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Fonte: MDIC e Escritório Nacional de Estatísticas de Cuba. Elaboração Valor Data.

Parceria ampliada
Comércio exterior Brasil-Cuba - em US$ milhões
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D I V U LG A Ç Ã O

Carpenter, da Brascuba: Meta é exportar 20% da produção cubana até 2017

Natalia Viri
De Havana

Antes de ir ao mercado com-
prar sandálias P i c a d i l l y, uma
pausa para o café com torradas
Bauducco com suco de laranja
servido em copo Nadir Figueire-
d o. Tudo “Made in Brazil”. Com
comércio bilateral irrelevante até
o começo da década passada, ho-
je o país é um dos principais par-
ceiros comerciais de Cuba, ao la-
do de Venezuela, Canadá, China e
Espanha. Em 2012, o Brasil expor-
tou US$ 568,1 milhões para a ilha,
valor quase sete vezes superior ao
registrado há dez anos. As impor-
tações vindas de Cuba também
cresceram, mas ainda são tími-
das. Passaram de US$ 14,1 mi-
lhões em 2002 para US$ 93,5 mi-
lhões no ano passado.

Em meio ao processo de abertu-
ra econômica, o governo de Raúl
Castro quer agora atrair as empre-
sas estrangeiras para produzir no
país. E conta com a boa relação co-
mercial estabelecida com o Brasil
desde o governo Lula para equili-
brar a balança de pagamentos e
manter sua política de subsídios a
alimentação, saúde e educação. A
ideia é gerar empregos na iniciati-
va privada, substituir importações,
incentivar embarques e engordar
a arrecadação de tributos.

Segundo fontes do governo bra-
sileiro, a disposição do Brasil em
levar empresas para o país caribe-
nho é grande. O déficit comercial
com Cuba, de quase R$ 1 bilhão,
preocupa e há interesse em tornar
a parceria comercial mais susten-
tável. Mas, apesar da boa vontade
oficial, a atração de investimentos
brasileiros ainda é incipiente.

O principal empecilho é que
investir na ilha significa, na práti-
ca, tornar-se sócio do governo
cubano. Para produzir em Cuba,
é necessária a parceira com esta-
tais, que geralmente ficam com
51% do capital, contra 49% para a
iniciativa privada. Pouco a pou-
co, no entanto, as recentes refor-
mas liberalizantes e a perspecti-
va do fim do embargo americano
começam a entrar na equação e,
em alguns casos, pesam mais na
balança que o engessamento tra-
zido pela intervenção estatal.

De olho na oportunidade trazi-
da pela lei que permitiu que os
cubanos abrissem pequenos ne-
gócios próprios, a rede goiana
Te n d Tu d o vai inaugurar sua pri-
meira loja em Havana nas próxi-
mas semanas. No Brasil, a compa-
nhia, que faturou R$ 597 milhões
em 2012, tem 21 lojas em sete Es-
tados e no Distrito Federal. O esta-
belecimento cubano terá o mes-
mo perfil de “home center” das
unidades brasileiras, com oferta
de material de construção, artigos
de decoração e bricolagem.

Segundo o presidente da Tend-
Tudo Internacional, Carlos Chris-
tensen, a atual oferta de material
de construção de Cuba não é sufi-
ciente para fazer frente à profusão
de salões de beleza, restaurantes e
oficinas mecânicas que brotam no
país. “O fornecimento é muito irre-
gular. A diferença que estamos tra-
zendo é a continuidade. Sempre
que entrar na loja, nosso cliente vai
achar o que está procurando.” A
TendTudo tem como parceira no
empreendimento a estatal Pa l c o,
que administra pavilhões comer-
ciais. Toda a operação, desde o es-
paço cedido para a loja até a con-

tratação e administração de fun-
cionários — todos cubanos —, fica
a cargo da sócia estatal. A TendTu-
do cuida da operação comercial e
logística, garantindo o abasteci-
mento. Os cerca de 1,2 mil itens
disponíveis nas gôndolas serão em
sua grande maioria brasileiros,
mas a empresa tem compromisso
de treinar funcionários no Brasil.

O desenho do contrato foi feito
com a ajuda da Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex Brasil), órgão
ligado ao Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC). Aberto em 2008, o
centro de negócios da Apex em
Havana foi um marco na relação
comercial entre os dois países e,
não por coincidência, a inaugura-
ção ocorreu no mesmo ano em que
foi assinado o contrato para a
construção do porto de Mariel pe-
la brasileira Odebrecht. O projeto,
que contou com um financiamen-
to de US$ 682 milhões do BNDES, é
estratégico no plano de abertura
comercial dos Castro.

De acordo com Rogério Bellini,
diretor de negócios da Apex, o es-
critório de Cuba já atendeu cerca
de 700 empresas brasileiras. Des-
sas, cerca de 300 mantém negó-
cios regulares com a ilha. “O inte-
resse das empresas brasileiras é
grande e constante”, afirma o exe-
cutivo. “Quem supera o ‘m i t o’ e
vai para lá percebe que há opor-
tunidades de negócios.” É o caso
da seguradora carioca Capemisa,
de médio porte, que assessorada
pela Apex vai começar a atuar em
solo cubano até o fim do semes-
tre, com oferta de seguros de vida
e seguro garantia para empresas
com investimentos na ilha.

Bancos preveem prejuízo acima de R$ 1 bi para OGX
Pet r ó l e o
Rodrigo Polito
Do Rio

A OGX, petrolífera do grupo
EBX, deve fechar o ano de 2012
com prejuízo líquido acima de
R$ 1 bilhão, de acordo com esti-
mativas de bancos de investi-
mentos consultados pelo Va l o r .
O resultado da companhia será

divulgado hoje, após o fecha-
mento do mercado.

Nos nove primeiros meses de
2012, a petroleira de Eike Batista
acumulou prejuízo de R$ 887,1
milhões. A projeção mais oti-
mista para o quarto trimestre,
da Ativa Corretora, prevê prejuí-
zo de R$ 270 milhões, o que con-
solidaria um resultado anual ne-
gativo de R$ 1,157 bilhão.

Mesmo a OGX tendo iniciado

a produção de petróleo em ja-
neiro de 2012, as projeções indi-
cam crescimento expressivo das
perdas em relação a 2011. Na-
quele ano, a empresa apurou
prejuízo de R$ 509,8 milhões.

Apesar do cenário negativo,
os analistas apontam para que-
da do prejuízo entre o último
trimestre de 2012 e o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

O Deutsche Bank prevê prejuí-

zo de R$ 332 milhões para a em-
presa no último trimestre do
ano passado, com redução de
2,6% ao apurado em igual perío-
do de 2011. Com isso, a projeção
do banco é para um prejuízo
anual de R$ 1,219 bilhão.

O banco estima que a OGX te-
nha fechado o ano com R$ 3,3 bi-
lhões em caixa, indicando uma
redução de R$ 1,8 bilhão em ape-
nas três meses. Em setembro, a

empresa tinha R$ 5,1 bilhões.
O banco alemão prevê receita

operacional líquida de R$ 193
milhões e Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciações e
amortizações, na sigla em inglês)
negativo em R$ 322 milhões no
quarto trimestre de 2012.

Já a Ativa projeta queda de
20,8% do prejuízo líquido da
OGX no último trimestre de
2012, em relação a igual período

de 2011. O recuo deve-se à expec-
tativa de menores gastos com po-
ços secos ou subcomerciais no
período. A Ativa prevê receita
operacional líquida de R$ 160
milhões no quarto trimestre.

“A OGX deverá apresentar um
resultado fraco no quarto trimes-
tre, com a produção crescendo
modestamente em relação ao tri-
mestre anterior”, diz Ricardo
Corrêa, da Ativa, em boletim.

Souza Cruz vai dobrar produção na ilha
De Havana

Pioneira nos investimentos bra-
sileiros na ilha dos Castro, a Bras -
cuba, joint venture entre a brasi-
leira Souza Cruz e a estatal Taba -
cuba, está prestes a dar seu passo
principal desde a fundação, em
1995. A companhia vai dobrar a
capacidade de produção de cigar-
ros, hoje em 4 bilhões de unida-
des anuais, até o próximo ano. O
projeto faz parte da estratégia do
governo cubano de engordar os
embarques. A meta é elevar a fatia
voltada para exportações dos
atuais 9% para 20% até 2017, ex-
plica Alexandre Carpenter, copre-
sidente da empresa e represen-
tante da Souza Cruz no negócio.

Os valores envolvidos na am-
pliação ainda não estão fechados
e a estruturação da expansão de-

pende da longa lista de aprova-
ções, que passa pelos Ministérios
da Agricultura e do Comércio Ex-
terior e Investimento Estrangei-
ro. Mas, de acordo com Carpen-
ter, a ampliação será financiada
com recursos próprios, sem a ne-
cessidade de empréstimos. Se-
gundo ele, a produção em dois
turnos — o segundo com 70% da
capacidade utilizada — não deve
dar conta do crescimento esti-
mado para o consumo em Cuba.

Desde 2008, as vendas no mer-
cado interno subiram 45,7% em
volume e chegaram ano passado a
2,2 bilhões de unidades. Somente
em 2012, as vendas cresceram
17,8%, taxa recorde para a compa-
nhia. A Brascuba responde hoje
por 18% do mercado de cigarros
no país e domina a venda em pesos
conversíveis, que tem paridade

com o dólar. O restante do merca-
do é atendido pela sócia Tabacuba,
que atua no nicho dos produtos
subsidiados pelo governo.

Carpenter afirma que o cresci-
mento da operação denota o po-
tencial do mercado cubano.
“Com uma parte da população
trabalhando no turismo e com a
possibilidade de abrir pequenos
negócios, houve uma pequena,
mas notável sofisticação no con-
s u m o”, diz o executivo. Ao con-
trário do produto com subsídio,
os cigarros da Brascuba têm fil-
tro. Além disso, a gama de produ-
tos oferecidos pela cubano-bra-
sileira é maior e inclui, além dos
líderes de mercado H. Lippmann
e Popular, marcas internacionais
como Hollywood e Lucky Strike.

Enquanto o mercado domésti-
co cresce a taxas de dois dígitos,

os embarques ainda engati-
nham. Em 2012, o volume envia-
do ao exterior caiu 40%, para 136
milhões de unidades, por conta
principalmente da redução dos
envios para a Espanha, maior
mercado consumidor. Para re-
verter a tendência, a empresa es-
tá em busca de novos parceiros.
Neste ano, fez os primeiros em-
barques para Egito e Rússia.

Para fortalecer as exportações,
a Souza Cruz vai contribuir com
a subsidiária. A produção da
marca de cigarros Plaza, hoje fei-
ta no Brasil, será transferida pa-
ra Havana. Os maços produzidos
em Cuba serão exportados de
volta para cá. Até agosto, cinco
máquinas da sócia brasileira
chegarão à fábrica da Brascuba,
em regime de comodato, para
dar fôlego à produção. (NV)

Enquanto no setor de varejo e
serviços, o interesse dos brasilei-
ros em Cuba é crescente, no setor
industrial há diversos projetos
parados. A fabricante de vidros
de segurança e automotivos Fa -
n av i d chegou a anunciar a insta-
lação de uma unidade em Cuba
em 2009, com o intuito de expor-
tar 80% da produção para o Cari-
be e a América Latina. Mas, à es-
pera de financiamento brasilei-
ro, o empreendimento não saiu
do papel, afirma uma fonte a par
do projeto. Procurada, a Fanavid
não quis se pronunciar.

Uma das áreas em que há mais
esforço na parceria comercial é a
farmacêutica. Vacinas e medica-
mentos são o principal item na
pauta exportadora de Cuba para
o Brasil, dada a tradição da ilha
na produção de remédios bioló-
gicos com baixo custo contra
diabetes e alguns tipos de câncer.
Na sua visita à Cuba no começo
de 2012, a presidente Dilma
Rousseff estendeu os contratos
de transferência de tecnologia na
produção de medicamentos en-
tre os dois países e chegou a afir-
mar que as farmacêuticas que
quisessem produzir em Cuba te-
riam o apoio do governo brasilei-
ro. Segundo fontes consultadas
pelo Va l o r , foram várias as reu-

niões entre empresas nacionais e
autoridades cubanas. Mas ne-
nhuma delas resultou em acor-
do, pois o governo cubano não
abre mão da participação majo-
ritária nos empreendimentos,
ainda que o dinheiro para erguer
ou ampliar as unidades seja res-
ponsabilidade do parceiro da
iniciativa privada.

“Os acordos para transferência
de tecnologia parecem fazer
mais sentido”, afirma o presiden-
te da Sindicato das Indústrias
Farmacêuticas de São Paulo (Sin-
dusfarma), Nelson Mussolini. Se-
gundo ele, a lei de incentivo à
produção nacional de medica-
mentos, que garante um sobre-
preço de até 25% para medica-
mentos produzidos no Brasil, faz
com que não seja interessante in-
ternacionalizar a produção.

A única parceria entre brasilei-
ros e cubanos no setor industrial
é antiga. A fabricante de cigarros
Brascuba, joint venture entre a
nacional Souza Cruz e a estatal
Ta b a c u b a , está na ilha desde
1995. Há quase um ano à frente
da empresa, Alexandre Carpen-
ter fala com propriedade quando
o assunto é investir na ilha. Se-
gundo ele, apesar das dificulda-
des, que incluem a burocracia e a
negociação detalhada de cada

passo com diversas esferas do go-
verno, há vantagens para quem
quer entrar no mercado cubano:
“Há incentivos fiscais e o governo
entra com os ativos fixos, o que
dilui muito o risco do processo”.

“A aposta em Cuba é de longo
p r a z o”, diz o cubano Jorge
Abraham, que divide a presidência
da Brascuba com Carpenter, repre-
sentando o sócio estatal. “O merca-
do está se abrindo e quem estiver
aqui primeiro vai conseguir apro-
veitar as oportunidades antes.”
Hoje, o faturamento da Brascuba é
de US$ 40 milhões, valor enxuto
para a Souza Cruz, que faturou
R$ 6,13 bilhões em 2012. Mas as
vendas crescem a taxas de dois dí-
gitos e a empresa já planeja dobrar
a produção (veja matéria abaixo).

Para Christensen, da TendTu-
do, a extensa burocracia e a difi-
culdade de planejamento estra-
tégico, dado o mistério que en-
volve as decisões do governo do
país, são tirados de letra pelos
brasileiros. “Fazer negócios em
Cuba hoje é até mais fácil do que
fazer negócios no Brasil na déca-
da de 1980”, diz o executivo. “Su -
perar os obstáculos que enfren-
tamos aqui já está no DNA do
empresário brasileiro.”

A repórter viajou a convite da Brascuba

Est rat é g i a Após salto no comércio bilateral, Cuba
quer atrair empresas nacionais para produzir no país

Os Castro buscam
sócios brasileiros
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Empresas, p. B9.




