
Eixo Brasil-Colômbia atrai mais empresas 
Vanessa Dezem  
 
Com fortalecimento da economia, país andino é o quarto maior investidor da região no Brasil. 
 

 
"É mais fácil replicar as tecnologias que desenvolvemos no Brasil para as outros lugares, pois aqui há profissionais e 

tecnologia de ponta", diz Hamburguer. 
  
Centenária na Colômbia, a fabricante de chocolates Casa Luker recebe neste mês 
representantes de distribuidoras brasileiras que terão a função de implementar a marca no 
Brasil. A empresa quer ir conquistando território para em dois anos construir sua primeira 
fábrica internacional, e o território brasileiro foi o escolhido. 
  
O desembarque de empresas colombianas no mercado nacional não é isolado. Fortalecida 
economicamente, a Colômbia passou a ter um setor privado com bom potencial de 
internacionalização, que tem colocado o Brasil no centro de seus planos. Nos últimos cinco 
anos, os investimentos diretos da Colômbia no Brasil totalizaram US$ 607 milhões, montante 
que fez com que o país andino fosse o quarto maior investidor sul americano no país, segundo 
dados do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil. O país fica atrás do Chile, Uruguai e do Peru. 
  
A importância do eixo Brasil-Colômbia tem sido sacramentada também pelo interesse do setor 
privado brasileiro no vizinho. No ano passado, o ingresso de investimentos brasileiros na 
Colômbia aumentou 450%, em relação a 2010, para US$ 213 milhões. Nos últimos cinco anos, 
somou cerca de US$ 440 milhões. O mercado colombiano foi o terceiro principal destino de 
investimentos nacionais na América do Sul, após Argentina e Uruguai. 
  
"A Colômbia vem se fortalecendo. É um dos destaques do continente. Após um longo período 
de instabilidade, a economia está se estabelecendo, igual ao que aconteceu com o Brasil há 
dez anos", afirma o chefe do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, Rubens 
Gama. 
  
Hoje, no Brasil, há apenas quatro grandes grupos colombianos: a ISA, do setor de energia; a 
Carvajal, dona da Listel e do Guia Mais; a Interbolsa, do setor financeiro e a Corona, do setor 
de decoração. Segundo o chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil na Colômbia, 
Marcelo Martinez, mais de dez empresas colombianas contataram a embaixada no ano 
passado, com interesse montar filiais ou escritórios no Brasil. A ut
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Até 2009, a extração de petróleo e gás natural e a fabricação de tubos e acessórios plásticos 
para construção representavam mais de 80% do destino dos investimentos colombianos. Hoje, 
os setores mais visados são o de autopeças e o de alimentos. "Essas empresas querem 
encontrar parcerias no Brasil e chegam com o mesmo discurso: aproveitar o tamanho do 
mercado brasileiro. O país é relativamente fechado em termos comerciais e vale mais a pena 
se estabelecer no Brasil", diz Martinez. 
  
Com receita de US$ 350 milhões em 2011, a Casa Luker planeja fornecer produtos 
intermediários do chocolate, competindo com grandes empresas como Garoto e Harald. A ideia 
é fornecer o cacau fino, um mix de partes do cacau, matéria-prima de maior valor agregado. 
"Acreditamos que o Brasil está em uma fase com alto potencial para demanda desse tipo de 
insumo", disse a diretora de vendas internacionais da Casa Luker, Maria Carolina Angulo. A 
empresa tem capacidade de produzir 1,2 mil toneladas por mês de chocolate e há a 
necessidade de expansão. O Brasil pode se tornar plataforma de exportações para Europa e 
África. 
  
A Carvajal foi a primeira grande empresa colombiana a experimentar o mercado brasileiro. A 
companhia chegou em 1984 e atua em diversos negócios, sendo que a unidade mais 
importante é a de informação. Da receita global de US$ 400 milhões em 2011 dessa unidade, 
quase 40% vem das operações brasileiras. 
  
O grupo tem receita total de US$ 2 bilhões e atua em 17 países. A subsidiária se tornou o 
principal mercado de desenvolvimento de produtos na área de informação. "É mais fácil 
replicar as tecnologias que desenvolvemos no país para as outras subsidiárias, pois no Brasil 
temos profissionais e tecnologia de ponta", disse o presidente da área de informação da 
Carvajal, Eric Hamburguer. 
  
O perfil das brasileiras que se interessam pela Colômbia também está mudando. Segundo a 
Embaixada do Brasil no país, há cinco anos havia apenas duas empresas brasileiras no vizinho. 
Hoje há 31 e neste ano deve chegar a 40. Com uma população de 45 milhões de habitantes 
(no censo, em 2005), o país começou a investir em infraestrutura, o que atraiu gigantes como 
a Odebrecht, a Votorantim e a Gerdau. Recursos naturais, como o carvão, também são foco 
das brasileiras. Mas, atualmente, empresas de área como informática e consumo diversificam 
os investimentos brasileiros no vizinho. 
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Acompanhando esse movimento, a brasileira de tecnologia da informação Stefanini adquiriu, 
em 2011, a Informática & Tecnología para crescer de modo mais rápido no país, onde está 
presente desde 2006. "Não queríamos esperar. O país tem muito potencial", disse o presidente 
da Stefanini, Marco Stefanini. 
  
Também no ano passado, a Natura iniciou a produção de sabonetes na Colômbia, que se 
tornará a fonte de abastecimento dos mercados vizinhos, como Peru e México. "Temos uma 
proposta de valor boa na Colômbia", afirmou o vice-presidente de negócios e 
internacionalização da Natura, José Vicente Marino. Lembrando que a fábrica da empresa no 
país não é própria. 
  
Além da proximidade geográfica e economias semelhantes, o eixo Brasil-Colômbia tem mais 
potencial diante do cenário internacional. Com a desaceleração dos EUA e Europa, as relações 
dos países da América Latina ganham destaque. 
 
Acordo bilateral facilita comércio com EUA e Canadá  
 
Um país que oferece altas taxas de crescimento, ambiente macroeconômico estável, 
oportunidades de investimentos em diversos setores e um crescente acesso ao mercado 
internacional. Essa é uma face da imagem que a Colômbia tem transmitido 
internacionalmente. 
  
Com crescimento de 5,2% no Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado; inflação anual sob 
controle, em 3,73%; e contas públicas em patamares internacionais - débito na faixa dos 35% 
do PIB - o país recebeu em 2011 o grau de investimento de agências de classificação de risco. 
Um "selo de qualidade", uma classificação que mostra o mais alto nível de segurança de um 
país honrar seus compromissos. 
  
O cenário, que tem atraído empresas e investidores, tem também projetado o país andino em 
diversos acordos de livre comércio, como os fechados com o Canadá e os EUA. A Colômbia 
negocia ainda um acordo com a União Europeia. "Esses são sinais poderosos para os setores 
público e privado colombiano e para seus parceiros comerciais", afirmou, em entrevista ao 
Valor, Hernán Vallejo, professor do Departamento de Economia da Universidad de los Andes, 
uma das mais importantes do país. 
  
Ele lembra, ainda, que a Colômbia está em processo de análise para se tornar membro da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que reúne 
países ricos. "Se isso acontecer, o país estaria demonstrando um sinal de compromisso com a 
comunidade internacional, dentro dos padrões do globais econômicos em vários setores", disse 
Vallejo. 
  
Mas, guardando muitas semelhanças com os demais países latino-americanos, as questões 
sociais ainda são um grande desafio do país e mostram sua outra face. A miséria e a pobreza 
foram reduzidas desde 2002, todavia ainda estão em elevados patamares. O governo 
conseguiu controlar as guerrilhas e os grupos paramilitares, mas, de acordo com o professor, 
os conflitos internos do país parecem estar longe de serem completamente resolvidos. 
  
O setor privado colombiano, em várias áreas, ainda carece de um nível de desenvolvimento 
mais elevado. Grande parte das empresas não são maduras e internacionalizadas, estando em 
fase de estruturação dos negócios. Vallejo observa, todavia, que "cenário macroeconômico 
positivo, melhorias do papel das comissões regulatórias e da segurança nacional, além dos 
pacotes de acordos comerciais" são fatores que fazem com que o setor privado tenha uma 
base fértil para se desenvolver em um futuro próximo. 
 
Petrobras e EBX buscam petróleo, carvão e ouro 
Cláudia Schüffner  
 
Não é de hoje que a Colômbia é alvo de interesse das empresas brasileiras de energia. O país 
entrou nas prioridades da Petrobras durante seu plano de internacionalização e hoje abriga A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



ativos considerados importantes, como empresas de Eike Batista - OGX, CCX (associação de 
MMX com a alemã E.ON) e AUX. 
  
Atualmente, a estatal tem cinco campos na Colômbia, de onde extrai 9,6 mil barris de petróleo 
por dia. Opera três campos no país: Guando, Purificación e Matachines. Além disso, a 
Petrobras tem contratos de exploração e produção em 14 blocos no país - oito em terra e seis 
deles onshore. 
  
Apesar de ter baixado a atuação internacional, a estatal tem 4% do mercado de distribuição de 
combustíveis do país, com 86 postos de serviços, e uma fábrica de lubrificantes chamada 
Puente Aranda. 
  
A OGX entrou no país em 2010 e no ano passado assinou cinco contratos com a Agencia 
Nacional de Hidrocarburos de Colômbia (ANH). Tem dois contratos para exploração e produção 
- blocos VIM-5, na Bacia do Vale Inferior Madalena e VMM-26, na Bacia do Vale Médio 
Madalena - e três para avaliação técnica em três áreas na Bacia de Cesar-Ranchería. 
  
A MPX/CCX começou a explorar carvão de três minas nas concessões de La Guajira em 2010. 
Segundo a empresa, as reservas permitirão extrair 35 milhões de toneladas por ano. O plano 
prevê um sistema integrado, com mina, ferrovia de 150 km e um porto para exportação de 
carvão a usinas termelétricas do grupo no Brasil e no Chile e para o mercado asiático. Batista 
também adquiriu ativos de mineração de ouro, os quais foram reunidos na AUX. 
  
Já a estatal colombiana Ecopetrol entrou no Brasil em 2004, quando participou da 6ª Rodada 
de Licitações da ANP, agência do setor. Hoje, é concessionária de oito blocos exploratórios, 
como parceira da Petrobras e quatro outra companhias. Na bacia de Campos é sócia de 
Petrobras, de Anadarko e Petrogal. No Pará-Maranhão, está com Petrobras e Vale, e em 
Santos, além da estatal brasileira, é sócia da indiana ONGC. 
 
Exportação sobe 10% desde 2007, mas importação triplica 
Rodrigo Pedroso  
 
A corrente de comércio entre Brasil e Colômbia aumentou 20,9% no ano passado em relação a 
2010, atingindo US$ 4 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (Mdic). Enquanto os brasileiros concentraram suas vendas em produtos de 
maior valor agregado, os colombianos conseguiram maior penetração com commodities. Com 
isso, o Brasil registrou US$ 2,6 bilhões em vendas, gerando um superávit de US$ 1,2 bilhão. 
  
A tendência no comércio entre os dois países é rumo ao equilíbrio, no entanto. Em 2007, o 
Brasil vendia US$ 2,3 bilhões aos colombianos e comprava US$ 426 milhões. Até o fim de 
2011, enquanto as exportações cresceram 10,2% no período, as importações aumentaram 
nada menos do que 323% nesses cinco anos. 
  
Estimando um crescimento entre 10% e 15% no comércio entre os dois países em 2012, o 
presidente da Câmara de Comércio Brasil-Colômbia, Carlos Alberto de Andrade, acredita que a 
grande oportunidade está nos investimentos no país vizinho, considerado o mais atraente na 
região atualmente. "Existe um interesse pelo lado andino como um todo. No Chile é mais difícil 
entrar, o Peru é uma possibilidade e a Venezuela é muito instável. A Colômbia é quem possui 
as bases mais sólidas. Como hoje contam com benefícios do BNDES, as grandes construtoras 
estão se interessando mais", diz para depois traçar um paralelo. "É um país igual ao Brasil, 
falta apenas melhorar a infraestrutura. Eles têm vocação para a exportação de commodities, 
como nós. Vale a pena pensar melhor na Colômbia. É uma boa aposta." 
  
Os produtos mais vendidos pelos colombianos comprovam a afirmação de Andrade. Petróleo, 
seus derivados e biocombustíveis passaram de US$ 165 milhões em 2007 para US$ 567 
milhões no ano passado, com variação seguindo o aumento médio das exportações ao Brasil 
no período - 343%. Plásticos (US$ 347 milhões) e borracha (US$ 87 milhões) foram os mais 
vendidos em seguida. Esses três produtos representaram 72% de todas as vendas 
colombianas ao Brasil no ano passado. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



  
No lado brasileiro, a pauta é mais diversificada e com produtos de maior valor agregado: 
aparelhos mecânicos (US$ 353 milhões), veículos (US$ 220 milhões) e ferro e aço (US$ 210 
milhões) foram responsáveis por 30% do total de vendas. Nos últimos cinco anos, produtos 
químicos foram os que mais cresceram (458%), alcançando US$ 179 milhões no ano passado. 
Na contramão, eletrônicos caíram de segundo item mais exportado em 2007 (US$ 291 
milhões) para quinto, com US$ 151 milhões. 
  
A conjugação entre cenário externo de contração das grandes economias e estabilidade interna 
é a responsável pelo crescimento total no comércio entre Brasil e Colômbia, na visão do 
economista da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) Rodrigo Branco. 
"Com a desaceleração dos Estados Unidos e a crise na Europa, há uma tendência de atração 
de investimentos e aumento das vendas na América do Sul. Temos uma janela de 
oportunidade que vem se abrindo nos últimos anos e que deve continuar", diz. 
  
Outro fator de atração é que, ao lado do Peru, a Colômbia é a economia sul-americana que 
mais cresceu nos últimos anos. Com a estabilização da democracia, a maior segurança 
jurídica, e, principalmente, a diminuição da violência, conquistada ao longo dos últimos dois 
governos, empresas brasileiras de grande porte estão olhando mais para o país. "Há alguns 
anos vem se desenhando um cenário de confiança maior, o que as encoraja a ir para lá. Além 
disso, não há no horizonte qualquer indicação de adoção de barreiras comerciais, como a 
Argentina está fazendo. Quando não se dificulta, o comércio aumenta naturalmente", afirma 
Branco. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A32. 
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