


A discreta atração do
maior parceiro da Europa
Hoje com 1.200 empresas no Brasil, a Alemanha investe
no parque industrial nacional há mais de meio século

Oprimeiro alemão a pôr os
pés no Brasil veio de carave-
la com Pedro Álvares Cabral,

em 1500. Meister Johann era astrô-
nomo e cosmógrafo nascido em
Emmerich, cidade dentro do que
é hoje a Alemanha. Trabalhava
na missão portuguesa como "náu-
tico" e, segundo contam alguns
poucos livros de história, foi quem
emitiu uma espécie de atestado
técnico do nascimento do Brasil.
A exemplo dele, outros alemães
- como Hans Staden, que veio duas
vezes a estas terras e escreveu o pri-
meiro livro sobre o lugar em ale-

mão, em meados do século XVI, ou
Ulrich Schmidel, pioneiro ao via-
jar por terra entre Buenos Aires e
São Vicente, na mesma época - têm
presença quase sempre discreta
nos livros de história que contam
sobre a chegada e participação dos
europeus no nascimento e no de-
senvolvimento do Brasil.

Da mesma forma como Johann
documentou cientificamente a
descoberta da Terra de Santa Cruz
e a maioria dos brasileiros não
sabe, a discrição germânica se re-
flete ainda hoje nas relações com
o Brasil moderno. A Alemanha é,

de longe, o maior parceiro comer-
cial brasileiro dentro da União Eu-
ropéia, ê o país em toda a Europa
que mais consome produtos feitos
no Brasil e tem 1.200 empresas im-
plantadas no País - mais do que
qualquer outro vizinho europeu.
Além disso, a população "germâ-
nica" ou de "teuto-brasileiros" (in-
cluem-se originários e descenden-
tes de austríacos e dos cantões su-
íços de língua alemã) é calculada
em 18 milhões de pessoas - quase
10% da população do Brasil. E, nes-
te ano, nenhum outro país fez mais
investimentos diretos aqui.



São números que revelam uma
relação bilateral rica, promissora,
mas pouco alardeada. "Os jornais
cobrem menos a Alemanha do
que outros países da Europa e, por
isso, as nossas relações com os ale-
mães acabam menos conhecidas",
opina Tovar da Silva Nunes, minis-
tro-conselheiro da Embaixada do
Brasil em Berlim. Para ele, o lado
promissor dessa discreta relação
é o fato de que a economia alemã,
que no final dos anos 90, durante
as privatizações brasileiras, optou
por investimentos em países do
Leste europeu e na China, mira
agora prioritariamente os países
emergentes. E, neste caso, o Brasil
sai em vantagem, após exibir ao
mundo durante a recessão inter-
nacional uma solidez econômica
e financeira invejável.

"A percepção alemã sobre o Bra-
sil melhorou de forma significati-
va desde o início da crise mundial,
em virtude da manutenção da es-
tabilidade econômica do país e da
retomada rápida do crescimento,
graças à condução responsável da
economia ao longo dos últimos
anos, à firme regulamentação do
setor bancário no Brasil e às medi-
das do governo para conter inter-
namente os efeitos da recessão",
completa Silva Nunes.

Essa percepção positiva deve re-
sultar num crescimento gradual e
persistente dos investimentos ex-
ternos diretos (IED) da Alemanha
no Brasil nos próximos anos. Já no
início de 2009, a ThyssenKrupp
anunciou o maior do ano, de € 4,5
bilhões, na siderúrgica CSA (Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico),
que tem participação da Vale, em
Sepetiba, no Rio.

"A Alemanha tem uma relação
histórica com a industrialização
brasileira de mais de 40 anos.
Chegou aqui com investimentos
pesados ainda no final dos anos
50, voltados principalmente ao
setor metal-mecânico. Nos anos
60 e 70, São Paulo foi a cidade
que mais recebeu investimentos
alemães em todo o mundo. Essas
empresas, de todos os tamanhos,
criaram raízes locais. A relação,

portanto, é consistente e vai aju-
dar a potencializar o crescimento
dos investimentos diretos e tam-
bém do comércio exterior nos pró-
ximos anos", projeta Luís Afonso
Lima, presidente da Sociedade
Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização
Econômica (Sobeet).

A previsão se baseia não ape-
nas na melhora da imagem do
Brasil no exterior, mas também
na comparação com outras eco-
nomias com potencial receptor
de investimentos - Leste europeu
não dá mais lucro, Rússia teve
problemas sérios na crise, índia
e China não se saíram tão bem
quanto o Brasil e vizinhos como
a Argentina ainda não inspiram
a devida confiança. Leva em con-
ta ainda as demandas de investi-
mentos nos dois grandes eventos
que vão ocorrer aqui nos próxi-
mos sete anos - a Copa do Mundo
de Futebol em 2014 e a Olimpíada
do Rio em 2016. Além disso, o pró-
prio governo alemão já expressou
o desejo de compensar o tempo
perdido no final da década pas-
sada, quando a economia alemã
não se importou com as oportu-
nidades das privatizações.

"O Brasil não vai nos esperar
mais", sentenciou há três meses o
ministro da Economia da Alema-
nha, Karl Theodor von Guttenberg,
em entrevista a uma emissora de
TV da Alemanha, logo após ter par-
ticipado de congresso de negócios
entre os dois países, em Vitória, no
Espírito Santo, exortando os em-
presários de seu país a não perder
o bonde brasileiro desta vez.

"O Brasil é mesmo a bola da vez
da economia mundial. O país esta-
va bem preparado para enfrentar a
crise internacional, nenhum ban-
co teve problemas, o crescimento
foi retomado rapidamente e isso
foi uma surpresa positiva para o
mundo. E a Alemanha, como um
dos maiores parceiros brasileiros
nos negócios, também faz do Bra-
sil uma prioridade", avalia Weber
Porto, presidente da Câmara de
Comércio Brasil-Alemanha. Para
ele, os investimentos externos di-

retos (IED), que em 2008 bateram
o recorde histórico de US$ 45 bi-
lhões, mas recuaram em 2009 por
conta da recessão mundial, devem
voltar a crescer rapidamente.

A confiança das empresas ale-
mãs no crescimento dos negó-
cios com o Brasil foi reforçada na
recente criação de uma comissão
dentro da Câmara de Comércio
para cuidar especificamente das
oportunidades de negócios na
Copa, o "Grupo 2014 Brasil-Ale-
manha", que deve estender sua
atuação também para a Olimpía-
da do Rio. A comissão faz a com-
pilação de todos os projetos de in-
fraestrutura em que as empresas
alemãs poderiam participar, para
informar o governo e atrair inves-
timentos para o Brasil.

"Já há dezenas de empresas
alemãs interessadas em partici-
par dos investimento e exportar

Text Box
   Foto



tecnologia para a preparação do
país para a Copa 2014. E eu acre-
dito que nenhuma outra econo-
mia está tão bem preparada para
ajudar o Brasil a se organizar",
ressalta Ingo Plöger, consultor de
empresas e ex-presidente da Câ-
mara de Comércio Brasil-Alema-
nha, que dirige a comissão cuja
missão é potencializar negócios e
a cooperação entre empresas.

Plöger lembra que a Copa da
Alemanha, em 2006, foi muito
bem-sucedida do ponto de vista
de negócios. E explica que, além
dos acertos daquele evento, o Bra-
sil pode aprender também com os
erros cometidos durante a prepa-
ração do país para o campeonato
de três anos e meio atrás. "A Copa
2014 no Brasil pode se tornar a
primeira 'copa sustentável' da
história, porque, além das obras
para o campeonato em si, é fun-

damental um planejamento pré-
vio para que os investimentos nos
estádios se transformem em be-
nefícios duradouros depois que a
festa acabar. O grande desafio é o
dia depois", decreta Plöger.

Como na Copa da Alemanha
a sustentabilidade não foi levada
em conta durante o planejamento
das obras, investimentos em está-
dios como o da cidade de Dresden
acabaram não rendendo benefí-
cios posteriores e representam até
hoje enormes prejuízos de manu-
tenção. Já o estádio de Munique,
com adaptações feitas após 2006,
praticamente paga seus custos.
"As arenas multiuso servem para
outros esportes, além do futebol,
shows, conferências, feiras e para
grandes eventos em geral, e isso
gera renda que compensa os pesa-
dos investimentos da Copa, além
de se transformarem em novos

espaços úteis às cidades. E nada
melhor do que implementar o
conceito previamente."

Depois da conquista, em outu-
bro, da Olimpíada de 2016 pelo Rio
de Janeiro, a Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha decidiu estender
a ação da comissão, que já estava
trabalhando apenas de olho na
Copa. "Temos de incluir os Jogos
Olímpicos e ampliar nossa abran-
gência, no sentido de colaborar
para capacitar as capitais brasilei-
ras para o circuito internacional de
megaeventos. E aparelhar os novos
estádios com alta tecnologia mul-
tiuso é fundamental para isso."

Para o consultor, a participação
alemã nesses eventos não vai se dar
na área da construção civil em si,
em que o Brasil conta com emprei-
teiras entre as mais capacitadas do
mundo. "A Alemanha tem alta tec-
nologia a oferecer nos equipamen-
tos para os estádios, sistemas de
segurança (desde o aeroporto até
os locais dos eventos), infraestru-
tura de mobilidade (trens rápidos,
por exemplo), gestão e o próprio
financiamento das obras."

Mas o provável crescimento dos
investimentos alemães no Brasil
não será conseqüência apenas
dos grandes eventos esportivos.
Já em 2009, a Alemanha deve ficar
em segundo lugar no ranking dos
maiores investidores diretos no
Brasil, só atrás da Holanda. Além
da ThyssenKrupp, a Volkswagen
anunciou € 1,3 bilhão até 2011, a
MAN comprou a Volks Caminhões
por € 1,17 bilhão e a Siemens di-
vulgou novos investimentos de
€ 300 milhões, para citar apenas
os maiores. Na prática, porém, a
Alemanha pode ser de fato a pri-
meira colocada em IED deste ano,
se for levado em conta o "efeito
Holanda", país que, embora não
seja considerado paraíso fiscal,
oferece algumas vantagens impo-
sitivas que tornam mais atraentes
as remessas de dinheiro por inter-
médio de seu sistema financeiro.
O mesmo fenômeno se observa no
ranking dos maiores investimen-
tos diretos no Brasil, em relação a
Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britâ-
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nicas e Luxemburgo, entre outros,
também usados como platafor-
mas financeiras.

Há de se somar às boas expec-
tativas, ainda, o enorme potencial
investidor dessa Alemanha que
agora trata o Brasil como priori-
dade. No ano passado, segundo
números do Banco Central ale-
mão, a Alemanha fez IED total de
€ 106,8 bilhões, mas a esmagadora
maioria, 77%, foi destinada aos vi-
zinhos europeus. Com o previsto
giro do foco para mercados como
o brasileiro, há um gigantesco es-
paço que pode ser ocupado pelas
oportunidades no Brasil.

A sensação de que os negócios
com a Alemanha devem crescer
bastante de agora em diante é
partilhada pelo principal ban-
co alemão no Brasil, o Deutsche
Bank. "Percebemos que o interes-
se pelo Brasil aumentou muito na

Alemanha nos últimos tempos.
Havia muita desinformação so-
bre o que acontecia aqui, e com o
bom desempenho durante a crise
as virtudes brasileiras se torna-
ram mais visíveis", atesta o dire-
tor de negócios globais do banco
no Brasil, Burkhard Ziegenhorn,
que destaca, além da saúde da
economia, avanços democráticos
e sociais. "O Brasil tornou-se uma
democracia estável e já são per-
ceptíveis os ganhos sociais."

Ziegenhorn ressalta ainda que
o Deutsche Bank foi criado no sé-
culo XIX com a missão de ajudar
as empresas alemãs no exterior. E
que, no Brasil, o banco está prepa-
rado para a nova leva de empreen-
dimentos que devem chegar nos
próximos anos, principalmente
no financiamento de comércio
exterior, área em que é um dos
grandes no país . "Aqui, somos

especializados em ajudar tanto as
empresas alemãs no mercado bra-
sileiro como as empresas brasilei-
ras com negócios na Alemanha.
Porque este é nosso diferencial:
conhecemos profundamente os
dois lados", resume o diretor do
Deutsche no Brasil.

Mas nem tudo está redondo
no país para receber o dinhei-
ro produtivo que a Alemanha e
outras potências podem desem-
barcar aqui. "O custo Brasil ain-
da é relevante e joga contra nós",
diagnostica Plöger. Na mesma
direção, o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf,
que considera a Alemanha um
dos países com maior potencial
para investir no novo momento
da economia brasileira, chama a
atenção para os vários obstáculos
que podem limitar a velocidade
e a quantidade da aterrissagem
dos investimentos diretos. "Os
juros caíram neste ano, houve
uma melhora, mas ainda estão
altos para os padrões mundiais.
A carga tributária é pesada, a
Justiça brasileira ainda é muito
lenta, fora a burocracia", elenca
Skaf, que por outro lado vê o ano
eleitoral de 2010 como oportuni-
dade para discutir e avançar em
reformas como a fiscal.

A Holanda é também fator de
controvérsia estatística quando
se trata dos números do comér-
cio bilateral Brasil-Alemanha.
Nesse caso, o fenômeno ficou co-
nhecido como "efeito Roterdã",
um dos maiores portos da Euro-
pa, por onde entra boa parte das
exportações brasileiras enviadas
à Alemanha e a países vizinhos.
Nos números brasileiros, essas
exportações são em grande parte
contabilizadas para a Holanda.
E isso provavelmente explica o
persistente déficit comercial de
15 anos que as estatísticas brasi-
leiras exibem. Em 2009, o déficit
tende a ficar ao redor de US$ 3 bi-
lhões, próximo ao recorde do ano
passado, de US$ 3,1 bilhões.

Mas não é isso que demonstram
os números do governo alemão,
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que contabiliza o total de entradas
de produtos brasileiros no país,
mesmo que ele tenha feito a entra-
da por entrepostos de Roterdã. Se-
gundo essa contabilidade, o Brasil
teve superávit comercial com a Ale-
manha de mais de US$ l bilhão no
ano passado, de US$ 2,2 bilhões em
2007 e de US$ 1,5 bilhão em 2006.

"Mesmo que na prática tivermos
algum déficit, isso não é neces-
sariamente ruim. É fundamental
observar a corrente de comércio
como um todo, que no ano passado
foi de US$ 20,8 bilhões, pelos nú-
meros do governo brasileiro, o que
já torna a Alemanha o principal
parceiro comercial brasileiro da
Europa com folga", opina o presi-
dente da Sobeet, Luis Afonso Lima.
Se forem considerados os números
do governo alemão, a corrente de
comércio cresce ainda mais, para
US$ 26,5 bilhões em 2008.

Para Lima, o fato de a Alemanha
não ter participado das privatiza-
ções do final da década passada

não alterou o protagonismo do
país como o grande investidor his-
tórico no Brasil. "A Alemanha na
verdade se antecipou. Chegou an-
tes de todos e até hoje tem o segun-
do maior estoque de investimen-
tos diretos no Brasil desde 1950, só
atrás dos Estados Unidos."

O presidente da Sobeet destaca
também o fato de a Alemanha ser
um país extremamente aberto ao
mundo. "Ela exporta cerca de meta-
de de seu PIB e era até recentemen-
te o maior exportador mundial,
até ser ultrapassada pela China no
primeiro semestre deste ano." Em
2008, a Alemanha registrou recei-
ta de US$ 1,53 trilhão, 4,4% acima
do US$ 1,465 trilhão obtido pela
China. Para Lima, essa vocação
internacional para o comércio e
negócios em geral torna o merca-
do alemão permeável a uma nova
potência industrial como o Bra-
sil. "A nossa pauta de exportações
para a Alemanha é extremamente
diversificada - de minério de ferro

e café a automóveis e aviões. Trata-
se de um mercado enorme, mas
ainda não devidamente explorado
pelo Brasil."

Outra característica que conta
positivamente no comércio com a
Alemanha é que a maior parte das
exportações brasileiras é forma-
da por produtos manufaturados
(52%). Embora o minério de ferro
seja ainda o produto número um
da pauta de exportações (17% do
total em 2008), aparecem logo
atrás os automóveis (12,3%). Neste
ano, até setembro, a soja e o baga-
ço de soja lideravam a pauta das
exportações, seguidos por café
em grão, automóveis e minério de
ferro, o que reflete a perda genera-
lizada nas exportações brasileiras
de maior valor agregado durante
a crise. Apesar disso, também até
setembro deste ano, a Alemanha
figura como um dos principais
compradores de aviões brasilei-
ros de vários modelos, num total
próximo de US$ 170 milhões.



Do outro lado da balança, o
Brasil importa dos alemães qua-
se que exclusivamente produtos
industrializados, com destaque
para máquinas e equipamentos
(28,1% do total no ano passado) e
veículos (12,7%).

Considerando apenas a atual
década (2001 a 2008), as expor-
tações brasileiras para a Ale-
manha saltaram de US$ 2,501
bilhões para US$ 8,850 bilhões,
crescimento de 253% em oito
anos. No mesmo período, as im-
portações daquele país subiram
149%, de US$ 4,811 bilhões para
US$ 12,025 bilhões. Isso fez com
que a corrente de comércio bila-
teral chegasse no ano passado a
US$ 20,8 bilhões, mais do que o
dobro dos US$ 8,8 bilhões com a
França e o triplo do comércio bi-
lateral com a Espanha, que foi de
US$ 6,5 bilhões.

A Alemanha é o quinto maior
comprador mundial de produtos
brasileiros, só atrás de Estados

Unidos, China, Holanda e Argenti-
na (descontando-se o "efeito Roter-
dã", estaria na briga pelo terceiro
lugar), com 4,3% do total no ano
passado. E figura como o quarto
maior do ranking de exportado-
res para o Brasil. Esses números
fazem da Alemanha não apenas o
maior parceiro brasileiro na Euro-
pa, como também torna o Brasil o
principal destino de produtos ale-
mães na América Latina.

Hoje, mais de 2.800 empresas
sediadas no Brasil exportam para
a Alemanha. No ano passado, as
que mais exportaram foram Mer-
cedes-Benz, Vale, Volkswagen,
Bosch, Caraíba Metais, Coamo
Agroindustrial, Petrobras, Sadia
e Perdigão.

Mas as pequenas e médias em-
presas também têm boas possibi-
lidades naquele mercado, inclusi-
ve em segmentos em que o Brasil
não tem grande tradição. É o caso
dos vinhos da região Sul. Convênio
fechado há seis anos entre o Insti-

tuto Brasileiro do Vinho (Ibravin)
e a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) criou o projeto Wine
From Brazil - hoje com 38 vinícolas
participantes, a maioria pequenas
-, que promove o produto nacional
em feiras pelo mundo.

E a Alemanha - ao lado da Rús-
sia, dos Estados Unidos e da Ingla-
terra - está entre os principais com-
pradores. "A Alemanha importa
metade de todo o vinho que con-
some. E isso nos abre espaços im-
portantes, mesmo para pequenos
produtores", observa Andreia Gen-
tilini Milan, gerente de promoção
comercial do projeto Wine From
Brazil. Com esse tipo de apoio, além
das grandes vinícolas, como Miolo,
Aurora, Salton e Casa Valduga, as
pequenas, como a Lidio Carraro e a
Dom Laurindo, também chegam a
mercados como o alemão. Segun-
do o Ibravin, a Alemanha pulou de
sétimo comprador de vinhos brasi-
leiros, em 2007, para terceiro lugar,



no ano passado, ao importar um
total de US$ 451 mil.

Mesmo que não dispare, se ape-
nas forem mantidos os índices de
crescimento dos anos pré-recessão
no comércio Brasil-Alemanha, a
corrente bilateral alcançará cerca
de US$ 25 bilhões, não em 2010
- considerando que os problemas
da crise ainda impactam os países
desenvolvidos, incluindo as econo-
mias da Europa -, mas já em 2011.
Pela contabilidade do governo ale-
mão, esse número poderia chegar
aos US$ 30 bilhões. Com isso, as
exportações brasileiras para a Ale-
manha superariam no mínimo o
patamar dos US$ 10 bilhões (sem
contar o que entra por Roterdã, o
que elevaria o número para perto
de US$15 bilhões). Dados que serão
apenas mais um atestado de que a
Alemanha é, de longe, o principal
parceiro comercial do Brasil na Eu-
ropa. Um resultado que está sendo
contabilizado, ao estilo do náutico
Johann, discretamente.
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