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EMPRESAS

desenvolvimento que pode ser
atendido pelos fabricantes lo-
cais de pequeno e médio por-
tes. Esse encontro em São Pau-
lo também é visto como uma
chance para recuperar perdas
ocorridas entre 2008 e 2009.
Como a maioria dos empresá-
rios da África usa linhas de
crédito de países europeus, a
crise financeira mundial os
atingiu em cheio, dizem os or-
ganizadores do evento.

Damaris Eugênia da Costa,
diretora da trading Braseco, que

exporta produtos de construção
civil de empresas como Cebra-
ce, UBV e Duratex, diz que o
momento é de recuperação. No
ano passado, a empresa movi-
mentou US$ 8 milhões com a
exportação de vidros, portas de
madeira e telhas, valor abaixo
da sua média anual. Em 2006, a
empresa, afirma Damaris, che-
gou a exportar uma média men-
sal de US$ 1,5 milhão. “A crise
financeira coroou um processo
de queda das vendas que come-
çou com o boom da construção

brasileira, o que diminuiu a
oferta para o exterior”, diz a
executiva. “A valorização do
real tornou os nossos produtos
menos competitivos.”

Segundo Damaris, a margem
de lucro em torno de cada con-
trato fechado não é alta. Fica em
torno de 3% na área de alimen-
tos e bebidas e chega a 5% na
área de construção, afirma. O
maior percentual é da área de
máquinas e autopeças nas quais
as tradings chegam a trabalhar
com 15% de margem. ■

Empresas brasileiras ampliam as
Apex-Brasil promove rodada de negócios em São Paulo que pode render US$ 30 milhões em vendas. Para

Participantes
brasileiros buscam
recuperação depois
da crise financeira
de 2008 e 2009,
que afetou o acesso
dos compradores
africanos a
linhas de crédito

SERVIÇOS

ESPN vai transmitir campeonato
inglês de futebol pelo celular
A ESPN, canal de esporte do grupo Walt Disney, comprou o direito
exclusivo de transmissão do campeonato inglês de futebol por celular.
A licença vale para três temporadas da Premier League. O valor do
negócio não foi revelado. Segundo a empresa, os principais lances
serão enviados para os celulares dos assinantes. A ESPN tem os
direitos de transmissão também para 46 jogos desta temporada.

MÍDIA

Murdoch defende levante de órgãos
de imprensa contra Google e Bing
Rupert Murdoch, presidente da News Corp, afirmou ontem que os meios
de comunicação devem impedir que os motores de busca como Google e
Bing, da Microsoft, exibam reportagens completas de graça. “Os jornais
devem colocar um muro em seu conteúdo”, afirmou o empresário, que
publica o Wall Street Journal e o Times. Mas ele reconhece que o melhor
modelo de cobrança pelo conteúdo on-line ainda não foi definido.

Brendan Hoffman/Bloomberg

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br

A Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) calcula
que serão movimentados entre
US$ 20 milhões e US$ 30 mi-
lhões em vendas de produtos
brasileiros para a África a partir
da rodada de negócios que
acontece em São Paulo promo-
vida com compradores daquele
continente. Os encontros foram
iniciados ontem e acontecem
até esta sexta-feira. Participam
representantes de empresas co-
merciais exportadoras (tra-
ding), que intermerdeiam a
venda de produtos entre a in-
dústria brasileira e comprado-
res internacionais.

Trata-se de um segmento
formado por 1,2 mil empresas
responsáveis por movimentar
10% das exportações nacionais
— que somaram US$ 153 bi-
lhões, em 2009. As 616 tradings
registradas pela Apex-Brasil
têm movimentação mínima
anual de US$ 25 mil, segundo o
gestor de projetos da autarquia,
Maurício Manfré.

O atual encontro com com-
pradores da África dá continui-
dade a um trabalho iniciado em
setembro de 2009, e que viabi-
lizou a ida de 30 empresas co-
merciais exportadoras do Brasil
para a Johannesburgo, na Áfri-
ca do Sul. Naquela ocasião, a
Apex calculou em US$ 44 mi-
lhões os contratos negociados
para a venda de produtos na-
cionais. Segundo Manfré, a es-
timativa de valores movimen-
tados nesta edição do encontro
é menor porque a Apex conta
com apenas 20 executivos es-
trangeiros no Brasil. No encon-
tro de Johannesburgo, eram
100. “O custo para trazer cada
comprador africano é de R$ 10
mil e temos limitações orça-
mentárias”, afirma Manfré.

Os 20 participantes do en-
contro brasileiro vieram de sete
países africanos — entre eles
Angola, Moçambique e Zaire.
Eles sentam à mesa de negocia-
ções com 70 executivos brasilei-
ros de diferentes regiões.

Oportunidades
Os países africanos estão na
mira das empresas nacionais
porque a maioria tem caracte-
rística cultural similar às bra-
sileiras. E apresentam nível de
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negociações com a África
tradings nacionais, trata-se de uma retomada dos contratos, paralisados pela crise mundial

HARDWARE

Jovens abaixo de 15 anos vão preferir
computadores com touch screen até 2015
Mais de 50% dos computadores adquiridos por pessoas com menos de 15
anos terão telas de toque em 2015. Ao fim de 2009, foram menos de 2%.
O estudo da consultoria Gartner também prevê que, no entanto, menos
de 10% dos vendidos às empresas terão a tecnologia, já que os ganhos
prometidos pelos computadores com trouch screen que devem chegar ao
mercado este ano (como o iPad, da Apple) vão se materializar lentamente.

VAREJO

Carrefour planeja vender 524 lojas
Minipreço e sair de Portugal
O Carrefour está preparando sua saída do mercado português, segundo
reportagem publicada pelo jornal Le Fígaro. Sem citar fontes, o jornal
afirma que pretende vender as 524 lojas Minipreço que controla no país
e que geraram receitas de € 915 milhões em 2009. A operação, se for
concretizada, marca a saída do grupo francês de Portugal. Em 2007, o
Carrefour vendeu os 12 hipermercados que tinha no país ao grupo Sonae.

Divulgação

PÚBLICO

70
empresas brasileiras participam
do evento e terão encontros
com 20 empresários africanos.

ALCANCE

1,2 mil
tradings movimentam
10% das exportações
nacionais, diz a Apex-Brasil.

Singular

Os refrigerantes Xereta,
nascidos pelas mãos da família
Schincariol, querem aumentar
sua participação de mercado
na África. Hoje podem ser
encontrados, por exemplo,
em Angola. Quem busca
novos compradores para a
bebida é a trading Singular,
de Cristiano Vivaldi. O executivo
oferece refrigerantes e produtos
do frigorífico Paineiras, do
interior de São Paulo, para
países da África como forma
de recuperar as vendas
perdidas entre 2008 e 2009,
quando a recessão econômica
afetou seus resultados.
O principal mercado da
Singular estava em países
como Angola, Moçambique
e Argélia. “O dinheiro africano
está vinculado ao mercado
europeu”, diz Vivaldi. “A linha
de crédito de alguns países
vem de bancos da Europa
que cortaram os empréstimos
aos africanos”, ressaltou.
Vivaldi diz que sua exportação
para o país não chegou a ficar
zerada, mas as perdas foram
sensíveis. A empresa pretende
neste ano participar de cinco
ou seis eventos internacionais
por meio da Apex para
recuperar os prejuízos do

ano passado. “Prefiro não
falar em números, mas tivemos
bons ganhos nos quatro
anos anteriores aos da
recessão”, diz. A comercial
exportadora representa seis
indústrias na área de alimentos.

Empresa tenta recuperação
depois da crise

General Products

A trading General Products
tem 24 anos de mercado,
e trabalha especificamente
com a venda de máquinas
e autopeças, móveis e
construção civil. Por conta
da crise financeira e da
valorização cambial, que
tornou mais caros os
produtos nacionais, a empresa
movimentou US$ 16 milhões
em 2009, somadas as suas
três áreas de atuação.
Embora o resultado tenha
sido considerado positivo
para um ano de crise, segundo
o diretor da General Products,
Nicolau Saad Filho, houve
uma queda de 30% quando
comparado com o exercício
de 2008. Esta perda deve
ser recuperada este ano
por conta da retomada da
economia em diferentes países.
Saad deve reforçar investimentos
para participar de eventos no
exterior. Já estão registrados
na agenda dele seis encontros,
contando com uma série de
rodadas de negócios nos
próximos meses, em Dubai,
no Oriente Médio, ainda sob
a chancela da Apex-Brasil.
Por enquanto, no primeiro dia
de negociações com a África,
Saad diz estar na expectativa
de fechar um bom contrato
para Maputo, em Angola, com
a empresa MaqServ, dirigida
por Baltazar José Paindane.
E há negociações para um outro
contrato com uma empresa das
Ilhas de Maurício, no sul da África.

Negócios quase fechados para
Moçambique e Ilhas Maurício

Pirco

A comercial exportadora Pirco
sempre trabalhou com a carne
como seu principal produto
de venda internacional, mas
a partir deste ano busca
abrir mercado na África para
vender produtos como o
Café Canecão, da fabricante
Cormanichi e Gatti Ltda, de
Campinas, e bebidas alcoólicas
como a vodca Roskoff, da Viti
Vinícola Cereser. A necessidade
de diversificação dos negócios
se deve a sombrias perspectivas
da empresa para o negócio
de carnes no qual prevê
que movimentará em torno
de US$ 300 mil, bem menos
do que os US$ 3 milhões
conquistados no ano passado,
considerado um resultado fraco
em função da crise internacional.
O valor, ainda interessante, foi
conquistado porque a empresa
representava no exterior,
principalmente vendendo para
Venezuela e Rússia, os frigoríficos
Sadia e Bertin, que neste ano
dispensaram os serviços da
comercial exportadora depois
da fusão com Perdigão e
JBS-Friboi, respectivamente.
“A consolidação dos frigoríficos
nos obrigou a diversificar
nosso negócio”, diz o gerente
de desenvolvimento de mercado
da Pirco, Tiago Teixeira, presente
na rodada de negócios da Apex.
A Pirco levou produtos de
12 fabricantes nacionais.
“Quero pelo menos empatar
com o ano passado, sem
sofrer perdas”, diz Teixeira.

Trading com foco em carnes
diversifica e oferece café

“A consolidação dos
frigoríficos nos obrigou a
diversificar nosso negócio.
Esperamos, com isso, pelo
menos empatar com o
resultado do ano passado”

Henrique Manreza

Até amanhã, executivos de
empresas brasileiras e africanas

negociam em São Paulo

TAMANHO

US$ 25 mil
é a movimentação mínima
anual das 616 tradings
registradas pela Apex-Brasil.

NEGÓCIOS

US$ 44 mi
foi o total de contratos fechados
no último encontro entre
executivos do Brasil e da África.

“A linha de crédito
de alguns países vem
de bancos da Europa,
que cortaram os
empréstimos aos
africanos com a crise”

“A África gera demanda
para os brasileiros porque
temos muitos produtos
para países ainda
em desenvolvimento
econômico e social”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 34-35.
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