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Intercâmbio comercial entre o Brasil e o continente africano
Entre 2000 e 2012, em US$ milhões*

Evolução do comércio 
Exportação brasileira
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Importação brasileira
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Relações externas Governo quer negociar acordos bilaterais de investimento e aproveitar crescimento da região

Brasil faz ofensiva para ampliar vendas à África
RUY BARON/VALOR

Ricardo Schaefer, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento: “Precisamos capturar melhor as oportunidades abertas no continente african o”

Daniel Rittner
De Brasília

O governo brasileiro dá larga-
da nesta semana a uma grande
ofensiva para aumentar as expor-
tações de produtos manufatura-
dos e promover investimentos de
multinacionais verde-amarelas
no continente africano. Uma
agenda de ações, aprovada pelo
conselho de ministros da Câmara
de Comércio Exterior (Camex),
tem início formalmente hoje,
com o desembarque de uma dele-
gação de autoridades e empresá-
rios brasileiros na Nigéria, pri-
meira escala de um giro que en-
globará mais de duas dezenas de
países da África até o fim de 2014.

A intenção do governo brasi-
leiro é aproveitar o rápido cres-
cimento da economia africana,
que atingiu uma média de 4,6%
ao ano na década passada, para
impulsionar a venda de manufa-
turados. Depois do estouro da
crise global, o Brasil não conse-
guiu mais recuperar suas expor-
tações de bens industrializados
à África, que chegaram a US$ 4,7
bilhões no ano passado. Em
2008, elas haviam sido de US$
6,5 bilhões. “Precisamos captu-
rar melhor as oportunidades
abertas no continente africano”,
diz o secretário-executivo do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Ri-
cardo Schaefer.

Schaefer lidera até quinta-feira
a missão à Nigéria, país que dis-
puta com o Egito a condição de
segundo maior Produto Interno
Bruto (PIB) da região, atrás ape-
nas da África do Sul. Ele coman-
dará reuniões da delegação brasi-
leira em cinco ministérios do go-
verno nigeriano. Também estará
à frente da comitiva que visitará,
em dezembro, a Argélia e o Mar-
rocos. O secretário de Comércio
Exterior, Daniel Godinho, chefia-
rá missões, também n esta sema-
na. em mais três países: Angola,
África do Sul e Moçambique.

Um dos pontos de destaque em
todas essas visitas é a proposta bra-
sileira de negociar acordos bilate-
rais de investimentos. “Mas sem as
cláusulas leoninas do passado”,
acentua Schaefer, diferenciando
os acordos de “f a c i l i t a ç ã o” que o
Palácio do Planalto tem interesse
em fechar. Para esses tratados, a
Camex desenhou um esboço dos
textos, junto com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e a Fe-
deração das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).

Eles não guardam semelhan-
ças, conforme destaca o secretá-
rio, com os acordos assinados pe-
lo Brasil com mais de uma dúzia
de países — a maioria europeus
— nos anos 90. Os tratados ja-

mais foram aprovados pelo Con-
gresso. Naqueles casos, estabele-
ciam arbitragem por tribunais
internacionais e pagamento à
vista de eventuais desapropria-
ções, por exemplo. Dessa vez, o
foco é mitigar riscos e facilitar in-
vestimentos de empresas, mas
com mecanismos mais suaves.

Schaefer explica quais são as
vantagens: os acordos podem ter
garantias de emissão de docu-
mentos e certificados para acele-
rar a execução de investimentos,
propiciar a rápida obtenção de
vistos de trabalhos e criar uma
espécie de “ombudsman” para
mediar conflitos. Seria uma figu-

ra mutuamente aprovada pelos
signatários do acordo, como au-
tarquias ou agências governa-
mentais, com o objetivo de evitar
a judicialização de controvérsias.

“Esses acordos vão nos permi-
tir uma relação de alto nível com
os governos africanos e uma mi-
tigação dos riscos para investi-

mentos brasileiros. Hoje não te-
mos nenhum mecanismo bilate-
ral para tratar esses temas”, diz.

Na ofensiva à África, o gover-
no conseguiu viabilizar a garan-
tia da União para o uso do segu-
ro de crédito à exportação (SCE)
por micro e pequenas empresas,
com faturamento bruto de até

R$ 90 milhões por ano e vendas
externas de até US$ 1 milhão. A
ideia é que essas empresas tam-
bém possam participar com
mais intensidade do esforço de
exportar mais manufaturados
para o mercado africano.

O Ministério do Desenvolvi-
mento prepara ainda o lança-
mento de um “Portal África”, nas
próximas semanas, como forma
de fornecer “inteligência comer-
cial” às empresas interessadas
em fazer negócios com o conti-
nente. Esse sistema on-line foi
criado pela Apex-Brasil. “É um
amplo guia com informações
econômicas, comerciais, empre-
sariais e de investimentos sobre
todos os 54 países da região.”

Na Nigéria, primeira escala da
ofensiva, as exportações de ali-
mentos industrializados e de ae-
ronaves da Embraer estão entre
as prioridades. Também existem
boas perspectivas na área de in-
fraestrutura — obras públicas, ou
concessões, nas quais as emprei-
teiras brasileiras têm forte inte-
resse. A Andrade Gutierrez saiu
na frente. No primeiro semestre
deste ano, fechou uma parceria
com o Dangote Group, conglo-
merado local que pertence ao
magnata Aliko Dangote, tido co-
mo o homem mais rico da África.

Diante do histórico problemá-
tico de acidentes aéreos no país, a
Nigéria criou recentemente um
ministério específico para a avia-
ção civil, além de planejar uma
nova companhia estatal. Isso é
visto pela Embraer como uma
oportunidade para ampliar sua
presença em uma das economias
mais dinâmicas do continente,
mas é preciso driblar certo cons-
trangimento. Na semana passa-
da, um avião EMB-120 Brasília
caiu logo após ter decolado do
aeroporto de Lagos, com pelo
menos 15 vítimas fatais. O país
tem longo histórico de proble-
mas nas condições de segurança.

De acordo com o secretário-
executivo do Ministério do De-
senvolvimento, a ofensiva comer-
cial não pode ser lida como uma
iniciativa isolada, mas como
complemento às ações de coope-
ração que já são promovidas pelo
governo brasileiro na África. “Es -
se é o nosso diferencial”, destaca
Schaefer, lembrando que a China,
por exemplo, tem outra forma de
abordagem, com foco no finan-
ciamento de projetos e uso de
mão de obra própria. Já o Brasil,
diz , aposta na cooperação técni-
ca e humanitária. “Essa nossa
imagem positiva nos abre as por-
tas para aprofundarmos as rela-
ções comerciais e de investimen-
tos com o continente africano.”

Ver também página A2

BNDES negocia acordo
com bancos do continente
Elisa Soares
Do Rio

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) espera fechar, até o fi-
nal deste ano, um acordo com
um banco africano para ampliar
o apoio à exportação de empre-
sas brasileiras para o continente.
Entre as instituições com quem
conversa, está o Standard Bank,
conforme informou a superin-
tendente da área de comércio
exterior da instituição, Luciene
Machado ao Va l o r .

“A linha de crédito significa
que o BNDES está assumindo o
risco daquele banco, naquele
país, então a discussão é caso a
caso. Estamos conversando com
os grandes atores do continente,
com bancos comerciais interna-
cionais que lá [na África] ope-
ram, como o Standard Bank,
[com quem] estamos em fase
bastante avançada de tratativas”,
disse. As negociações reforçam
estratégia do banco de fomento
de fortalecer as relações comer-
ciais com a África, conforme o
presidente do banco, Luciano
Coutinho, já tinha dito em maio,
durante participação em audiên-
cia pública no Senado.

O BNDES prepara, ainda, a
abertura de uma representação
da instituição na África do Sul,
em Joanesburgo. “É uma intera-
ção importante, de poder estar
lá, interagir com os agentes. Joa-
nesburgo é polo central onde
uma série de atores privados e
públicos de outros países estão
localizados, e a presença do
BNDES é fundamental não só
para o mercado sul africano, que
é absolutamente interessante,
mas para a África Subsaariana”,
avaliou a executiva do banco.

Os acordos que o BNDES avalia
com bancos da África fazem parte
de uma prática já comum na
América Latina, onde o BNDES
tem linhas de crédito com 30 ins-
tituições e que somam US$ 1 bi-
lhão. A parceria ajuda em opera-
ções após a exportação do bem
ou do serviço em si, financiando
sua comercialização à compa-
nhias do país onde o banco par-
ceiro atua. Os produtos beneficia-
dos pelas linhas BNDES Exim Pós-
Embarque são de alto valor agre-
gado, como bens de capital, má-
quinas e equipamentos e serviços
ligados à construção civil. Segun-
do Luciene, as liberações da linha
pós-embarque somaram, de ja-
neiro a agosto, US$ 1,2 bilhão.

A linha BNDES Exim Pré-em-
barque, por sua vez, auxilia a ex-
portação per si. “A gente desem-
bolsa os recursos à frente e pac-
tua com a empresa [brasileira
exportadora] um determinado
p r a z o”, explicou Luciene. O obje-
tivo, segundo ela, é dar acesso às
empresas a recursos de capital
de giro a custos adequados. De
janeiro a agosto essa linha de-
sembolsou aproximadamente
US$ 3,5 bilhões.

Somando o desempenho das
duas modalidades do banco, pré
e pós embarque nos primeiros
oito meses do ano, o BNDES de-
sembolsou US$ 4,7 bilhões. A es-
timativa, segundo Luciene, é que
mais US$ 2 bilhões sejam libera-
dos até dezembro, elevando os
desembolsos do ano para
US$ 6,7 bilhões. O volume, expli-
ca a executiva, é semelhante ao
apurado em 2011, e superior ao
realizado ano passado, que foi
de US$ 5,5 bilhões. “Até agora
não tem nada que nos indique
que não vamos cumprir [essa
meta]”, disse.

Luciene acrescenta, entretan-
to, que a melhora no resultado
não tem relação direta com a me-
lhora nas condições para expor-
tação. “O banco exerce um papel

anticíclico. Toda vez que há
abundância de linhas externas, e
que a banca privada tem acesso a
isso a custos baixos, a operação
de comércio é muito segura, o
que significa que os bancos no
Brasil podem captar em linhas
externas e emprestar a taxas mui-
to baixas também”, disse.

Segundo ela, o BNDES monito-
ra esse movimento para enten-
der que condições deve aplicar
nas suas próprias linhas em ter-
mos de custo e prazo de modo a
não tomar mercado dos demais
bancos no país. Esse monitora-
mento é feito pelo menos duas

vezes ao ano.
“A gente fica olhando a oferta

de linhas externas por parte dos
bancos estrangeiros aos bancos
brasileiros, e conversa com os
principais agentes no Brasil, de
modo a entender se existe algu-
ma dificuldade com relação a
c a p t a ç ã o”, detalhou.

A executiva do BNDES afirmou
que o monitoramento feito na
metade deste ano apontou “ten -
dência atual de um mercado com
muita normalidade”. “Não há ne-
nhuma evidência que nos reco-
mende ficar alerta para alguma
escassez de recursos ou para um

aumento de custos que pudesse
vir a frustrar planos de empresas
brasileiras”, afirmou. Para 2014
Luciene espera que as condições
das linhas sejam mantidas.

Entre os principais segmentos
dentro das atividades de bens de
capital e máquinas e equipa-
mentos que as linhas de comér-
cio exterior do banco apoiam,
detalhou Luciene, estão máqui-
nas agrícolas; equipamentos de
geração, distribuição e transmis-
são de energia; materiais de
transporte como ônibus, cami-
nhão e aviões e equipamentos
de construção civil.

LEO PINHEIRO/VALOR

Luciene Machado, do BNDES, diz que presença do banco vai ajudar na interação com empresas que atuam na região
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.
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