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Quinze das 60 transnacionais
brasileiras contam com plantas
físicas na África, segundo levan-
tamento realizado pela Funda-
ção Dom Cabral em 2012. São
companhias que atuam com mi-
neração, construção civil e im-
plementos agrícolas.

Para o professor Sherban Leo-
nardo Cretoiu, coordenador do
estudo, os pequenos e médios
negócios que atuam na cadeia
de valor dessas grandes corpo-
rações são os que atualmente
reúnem as melhores condições
para operar diretamente no con-
tinente. Segundo ele, porém, o
mercado não está fechado para
os demais empreendimentos,
administrados por conta e risco
do dono da empresa.

“Eu diria que a África é uma
tremenda oportunidade para
quem está na cadeia de valor
das transnacionais. Algumas
companhias têm projetos estru-
turados para levar seus fornece-
dores para o exterior”, conta
Cretoiu. “Mas não quer dizer

que essa seja a única forma de
atuar na região. Ter um sócio ou
um agente local, por exemplo, é
uma alternativa”, pontua.

Álvaro Ferraz é um exemplo
de empresário que soube apro-
veitar o contrato de forneci-
mento com grandes corpora-
ções e, com isso, expandir os
seus negócios para o outro lado
do Atlântico.

Ele é sócio da Diagonal, que
há 23 anos trabalha com estudo
e implementação de projetos
que ajudam a reduzir o impacto
de obras de infraestrutura no
meio ambiente, incluindo nes-
se trabalho as comunidades
atingidas. Atualmente, ele man-
tém cinco operações em ativida-
de na África, a maior delas em
Moçambique, onde acompa-

nha o trabalho de extração de
minérios da Vale na região. “É
um negócio representativo pa-
ra a empresa e, daqui para a fren-
te, apostamos parte de nosso
crescimento nisso”, conta Fer-
raz, que também tem projetos
em atividade em Angola.

Agente. Márcia Werle, por sua
vez, não tem contato firmado

com nenhuma grande empresa
com atuação no continente. Do-
na da Biotechnos, ela criou e pa-
tenteou usinas compactas de
biodiesel que usam como insu-
mo o óleo de cozinha. As plan-
tas, com 10 por 15 metros qua-
drados, geram energia suficien-
te para abastecer entre 15 e 20
casas por dia.

“É um produto que tem mui-
to mercado na África, onde a
energia elétrica não chega a mui-
tas vilas. Mas como não conhe-
cemos o mercado, estamos
prospectando a região com um
agente contratado, um repre-
sentante local”, diz Márcia.

Romy Giovanazzi, que do Bra-
sil comanda uma consultoria
na área da saúde em Luanda, An-
gola, reforça a opinião de Már-
cia. “Você pode ter um produto
bom, dominar a área. Mas se
não tiver um sócio local, não vai
dar certo.”

Mapa. A população da África é
de 1 bilhão de habitantes, mas o
mercado de consumo reúne 326
milhões de pessoas, número es-
timado de integrantes da classe
media local. Para o Brasil, os
principais mercados parceiros
são, segundo monitoramentos
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Egito, África do Sul, Ni-
géria, Argélia e Angola. Moçam-
bique, sobretudo pela atividade
da mineração brasileira, tam-
bém é destaque. / R.J.

GusGustavo Corrêa, que ajuda empresas na região

● Agricultura
A expansão do agronegócio, so-
bretudo nos países do leste afri-
cano, é financiada pelos gover-
nos e representa uma oportunida-
de de negócios para os empreen-
dedores brasileiros. A carência
na área se dá tanto na gestão
quanto nas técnicas de plantio e
fornecimento de maquinários e
de sementes.

● Construção e mineração
Para sustentar a expansão, al-
guns países investem em infraes-
trutura. Mercados como o angola-
no e o moçambicano já contam
com longo histórico de relaciona-
mento com grandes construtoras
brasileiras, como a Camargo Cor-
rea e a Odebrecht. Empresas que
atuam na cadeia de valor dessas
companhias têm tudo para se
sobressair. O mesmo se aplica
às pequenas e médias que aten-
dem mineradoras como a Vale.

● Franquia
O crescimento da classe média
africana abre oportunidades para
quem tem interesse em lucrar
com o consumo na região. Algu-
mas redes nacionais de franquia,
como o Bob’s, de alimentação, e
a Carmen Steffens, de calçados,
têm unidades no continente.

Parceria com grandes empresas pode ajudar
ARQUIVO PESSOAL

Pequenos
negócios
descobrem
a África
Brasileiros conquistam espaço no
agronegócio e também na construção civil
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Sudão. Companhia criada por Paulo Hegg faturou R$ 34,5 milhões com o plantio de algodão

ARQUIVO PESSOAL

“Os países sofrem muito com as mudanças políticas e os humores da economia”

Renato Jakitas

A África, que durante anos
permeou o imaginário das
pessoas com conflitos san-
grentos e fome extrema, co-
meça a despertar outro tipo
de sentimento: o da oportuni-
dade. Com países inteiros a se
construir e um mercado con-
sumidor composto por 326
milhões de representantes da
classe média, o continente vi-
rou alvo das pequenas e mé-
dias empresas brasileiras.

São negócios que aproveitam
a presença das grandes corpora-
ções nacionais já estabelecidas
na região, e de algumas coinci-
dências culturais e geográficas,
para conquistar espaço entre as
lacunas deixadas pela concor-

rência europeia e a marcha chi-
nesa, sobretudo nos segmentos
do agronegócio, da construção
e da infraestrutura.

Dados do Ministério do De-
senvolvimento destacam que a
corrente comercial entre o Bra-
sil e África (a soma entre o total
exportado e importado) avan-
çou 330% entre 2003 a 2012. O
montante saltou de US$ 6,1 bi-
lhões para US$ 26,5 bilhões em
nove anos. Resultado que coin-
cide com uma política de aproxi-
mação adotada pelo governo
brasileiro e que, segundo espe-
cialistas, abriu espaço para os
produtos e, depois, para a pre-
sença física das empresas.

“Essa nova política externa
combinou com um momento
de crescimento econômico dos
países africanos”, destaca o pro-
fessor Sherban Leonardo Cre-
toiu, que coordena um núcleo
de negócios internacionais da

Fundação Dom Cabral.
“É justamente esse momen-

to novo de recuperação econô-
mica e de estabilidade política
africana que chama a atenção
dos empresários para as oportu-
nidades na região. Entre os
emergentes, depois da China e
da África do Sul, que é uma po-
tência local, a presença brasilei-
ra é a que mais cresce ao longo
dos últimos anos”, explica.

Um dos exemplos desse mo-
vimento é protagonizado pela
Brazilian Sudanese Agribusi-
ness Company, criada há três
anos pelo engenheiro Paulo
Hegg e que faturou, em 2012,
US$ 15 milhões (R$ 34,5 mi-
lhões aproximadamente) com
o plantio de algodão no Sudão.

Especialista em comércio ex-
terior, Hegg começou seu rela-
cionamento com o país há dez
anos. Na época, atuava como
agente de fábricas brasileiras de

móveis. “Identifiquei que a geo-
grafia do Sudão é favorável para
o cultivo de algodão, que eles já
tinham por lá, e da soja, que in-
troduzimos. Faltavam as nos-
sas técnicas para ampliar os re-
sultados”, conta Hegg, que im-
portou do Brasil sementes, agrô-
nomos, maquinários e a gestão
para iniciar uma operação de
500 hectares de algodão às mar-
gens do rio Nilo Azul.

“Em 2010, conseguimos dez
vezes a produtividade que eles
estavam acostumados”, lembra
Paulo Hegg, que hoje mantém
um contrato com o ministério
da agricultura sudanês para
plantar 80 mil hectares nos pró-
ximos cinco anos.

Expansão. O Quênia é outro
país que busca no agronegócio
uma alternativa para assegurar
sua expansão econômica, que
em 2012 registrou alta de 4,7%

no Produto Interno Bruto
(PIB). É lá que o gaúcho Marcos
Brandalise fatura US$ 20 mi-
lhões por ano (cerca de R$ 46
milhões) com a BraZafric. O em-
preendimento representa na re-
gião fabricantes brasileiros de
equipamentos agrícolas, para
processamento de pós-colheita
e fornecedores de acessórios pa-
ra construção civil.

“Cheguei ao Quênia em 1993
para tocar uma operação de as-
sistência aérea para a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).
Acabou que deixei o negócio
em 1996 para me dedicar à em-
presa que criei após verificar o
potencial para produtos brasi-
leiros no leste africano”, conta
ele, que hoje mantém subsidiá-
rias da BraZafric em Uganda,
Luanda, Tanzânia, Moçambi-
que e Etiópia.

“Quando cheguei, a imagem
do Brasil para o africano não era

diferente da que tinha o euro-
peu sobre o País, basicamente
futebol e carnaval. Nos últimos
seis anos, isso tem mudado. Os
negócios vão bem, principal-
mente devido às obras de in-
fraestrutura e a agricultura”, ex-
plica Brandalise.

Gustavo Corrêa, que repre-
senta empresas brasileiras na
África do Sul, faz um alerta so-
bre a volatilidade do mercado da
região. “Os países sofrem muito
com as mudanças políticas e são
sensíveis ao sobe e desce da eco-
nomia internacional”, conta ele,
donode umaescola de computa-
ção em Johannesburgo.

Empreendedor brasileiro
precisa conhecer a região
para não fracassar ou já
atuar como fornecedor
de transnacionais

Análise. Romy Giovanazzi destaca a importância de manter um parceiro do continente

● Crescimento
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MERCADOS

10,7%
foi quanto cresceu a atividade
das empresas brasileiras por
ano entre 2007 e 2011, segundo
levantamento divulgado pela
Ernst & Young no ano passado.
De acordo com o estudo, o conti-
nente africano é, ao lado dos paí-
ses da América Latina, a princi-
pal rota de expansão das compa-
nhias nacionais

5%
deve ser o teto do avanço do PIB
africano neste ano, ainda de acor-
do com a Ernst & Young. Angola
é um dos destaques no bloco de
54 países. Em 2012, o mercado
angolano liderou a expansão,
com alta de 8,2%

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
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




