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Mercado brasileiro volta a despertar
interesse de investidores portugueses
Atualizado: há 5 dias

Ambiente de negócios entre os dois países caminha para a retomada; empresários
enxergam diálogo possível, mas ainda aguardam sinal verde para voltar a investir no Brasil

Desde meados de 2018 o diretor da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal no Brasil tem sentido um “reinteresse” das empresas portuguesas pelo mercado
brasileiro. Fernando Carvalho conta que no mês de maio realizou duas ações em Lisboa
para apresentar o ambiente de negócios no Brasil, algo que não ocorria há quatro anos. “As
razões todos sabemos”, diz ele, olhando para o cenário político instável e as notícias no
contexto da Lava-Jato que abalaram a credibilidade externa do país a partir de 2014.
Nesse quadro macroeconômico marcado por incertezas, o que se viu nos últimos quatro
anos foi o caminho inverso: “empresários brasileiros interessados em Portugal temos todos
os dias”, destaca o diretor da AICEP. A agência tem atendido investidores do Brasil
motivados pelo ambiente inovador e a capacidade criativa da economia portuguesa. O país
que Fernando Carvalho representa vai muito além dos excelentes vinhos, azeites e
bacalhau. É o país onde a tecnologia e a inovação têm se aliado para criar uma enorme
oferta de produtos e de serviços que ganham prêmios de excelência e de qualidade pelo
mundo.
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nesta terça (11), em São Paulo, explora o empreendedorismo lusitano em quatro grandes
áreas: a indústria de alimentos e de bebidas; moda e lifestyle; indústria 4.0 e startups; e os
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colocados pela exploração do mar. O objetivo da Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal é divulgar a inovação vivida pelo país nas

duas últimas décadas. E mostrar a evolução com as novas startups, que trabalham muito
próximas do setor industrial para gerar novas tecnologias e tornar as indústrias portuguesas
mais competitivas internacionalmente. “Desejo que esta relação econômica e empresarial
entre os dois países se intensifique”, completa o diretor da AICEP.
Transferência cultural – o diálogo possível entre Brasil e Portugal
A chave para tornar possível essa retomada está na transferência cultural e nas bases do
empreendedorismo brasileiro, aposta Fernando José de Paula e Silva, diretor da Problem
Solution – Consultoria de Gestão Empreendedora e Performance. Investidores portugueses
trazem conhecimento de gestão e tecnologia, enquanto o Brasil tem 200 milhões de
consumidores, vinte vezes o tamanho de Portugal em número de habitantes.
O economista e empresário é enfático ao afirmar que o Brasil é uma oportunidade de
negócios, mesmo com as dificuldades apontadas como barreiras por investidores externos:
altas tarifas, burocracia, fiscalização conhecida por ser corrupta, mão de obra de baixa
qualificação, economia estagnada num pós-crise bastante complicado e violência urbana
real. “Mas todo esse cenário está em transformação”, acredita Fernando José. Em
contraponto ele coloca fatores que considera positivos nos índices econômicos brasileiros:
uma inflação controlada com juros baixos, moeda estável, um pequeno crescimento do PIB
e o melhor sistema bancário do mundo. “O sistema bancário brasileiro é o mais controlado e
o mais caro, o que significa que dinheiro de fora é oportunidade”, justifica.
Portugal tem uma tradição de negócios muito grande com o Brasil, pela história que une os
dois países. Já houve vários momentos em que os empresários portugueses chegaram com
força, atuando principalmente nos negócios de infraestrutura. A EDP (Energias de Portugal)
começou a operar no país em 1996 investindo em produção e transmissão de energia,
inclusive renovável. Outro exemplo é a Petrogal, joint venture portuguesa controlada pela
Galp, atualmente a terceira maior produtora de petróleo e gás no Brasil, com uma produção
anual de 107 mil barris diários. De olho no pré-sal, a empresa planeja investir no país 1
bilhão de dólares por ano para dobrar a produção até 2021.
Membro da comunidade portuguesa em São Paulo, o diretor da Problem Solution defende a
realização de investimentos de menor monta, com riscos calculados, tendo como desafio
fazer com que o negócio dê certo. Segundo ele, com 100 mil euros é possível experimentar
o mercado nacional por meio de uma franquia, por exemplo. É um investimento pequeno,
com risco pequeno, para o empresário entender se quer correr riscos maiores e gerar
negócios de longo prazo. “Na hora em que temos um país como Portugal, que busca
realizar investimentos externos porque precisa crescer organicamente, temos no Brasil a
oportunidade de consumo, de transformação e de conhecimento que precisa ser criado”,
justifica Fernando José.
O economista propõe que os investidores portugueses conheçam o Brasil a partir das bases
do empreendedorismo, e invistam pouco para entender como se ganha. O primeiro passo,
diz ele, é saber como funciona o Brasil, como transitar em cada meio, com o auxílio de uma
consultoria global, que vai além da visão do contador e do advogado. “Troca de cultura,
compartilhar conhecimento, aí sim os dois países têm muito a ganhar”, conclui.
Ouça o PODCAST da PROBLEM SOLUTION com os comentários de Fernando José em
https://anchor.fm/problemsolution/episodes/Mercado-brasileiro-volta-a-despertar-interessede-investidores-portugueses-e4aomi/a-ah12i7
Seminário Portugal Inova
Dia 11 de junho – das 8h às 18h
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Local: Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, nº 2500, São Paulo – SP
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