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CARRO VERDE

PUNIÇÃO

US$ 34 mi

US$ 31 mi

foi o investimento feito pela monta-
dora coreana Hyundai no desenvolvi-
mento do BlueOn, o primeiro veículo
inteiramente elétrico. O lançamento
está previsto para 2001

é o valor da multa imposta pelo go-
verno britânico ao banco de investi-
mentos americano Goldman Sachs
por sonegação de informações so-
bre um funcionário de sua filial na
Inglaterra, acusado de fraude nos
Estados Unidos

PUBLICIDADE
Negócio entre Publicis e
Talent sai nesta semana
Deve ser anunciada nos próximos dias
a aquisição de parte da agência de pu-
blicidade Talent pelo grupo francês de
comunicação Publicis, segundo apu-
rou a repórter Melina Costa. A maioria
das ações e a gestão da agência brasilei-
ra devem continuar nas mãos dos
atuais controladores, liderados por
Julio Ribeiro. O outro grande grupo
interessado no negócio foi o britânico
WPP, que desistiu por discordâncias
de valor. O movimento faz parte de
uma estratégia da francesa para aumen-
tar sua participação em mercados
emergentes.

TRANSPORTE
Siemens ganha contrato
no metrô de São Paulo
A Siemens Mobility, divisão de trans-
porte da alemã Siemens, venceu uma
concorrência no valor de R$ 76 mi-
lhões para a ampliação da capacidade
energética da linha 1 Azul do metrô de
São Paulo. Um dos corredores mais
antigos do metrô paulistano, sua exten-
são deve ser concluída até o fim de
2011. Segundo Paulo Alvarenga, diretor
da Siemens Mobility, o projeto prece-
de o aumento de circulação de trens de
metrô pela linha e prevê instalação de
dez subestações elétricas. Em 2009, a
Siemens reformou 25 trens do metrô
paulistano a um custo de R$ 230 mi-
lhões.

BRINQUEDOS
Explosão do Super Banco
faz Estrela rever previsões
O relançamento de jogos de tabuleiro
como o Super Banco Imobiliário, em
julho, e a expectativa com as vendas do
Ferrorama, que chega às lojas no próxi-
mo dia 20, fizeram a Estrela rever a sua
estimativa de crescimento para 2010

de 8% para 15%. Com isso, a empre-
sa prevê fechar o ano com fatura-
mento de cerca de R$ 130 milhões.
Lançado em julho, o Super Banco
vendeu 50 mil peças até agosto, volu-
me previsto para todo o ano. Diante
disso, a Estrela prevê atingir 200
mil unidades do jogo até dezembro.

LICENCIAMENTO
Disney vai priorizar
Thor e Capitão América
Uma das primeiras ações da Disney
no Brasil com os personagens da
Marvel, cujos direitos mundiais fo-
ram adquiridos no ano passado por
US$ 4 bilhões, é dar prioridade ao
licenciamento de produtos dos he-
róis Thor e Capitão América, que
terão filmes lançados no primeiro
semestre de 2011. O anúncio ocorre
durante a feira Licensing Brasil Mee-
ting, marcada para os dias 14 e 15 de
setembro, em São Paulo. O Brasil é
considerado o quatro maior merca-
do da Marvel no mundo. Segundo
Marcos Rosset, presidente The
Walt Disney Company no Brasil, a
expectativa é que, com a entrada da
Marvel em seu portfólio, o fatura-
mento da empresa cresça 20%.

AUTÓGRAFO
Gustavo Franco lança
livro em São Paulo
O economista Gustavo Franco, ex-
presidente do Banco Central e atual
sócio da gestora de recursos Rio Bra-
vo, vai autografar, no dia 14, às 19h,
na Livraria da Vila da Casa do Saber,
em São Paulo, seu novo livro, Cartas
a um Jovem Economista, recém-lan-
çado pela Campus-Elsevier.

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

Negócios por quem faz negócios

clayton.netz@grupoestado.com.br

CLAYTON DE SOUZA/AE

África: o novo
Eldorado?

N a última quinta-feira,
o alto comando da Bra-
sil Foods ofereceu um
jantar no hotel Renais-
sance, em São Paulo, à
comitiva do ministro

da Agricultura da Índia, Sharad Pa-
war, que está em visita de prospecção
de negócios no Brasil. Além das bebi-
das e iguarias de praxe, o prato de
resistência do encontro foi a discus-
são em torno da viabilização da entra-
da dos produtos da companhia brasi-
leira na Índia. Um dos pleitos dos an-
fitriões foi a redução das pesadas tari-
fas alfandegárias, que inviabilizaram
até aqui a entrada do frango brasilei-
ro naquele país. Aparentemente, a al-
ternativa não teria entusiasmado Pa-
war e seus acompanhantes, entre os
quais figuravam empresários do se-
tor de alimentos e avícola indianos.
Segundo fontes que acompanham o
assunto, os visitantes propuseram,
em troca, a formação de uma joint
venture entre a Brasil Foods e compa-
nhias indianas para a produção de
frango congelado em seu país. De con-

creto, os dois lados saíram do encontro
decididos a continuar com as discus-
sões nesta semana.

Na verdade, entrar no mercado india-
no tem sido um sonho desde o tempo
em que a Sadia e a Perdigão se engalfi-
nhavam na disputa pela liderança do se-
tor de processamento de aves no País.
Afinal, com seu 1,2 bilhão de habitantes,
a segunda população do mundo, a Índia
representa um enorme desafio e uma
montanha de oportunidades para uma
empresa de alimentos.

Obstáculo. Até aqui, todos os esfor-
ços, seja individualmente no passado,
seja sob o guarda-chuva da holding origi-
nada da fusão entre a Sadia e a Perdigão
em maio de 2009, esbarravam num obs-
táculo praticamente intransponível: as
tarifas de importação estratosféricas co-
bradas pelo governo local, que iam de
30% sobre o valor para o frango inteiro a
100% para o exportado em pedaços. Pra-
ticada com a justificativa de proteger os
avicultores do país, impossibilitava a en-
trada da produção estrangeira.

A despeito da enorme população, o

consumo de frango na Índia é ainda mar-
ginal, de cerca de um quilo e meio por
habitante, contra 39 quilos per capita
no Brasil. Até por isso mesmo, porém, o
potencial de negócios é enorme: caso os
indianos triplicassem o consumo indivi-
dual, passando para três quilos por ano,
isso equivaleria à toda a produção anual
de carnes da Brasil Foods (incluídos bo-
vinos e suínos, além das aves) e a 30% de
toda a produção brasileira de frangos
registrada em 2009.

A expansão da presença no mercado
externo é uma prioridade da Brasil Foo-
ds, de acordo com seu presidente, José
Antônio Fay. No fim de 2009, em encon-
tro com investidores e analistas, Fay
afirmou que a maior presença lá fora
tanto poderia acontecer por aquisições
quanto pelo crescimento orgânico. Des-
de já, porém, ele sabe que o ingresso
num mercado como o da Índia não será
exatamente um passeio. Fatores como
o estágio atrasado do varejo e da cadeia
de distribuição, bem como o hábito ar-
raigado entre os consumidores de ad-
quirir o frango “in natura”, são obstácu-
los para a empreitada.

Brasil Foods negocia
o caminho para a Índia

Keith Martin

O continente africano
está em voga na mí-
dia mundial e, cada
vez mais, na mente
dos políticos e em-
presários brasilei-

ros. Acontecimentos como a Copa
na África do Sul, a viagem de despe-
dida do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ao continente e o anúncio
dos novos investimentos de Vale,
Camargo Corrêa, Banco do Brasil e
Bradesco são fortes exemplos.

A aquisição pela Camargo Corrêa
de uma cimenteira em Moçambi-
que e a parceria dos bancos brasilei-
ros com o BES evidenciam que inte-
resses brasileiros vão além dos tra-
dicionais setores de mineração e in-
fraestrutura. Além disso, a presen-
ça somada da Petrobrás, Vale e Ode-
brecht em mais de 15 países africa-
nos mostra que o empresariado bra-
sileiro não mais se limita às oportu-
nidades em países lusófonos.

A atuação brasileira, assim como
foi destacado por Lula em sua últi-
ma viagem, contrasta com a chine-
sa. Enquanto a China tem negocia-
do contratos de infraestrutura (ge-
ralmente executados por trabalha-
dores chineses) em troca de recur-

sos naturais, os brasileiros buscam re-
torno mútuo a longo prazo – algo que
já está sendo mais bem visto pelos afri-
canos. A Odebrecht, por exemplo, é
uma das maiores empregadoras no se-
tor privado em Angola, enquanto a mi-
na de carvão da Vale em Moçambique
é o maior investimento no país e pode
contribuir 4% ou mais ao PIB.

Mas por que a África agora? De um
lado, obstáculos históricos – conflitos
armados e má governança – estão di-
minuindo em alguns países-chaves. Is-
so permite não somente o desenvolvi-
mento da conhecida abundância de re-
cursos naturais, mas de outros seto-
res também. A região conta com uma
alta taxa de crescimento econômico e
o mercado consumidor africano (cres-
cente e jovem) de mais de 1bilhão de
pessoas começa a chamar atenção,
bem como a necessidade contínua de
construção de infraestrutura.

O status especial conferido à África
pela União Europeia e os Estados Uni-
dos abre mais uma possibilidade para
empresários brasileiros, seguindo o
exemplo de algumas empresas turcas
e indianas no setor têxtil. A maioria
dos itens fabricados ou processados
em solo africano entra na UE e nos
EUA sem barreiras tarifárias. Incenti-
vos adicionais se aplicam aos países
do norte da África. O maior risco per-

cebido resulta também em rendimen-
tos mais elevados.

Infelizmente, porém, ainda esta-
mos assistindo a dois extremos entre
muitas empresas ao olhar para África.
Há aqueles que olham para o continen-
te com medo: “Eu não vou nem viajar
para lá, então por que iria investir?”
Outros ainda se apegam a uma anti-
quada noção: “Meu parceiro é um ge-
neral que está perto do presidente.”
No curto prazo, isso pode funcionar,
mas pode ser um enorme tiro no pé a
longo prazo. Como muitos investido-
res já vivenciaram, o amigo íntimo do

presidente de hoje pode ser o arqui-
inimigo de amanhã, em um continen-
te onde, apesar de algumas recentes
eleições, a mudança de regime muitas
vezes ainda é violenta e imprevisível.
No mapa de risco político da Aon, por
exemplo, quatro dos dez países de
maior risco estão na África.

Lamentavelmente, o Brasil ainda ca-
rece de uma agência nacional de garan-
tia – como as encontradas na Índia,
China, África do Sul e todos os princi-
pais países desenvolvidos – para
apoiar seus investidores a investirem
externamente. Além disso, ao contrá-

rio dos investidores de França,
EUA ou China, as empresas brasilei-
ras são aconselhadas a terem expec-
tativas modestas sobre a capacida-
de da diplomacia de “soft power”
para resgatá-los de quaisquer pro-
blemas que possam ocorrer.

Então, por que eu ainda sou forte-
mente positivo sobre as possibilida-
des de negócios brasileiros com a
África? O potencial do mercado, o
crescimento estável em certos paí-
ses-chave e as vantagens que as em-
presas brasileiras possuem são pon-
tos importantes. Mas também é im-
portante que as empresas que inves-
tem na África se tornem cada vez
mais sofisticadas em mitigação de
riscos e proteção dos acionistas.

Na África, especialmente, onde
as oportunidades comerciais são
abundantes, mas “homens podero-
sos” continuam dominando tanto a
política quanto a economia na maio-
ria dos países, isso significa investir
antecipadamente em análise cuida-
dosa em relações públicas e com go-
vernos, no envolvimento de insti-
tuições multilaterais, em seguros
de riscos políticos e em outras medi-
das que possam proteger o retorno
do projeto e minimizar os riscos – e
até mesmo abrir horizontes adicio-
nais para as empresas. Agora é hora
de investir na África – com os olhos
bem abertos, e com um guarda-chu-
va ao seu lado. Porque, mesmo em
Eldorado, de repente pode chover.

✽

DIRETOR DE COMÉRCIO E INVESTIMENTO

INTERNACIONAL DA AON RISK SERVICES

Oportunidade. Uma das opções de Fay, da Brasil Foods, é buscar sócio local para entrar no mercado indiano
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LEANDRO SANCHEZ
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2010, Negócios, p. N2.




