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Exportações incluem sucos e produtos de limpeza para países como Angola. 
 
Um mercado carente de produtos, sem a concorrência de multinacionais, com hábitos de consumo 
muito próximos aos dos brasileiros e ávido por industrializados baratos. Muito baratos. A 
combinação - que reflete o atual cenário do sul da África - pareceu perfeita para empresas 
brasileiras com foco nas classes de renda mais baixas. Fabricantes de produtos populares, como 
suco em pó e sabão em pedra, escolheram o mercado africano como rota prioritária de sua 
expansão internacional. 
 
Nem mesmo o câmbio desfavorável esmoreceu os planos das empresas, que consideram a 
conquista desses países uma importante estratégia de longo prazo. "Mesmo com margens 
menores, estamos fazendo esforço para aumentar as exportações e não perdermos o que já 
conquistamos", afirma Isael Pinto, diretor presidente da General Brands, que produz os sucos 
Camp. "É um mercado muito interessante", completa. 
 
A brasileira General Brands exporta suco em pó e balas mastigáveis para Angola, Moçambique, 
Senegal e Cabo Verde, entre outros. A África responde hoje por 50% das exportações da 
companhia. 
 
Os países de língua portuguesa são o grande foco das exportadoras. "É muito conveniente", diz 
Isael Pinto. "Não precisa nem mudar a embalagem", acrescenta. Além da facilidade da língua, 
esses países guardam semelhanças culturais importantes com o Brasil. O sabão em pedra, por 
exemplo, é influência da colonização portuguesa. Já na África do Sul - exceção de todo esse 
contexto - a colonização holandesa implantou o hábito do sabão em pó. 
 
Essa proximidade cultural levou o Grupo GR - resultado da fusão de três empresas do setor de 
limpeza, com faturamento de R$ 200 milhões e seis fábricas - a iniciar a exportação de sabão em 
pedra para Angola. Líder do mercado de sabão em pedra opaco, com 64% de participação 
segundo dados AC Nielsen, o objetivo do grupo é exportar 420 mil toneladas até o final do ano. 
No Brasil, a empresa vende 300 mil toneladas por mês. 
 
Totalmente focada nas classes C, D e E no Brasil, o objetivo da empresa é iniciar um forte 
trabalho de vendas para os países africanos. A partir do ano que vem, o grupo -que irá expandir 
sua atuação para o segmento de higiene - planeja iniciar a exportação de sabonetes para aquele 
mercado. 
 
A empresa vai usar a marca Bica - mais popular do seu portfólio - com uma embalagem ainda 
mais econômica do que a usada no Brasil para tornar o produto acessível ao mercado africano. "É 
importante fazer um esforço para que, mesmo os itens básicos, cheguem a preços muito baixos", 
diz Edison Nunes, gerente de marketing do grupo GR. 
 
O Pastifício Selmi também usa sua marca mais popular como foco de exportação para Angola - 
país que concentra 70% de suas vendas externas. Dona das marcas Renata e Galo, a empresa 
exporta principalmente a segunda marca. "O objetivo é aumentar em 5% o volume de exportação 
esse ano", afirma Aline Belgini, coordenadora de exportação. 
 
Afetados por anos de guerras civis e sérios problemas políticos, esses países têm poucas 
indústrias. A concorrência acontece com outros exportadores e preço é o grande diferencial para 
chegar lá. Apesar de um clima de maior estabilidade nos últimos anos e dos pontos favoráveis às 
empresas brasileiras, o caminho para atingir tais mercados não é, assim, tão fácil. São 
extremamente informais e, para vender lá, é preciso chegar aos chamados mercados de 
abastecimento (o equivalente aos nossos camelôs), principal canal de vendas. 



 
Nesse caso, o papel do distribuidor, torna-se fundamental. E os exportadores são unânimes em 
dizer que é preciso ter cuidado e estabelecer uma relação de confiança, pois existem riscos no 
negócio. 
 
Segundos dados da Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a setembro de 2005, o Brasil já 
exportou mais para a África do que durante todo o ano passado. Nos nove primeiros meses do 
ano, foram exportados R$ 4,392 bilhões contra R$ 4,244 bilhões em 2004. 
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Del Valle tem plataforma no Brasil 
Daniela D’Ambrósio   
 
Embora o preço seja o grande diferencial para conquistar o mercado africano, produtos menos 
populares também estão chegando à região. Nesses casos, porém, a exportação inclui os países 
do norte da África. 
 
A mexicana Del Valle tem a subsidiária brasileira como sua principal plataforma de exportação. É 
do Brasil que saem os sucos vendidos em toda a África, Oriente Médio, além de países como 
Japão, Austrália, Portugal, França e Suíça. No início do ano, além do inglês, francês e português, a 
empresa incluiu o árabe na embalagem do suco de pêra - criado exclusivamente para o mercado 
externo. 
 
"A África continua sendo um dos grandes focos e responde por mais da metade das exportações", 
afirma Carolina Santoro, gerente de exportação da Del Valle. A companhia deve fechar o ano com 
exportações para mais de dez países no continente africano, contra cinco em 2004. No ano 
passado, a empresa exportou 8 milhões de litros de sucos a partir do Brasil. Para este ano, a 
empresa não divulga a previsão. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 out. 2005, Tendências & Consumo, p. B5. 


