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Especial | Multinacionais brasileiras

Comércio exterior Continente deverá dobrar sua
população para 2 bilhões de pessoas em 40 anos

Infraestrutura e
serviços estimulam
negócios na África

CAROL CARQUEJEIRO/ VALOR

Bruno Caravati, da Fundação Fisk: decisão foi fruto de uma visita de negócios no início da década passada

Roberto Rockmann
Para o valor, de São Paulo

Ao longo dos próximos 40 anos,
a população africana vai dobrar
para cerca de 2 bilhões de pessoas
diante de uma urbanização acele-
rada, que demandará a construção
de infraestrutura urbana. Esse mo-
vimento coincide com uma série
de investimentos de grandes em-
presas na exploração de recursos
naturais, como metais e petróleo.
Esse panorama fez a construtora
brasileira OAS iniciar suas opera-
ções no continente africano em
2009, com a abertura de um escri-
tório em Johanesburgo, África do
Sul. Dois anos depois, a empresa
obteve seu primeiro contrato, com
um empreendimento em Angola.
Atualmente, presente em cinco
países do continente africano, a
OAS prevê aumentar seus negó-
cios na região, que já responde por
35% da receita bruta no exterior e
representa um faturamento de
US$ 1,6 bilhão. A expectativa é de
que, nos próximos três a quatro
anos, os negócios na África cres-
çam de 20% a 30% anualmente, o
que poderá fazer a construtora do-
brar seu tamanho no continente.

A OAS emprega 6 mil funcioná-

rios na África, sendo 300 brasilei-
ros. “A curva de crescimento das
obras de infraestrutura nos próxi-
mos anos tende a ser mais acelera-
da lá do que na América Latina”,
ressalta o diretor da área interna-
cional da construtora, Augusto Ce-
sar Uzêda. Ele destaca que, em uma
recente pesquisa com 250 grandes
empresas de infraestrutura no
mundo, a região ficou em terceiro
lugar na lista dos maiores poten-
ciais de alta no setor, atrás da Ásia e
do Oriente Médio. Uma parte do
crescimento se deu com os investi-
mentos da Va l e em Moçambique.
A OAS é uma das responsáveis pela
construção do porto que a minera-
dora brasileira pretende construir
para escoar parte de sua produção
no país africano.

Com um faturamento de R$ 930
milhões em 2012, a rede de idio-
mas Fisk vem ampliando o núme-
ro de franquias tanto no Brasil
quanto no exterior. Um dos desti-
nos tem sido a África. Já há uma es-
cola aberta em Angola e outra de-
verá ser inaugurada em 2014. “Es -
tamos olhando várias possibilida-
des de negócios”, ressalta o CEO e
vice-presidente da Fundação Fisk,
Bruno Caravati. A decisão de inves-
timento foi fruto de uma visita de

negócios no início da década pas-
sada que mostrou que não havia
escolas similares e que o potencial
era muito grande.

Os casos da OAS e da Fisk ilus-
tram o aumento da presença brasi-
leira na África e mostram que o po-
tencial de expansão é muito gran-
de. Nos últimos dez anos, a corren-
te de comércio cresceu quatro ve-
zes e chegou a US$ 26 bilhões em
2012. Em paralelo, o número de
embaixadas brasileiras passou de
15 há dez anos para 37, enquanto
os países africanos hoje têm 34 re-
presentações em Brasília — eram
dez em 2003. A estratégia do go-
verno brasileiro passa também pe-
la abertura de um escritório do
BNDES em Johanesburgo, que de-
verá abrir suas portas até o início
de 2014. “Nos últimos dez anos es-
tamos reforçando nossos elos his-
tóricos com a África, que nos pró-
ximos 40 anos dobrará sua popu-
lação e passará por uma urbaniza-
ção acelerada, o que demandará
muita infraestrutura e alimentos”,
diz Paulo Cordeiro, subsecretário-
geral do Itamaraty para África e
Oriente Médio.

Outro passo foi a inauguração
de um Centro de Negócios da
Agência Brasileira de Promoção de

Exportações e Investimentos
(Apex Brasil), em 2010, em Angola.
“O Centro recebe, em média, 20 so-
licitações de apoio por mês, tanto
de empresas brasileiras buscando
mercado para seus produtos e ser-
viços na África, como de empresas
africanas buscando produtos e
serviços no Brasil”, diz o presidente
da agência, Mauricio Borges. Até
agora a atuação esteve mais cen-
trada em Angola, mas a Apex está
buscando ampliar esse foco, já que
o continente africano é vasto e ca-
da país tem sua especificidade.

A maior presença física brasilei-
ra coincide com investimentos de
múltis verde-amarelas no conti-
nente. Segundo o Departamento
de Departamento de Promoção
Comercial e Investimentos do Ita-
maraty, a Pe t r o b r a s , que tem atua-
do em Angola, Benin, Gabão, Líbia,
Moçambique, Namíbia, Nigéria,
Senegal e Tanzânia, aplicou US$
4,4 bilhões no período de 2003 a

2011. Em seu Plano de Negócios
2012-2016, planeja realizar novos
investimentos da ordem de US$
3,7 bilhões. A Vale, por sua vez, está
presente em nove países da África
e planeja investir cerca de US$ 12
bilhões no continente nos próxi-
mos cinco anos, segundo dados do
Itamaraty. Entre os principais in-
vestimentos da mineradora, desta-
cam-se a produção de carvão na
Mina de Moatize, uma das maiores
minas carboníferas do mundo, e a
exploração de cobre na Zâmbia.

Nos próximos 40 anos, a região
deverá dobrar o número de sua
população, o que vai pressionar a
demanda por alimentos e infraes-
trutura. A fabricante de ônibus
Marcopolo está presente com uma
unidade industrial na África do
Sul, inaugurada em 2000. “Tive -
mos um 2012 muito bom e fecha-
remos 2013 com crescimento de
8% a 10%. Para 2014, nossas expec-
tativas são boas e estimamos um

crescimento em torno de 5% no
mercado sul-africano”, diz Rodri-
go Estevan Alves, gerente-geral da
Marcopolo South África.

Países como Moçambique e Tan-
zânia estão na fase inicial de estu-
dos de adoção de sistemas de cor-
redores expressos de ônibus, o que
pode se converter em pedidos ao
longo dos próximos anos. “Mobili -
dade urbana, energia, alimentos,
máquinas e equipamentos são
segmentos com potencial”, desta-
ca Cordeiro, do Itamaraty.

Mas há obstáculos no caminho
da maior presença brasileira na re-
gião. O embaixador Rubens Ricu-
pero, ex-ministro da Fazenda e
atualmente diretor da Faculdade
de Economia da Faap, destaca que
um dos desafios a serem supera-
dos é a fragilidade da indústria na-
cional, que tem dificuldades para
exportar seus produtos para ou-
tros países, por causa do elevado
“custo Brasil”.

Instabilidade política da região é a maior barreira
De São Paulo

Instabilidade política, questões
logísticas, concorrência acirrada
de empresas chinesas, turcas e in-
dianas e falta de competitividade
dos manufaturados por causa do
“custo Brasil”. Esses são os maiores
obstáculos enfrentados pelas em-
presas brasileiras para ganhar es-
paço no mercado africano.

A maior dificuldade é o contur-
bado histórico da formação dos

países na África, dividida entre po-
tências europeias no fim do século
XIX na Conferência de Berlim e
que depois passou por uma ampla
reformulação política e social com
o fim da Segunda Guerra Mundial.
“A África tem passado por muitas
transformações, são muitos países
jovens, o que cria um risco político
ó b v i o”, diz Augusto Cesar Uzêda,
diretor da área internacional da
construtora OAS. “A insegurança
política influencia o financiamen-

to, o que requer uma participação
do governo mais ativa, ainda mais
porque a estrutura de rivais como
a China é muito mais agressiva,
com o governo chinês dando a ga-
rantia direta de crédito”, diz Klaus
Curt Muller, diretor da Associação
Brasileira da Indústria de Máqui-
nas e Equipamentos (Abimaq).

Uma das armas do governo para
conhecer mais a fundo os projetos
na África e as questões de financia-
mento é a abertura de um escritó-

rio do BNDES na África do Sul. O
escritório deverá começar a fun-
cionar no início de 2014. “Assim
podemos conhecer mais a fundo o
mercado da África e as questões de
f i n a n c i a m e n t o”, diz Paulo Cordei-
ro, subsecretário-geral para África
e Oriente Médio do Ministério das
Relações Exteriores.

Uma das maiores fabricantes
mundiais de ônibus, a Marcopolo
construiu há 13 anos uma unida-
de na África do Sul. “Entre as

maiores barreiras talvez o desco-
nhecimento da região seja a prin-
cipal, mas a adaptação dos produ-
tos e a forma segura de fazer ne-
gócios com parceiros confiáveis
também podem ser relevantes pa-
ra que o empresário possa estar
seguro em investir”, diz Rodrigo
Estevan Alves, gerente-geral da
Marcopolo South África.

Para ampliar a participação na
África será preciso lidar com ou-
tros rivais, que têm aumentado

seus investimentos na região. Um
deles é a China, que constrói um
palácio para o governo do Togo e
os prédios dos ministérios das Re-
lações Exteriores de alguns países.
Outro grande concorrente à pre-
sença brasileira é a Turquia. “O mé-
todo de trabalho deles é muito se-
melhante ao brasileiro, eles têm
aberto muitas escolas de turco na
região, possuem grandes constru-
toras e têm aberto muitas embai-
xadas”, diz Paulo Cordeiro. (RR)

Maioria começa movimento
de expansão pelos vizinhos
Yan Boechat
Para o Valor, de São Paulo

A proximidade geográfica, a in-
tegração econômica e o idioma fa-
zem da América do Sul o principal
destino das companhias brasilei-
ras que atuam no exterior. Essa
conjunção de fatores faz com que
o continente seja, quase sempre, o
escolhido para iniciar as operações
de uma empresa brasileira no mer-
cado externo, assim como aquele
que concentra o maior número de
companhias nacionais que decidi-
ram cruzar a fronteira.

Uma pesquisa realizada pela
Fundação Dom Cabral (FDC) com
as principais multinacionais brasi-
leiras em 2012 e divulgada neste
ano mostra que quase 80% das em-
presas nacionais que estão atuan-
do no exterior têm algum tipo de
operação na América do Sul. “Este
é um fenômeno mundial, que ob-
servamos em todos os países que
concentram multinacionais”, diz o
professor Sherban Leonardo Cre-
toiu, coordenador do Núcleo de
Negócios Internacionais da FDC.
“As companhias, em geral, buscam
iniciar sua expansão internacional
nos mercados que apresentam os
menores riscos a elas e, quase sem-
pre, esses mercados são aqueles
que estão mais próximos.”

Não é por coincidência que sete
dos dez países com o maior núme-
ro de companhias brasileiras ins-
taladas esteja na América do Sul. A
campeã é a Argentina, com 35

companhias. No ranking global, o
país vizinho só perde para os EUA,
que tem 41 multinacionais brasi-
leiras. Hoje as empresas brasileiras
estão presentes em todos os países
do continente, com exceção das
Guianas e do Suriname. Vale desta-
car que a FDC não contabiliza em-
presas que tenham apenas escritó-
rios comerciais dedicados ao co-
mércio exterior, como a importa-
ção de produtos brasileiros para os
países onde estão instalados.

A Argentina, em geral, é a pri-
meira escolha por conta de seu
grande mercado consumidor e
por sua situação política e econô-
mica relativamente estável. “É im-
portante destacar, também, que
além da proximidade geográfica,
o mercado do continente, em ge-
ral, é menos desenvolvido tecnolo-
gicamente que o nosso, o que dá
uma vantagem competitiva para
as brasileiras”, diz Cretoiu.

A Ti g r e , maior fabricante de tu-
bos e conexões em PVC, levou isso
em conta no momento de traçar
sua estratégia de internacionaliza-
ção. A companhia, que mantinha
uma tímida operação no Paraguai
desde 1977, decidiu, em meados
dos anos 90, que era hora de cruzar
as fronteiras com mais vigor. “Po r
volta de 1996, percebemos que
muitos países da região estavam
investindo de forma considerável
em infraestrutura e achamos que
era a hora de sair”, diz Luiz Roberto
Wenzel Ferreira, vice-presidente
de negócios internacionais.

Hoje cerca de 25% dos R$ 3,1 bi-
lhões que a companhia faturou em
2012 vieram das operações na
América do Sul, onde está presente
em 8 países, além de exportar para
os demais. A estratégia da compa-
nhia é reforçar ainda mais essa
presença no continente, principal-
mente por entender que o merca-
do em que atua ainda não está ma-
duro. “As oportunidades são enor-
mes”, diz Wenzel. “Hoje cerca de
40% do market share desse merca-
do ainda estão nas mãos de empre-
sas pequenas ou médias e regiona-
lizadas, há muito espaço para a
c o n s o l i d a ç ã o”, afirma.

A Tigre tem os principais ele-
mentos das companhias brasilei-
ras que investem na expansão na
América do Sul. A companhia dis-
põe de um capital tecnológico
competitivo, atua em um mercado
que não é completamente maduro
e vende seus produtos ao consumi-
dor final. “Essa é uma tendência
entre as empresas brasileiras que
estão bem estruturadas no conti-
n e n t e”, diz o professor da Funda-
ção Dom Cabral.

Aos poucos, também, empresas
de serviços começam a desbravar
com mais ambição o mercado da
América do Su. O Itaú, por exem-
plo, adotou uma estratégia agres-
siva de expansão no continente e
está disposto a ficar conhecido co-
mo “O banco da América Latina”.
Seguindo o mesmo caminho, o
Grupo Ibope decidiu reforçar sua
atuação na Argentina.

Fonte:  MDIC

Parceiro estratégico
Comércio do Brasil com a África

Exportações 
Em US$ bilhões

Principais destinos (2012) - em US$ bilhões

0

3

6

9

12

15

2003 2012

2,9

12,2

África do Sul

Argélia

Nigéria

Angola

Egito 2,712

1,765

1,170

1,067

1,145

Exportações crescem 327%
no período de dez anos
Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Entre os anos 2003 e 2012, as ex-
portações brasileiras para o mer-
cado africano cresceram 327%,
passando de US$ 2,9 bilhões em
2003 para US$ 12,2 bilhões em
2012. No período, as exportações
totais nacionais aumentaram
231%. Já no acumulado de janeiro
a setembro deste ano, as vendas
brasileiras para o mercado africa-
no sofreram retração de 7% ante o
mesmo intervalo de 2012, totali-
zando US$ 8,083 bilhões. O inter-
câmbio comercial entre Brasil e
África se multiplicou por quatro
vezes em dez anos: pulando de
US$ 6,1 bilhões em 2003 para US$
26,4 bilhões ano passado.

Na composição da pauta expor-
tadora brasileira para o continente
africano predominam os produtos
manufaturados, os quais respon-
deram por cerca de 40% dos em-
barques totais brasileiros para a
região em 2012, segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. As
exportações de produtos básicos
chegaram a 36% do total.

Ao mapear o conteúdo das ex-
portações brasileiras, verifica-se
um teor bastante diversificado,
considerando que mais de 4 mil
itens tarifários foram embarcados
no ano passado. Os principais gru-
pos de produtos exportados foram
açúcar (33,3% do total), carnes
(14,6%), cereais (12,9%), veículos e

autopeças (5,4%), minérios (4,9%),
máquinas e aparelhos mecânicos
(4,8%) e aviões (2,2%). Também se
destacam as vendas de produtos
intensivos em tecnologia, como
aeronaves da E m b r a e r. “Há grande
potencial para incrementar o in-
tercâmbio comercial. Há espaço
para diversificação das exporta-
ções de alimentos e bebidas, ainda
muito concentradas em açúcar e
carnes, e também para a ampliação
das vendas do complexo de má-
quinas e equipamentos. Para esses
dois segmentos, há grandes opor-
tunidades na África Austral, parti-
cularmente em Angola e em Mo-
ç a m b i q u e”, diz o presidente da
Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex
Brasil), Mauricio Borges.

Nos últimos dez anos, o Brasil
importou 334% mais da África, o
que fez as compras externas cresce-

rem de US$ 3,291 bilhões em 2003
para US$ 14,265 bilhões em 2012.
Entre janeiro e setembro deste ano
as importações totalizaram US$
12,785 bilhões, aumento de 21%
ante o mesmo período de 2012. Na
pauta importadora, predominam
produtos naturais não renováveis,
com destaque para petróleo e gás e
derivados. Em 2012, o petróleo
bruto representou 61% do total
das importações brasileiras da
África. As aquisições de adubos e
fertilizantes, cacau e ferro fundido
também tiveram peso considerá-
vel nas aquisições brasileiras. A
pauta importadora brasileira é es-
truturalmente concentrada, o que
poderia decorrer de fatores liga-
dos à escala de produção, restri-
ções de oferta ou gargalos logísti-
cos, segundo a divisão de inteli-
gência comercial do Ministério de
Relações Exteriores brasileiro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Especial Multinacionais brasileiras, p. F2.




