora eles
tenham recuado, o volume de con-
sultas ã Apex de interessados em
implantar fábricas e negócios no
Brasil cresceu nos últimos três me-
ses. Seria o indício de um represa-
mento de investimentos, apenas à
espera do fim da crise para ingres-
sar no Brasil. Por isso, ela espera
um bom crescimento no IED no
primeiro semestre de 2010.

As descobertas de petróleo na
área do pré-sal também desper-
tam o interesse de investidores.
Uma empresa de fornecimento de

equipamentos para o setor em fase
de instalação no Rio é a holande-
sa Huisman. "O grande potencial
do mercado brasileiro de energia
a atraiu para cá. A nossa filosofia
é ficarmos sempre próximos do
mercado comprador e ele agora
está aqui", diz David Roodenburg,
diretor da empresa, que prefere
não revelar os investimentos.

A Huisman fornecerá sistemas
de ancoragens, pulling winches,
guindastes offshore até 5 mil tone-
ladas e onshore até 1.600 toneladas,
sistemas de lançamento de dutos
offshore, sondagens terrestres mo-
dulares e navios-sonda de perfura-
ção para a Petrobras e outras em-
presas petrolíferas.

Com apoio da
Apex, Ouro Fino

entrega seus
produtos em

30 países
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