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Os responsáveis pelas compras do sistema ONU realizaram, em Belo
Horizonte, a sua primeira reunião na América do Sul

ONU, UMA PORTA PARA
NOVOS NEGÓCIOS
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BRIAN NICHOLSON E JOSÉ ANTONIO BICALHO

As empresas brasileiras puderam conhecer de perto um mercado imenso e ainda pouco co-
nhecido no País: o sistema de compras da Organização das Nações Unidas (ONU), que movimen-
tou, no ano passado,  US$ 8 bilhões em todo o mundo. Belo Horizonte sediou, entre os dias 5 e
9 de junho, a 31ª Reunião do Grupo de Trabalho de Licitação Inter-Agência das Nações Unidas
(Inter-Agency Procurement Working Group – IAPWG), que reúne os diretores de compras das 44
agências que compõem o sistema ONU. Foi a primeira vez que este grupo se reuniu na América
do Sul.

A solenidade de abertura do encontro reuniu o governador de Minas Gerais, Aécio Neves; o
prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel; o diretor do Departamento de Promoção Comer-
cial do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Mario Vilalva; o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Robson Andrade; e o responsável pelo grupo de
compras da ONU, Dominique Alhéritière. Eles falaram a centenas de empresários, que participa-
ram de seminário para conhecer melhor as oportunidades de negócios com a ONU e de rodadas
de contatos com os responsáveis pelas compras das várias agências.

“Só conseguimos trazer essa reunião para o Brasil porque trabalhamos juntos. Foi um trabalho
de convencimento longo, mas de resultado muito compensador”, disse Robson Andrade, apon-
tando para os dois salões lotados de empresários, vindos de 14 estados brasileiros. 

Para Andrade, o
evento representou im-
portantes oportunida-
des para a indústria am-
pliar seus horizontes ex-
portadores, em setores
como alimentos, equi-
pamentos agrícolas, au-
diovisuais, eletrônicos,
calçados, fertilizantes,
vacinas e remédios.

Após a reunião, as
expectativas eram que
as empresas brasileiras
incrementariam subs-
tancialmente suas ven-
das anuais de US$ 160
milhões para o sistema
ONU, que é composto
de 44 fundos, progra-

Abertura do seminário em Belo Horizonte: esforços público e privado para
aumentar as exportações brasileiras
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EMBAIXADOR MARIO VILALVA (*)

A realização da 31ª Reunião
do Grupo de Trabalho de Licita-
ção Inter-Agência das Nações Uni-
das (IAPWG, na sigla em inglês)
em Belo Horizonte foi uma impor-
tante conquista para as empresas
brasileiras. O evento, denso em
informação e útil para a formação
de uma rede de contatos, mobili-
zou a atenção para o grande mer-
cado representado pela compras
das agências da Organização das
Nações Unidas (ONU), que movi-
mentam US$ 8 bilhões ao ano.

O governo brasileiro vem, há
dois anos, estimulando as empresas
a disputar uma fatia cada vez maior
deste amplo e diversificado mer-
cado. Este esforço faz parte da cam-
panha global para aumentar as ex-
portações brasileiras, mas, dada a
natureza bastante específica do
mercado ONU, é o centro de um
programa elaborado pelo Ministério
das Relações Exteriores – o Pro-
grama de Promoção das Exporta-
ções para o Sistema das Nações Uni-
das, conhecido como PPE-ONU.

Seu objetivo é  difundir entre os

conseguiu que o encontro, pela
primeira vez em 31 anos, ocor-
resse em um país da América do
Sul.

À parte o privilégio de sediar
um encontro de organismo multi-
lateral desta magnitude, a oportu-
nidade de reunir empresas brasi-
leiras com potenciais compradores
é iniciativa que trará resultados
significativos para a economia
brasileira, por contribuir para o in-
cremento do comércio exterior,
qualificar empresas para a expor-
tação e tornar mais competitiva a
inserção do Brasil no cenário in-
ternacional.

(*) Chefe do Departamento de Promoção
Comercial do Ministério das Relações 
Exteriores

mas, organizações e instituições fi-
nanceiras, que gerenciam desembol-
sos que deverão ultrapassar neste
ano US$ 8 bilhões, divididos na
compra de quase 20 mil itens.  

A reunião associou três dias de
discussões internas da ONU, a portas
fechadas, com dois dias de intensas
reuniões de negócios com o público.
“O sistema ONU é um mercado pra-
ticamente desconhecido no Brasil,
do qual quase ninguém tem ciên-
cia”, disse Carlos Abijaodi, diretor
do Centro Internacional de Negócios
da Federação de Industrias do Es-
tado de Minas Gerais (Fiemg), “É por
isso que nós incluímos o seminário
para explicar o que a ONU compra,
de quem compra, quem são os mai-
ores fornecedores, e quais agências

são as que mais compram”. 
O governador de Minas Gerais,

Aécio Neves, destacou o bom mo-
mento no qual a reunião acontece.
Segundo Aécio, os responsáveis
pelas compras da ONU chegaram ao
Brasil num momento em que o País
atinge grande qualificação de sua
base industrial e de ampliação de
sua infra-estrutura. “O Brasil é um
país que se modernizou rapida-

mente e que é competitivo. O Brasil
e Minas Gerais têm, hoje, economias
complementares às necessidades de
produtos e serviços da ONU”, disse.
“Espero que através desse encontro
possamos construir uma parceria
mais efetiva com as Nações Unidas.
O Brasil é sócio fundador da ONU e
tem capacidade para contribuir mais
efetivamente para o suprimento da
organização”, completou.

Segundo o embaixador Mario Vi-
lalva, o Brasil, apesar de membro
fundador da ONU e participante
ativo na entidade, tem uma partici-
pação ainda pequena no forneci-
mento de materiais e serviços para
a entidade. “Até pouco tempo, tí-
nhamos apenas 20 empresas cadas-
tradas como fornecedoras, e ape-
nas 3 ou 4 exportando efetiva-

PPE-ONU, um estímulo ao
comércio

Carlos Abajaodi (esq.)  da Fiemg: “O
sistema ONU é um mercado praticamente
desconhecido no Brasil”; (acima): rodadas
de negócios no “Contact Day”

empresários brasileiros as oportuni-
dades comerciais que existem no
âmbito das Nações Unidas e tam-
bém apoiar o exportador brasileiro
nesse processo, ajudando-o a se re-
gistrar no banco de dados da ONU e
a conhecer os mercados potenciais. 

O PPE-ONU tem dois anos de
existência e se caracteriza por in-

tenso relacionamento entre o em-
presariado e o Ministério das Rela-
ções Exteriores. Por iniciativa de enti-
dades empresariais, foram feitas
apresentações em vários estados
brasileiros, sempre na perspectiva de
estimular o cadastramento de em-
presas no sistema ONU e o incre-
mento das exportações. Como resul-
tado deste esforço, o número de
empresas brasileiras cadastradas no
sistema se elevou de cerca de 20
para quase 500 companhias aptas a
abastecer os programas das Nações
Unidas.

A própria realização da reunião
do IAPWG no Brasil foi resultado do
esforço de articulação do PPE-ONU.
O Brasil disputou a condição de sede
do encontro com outros países e

mente. Em 2004, lançamos uma
campanha para aumentar essa pre-
sença e, hoje, temos 490 empresas
cadastradas no sistema das Nações
Unidas. Ainda é pouco, mas esta-
mos evoluindo rapidamente”, disse
o diretor do Departamento de Pro-
moção Comercial do Ministério das

Relações Exteriores.
Apesar dessa expansão real, a

participação da indústria brasileira
nas licitações da ONU é, de fato,
pequena. O país somou, no ano
passado, US$ 160 milhões em pro-
dutos exportados para as agências
da ONU.

Dominique Alhéritière
destacou que os repre-
sentantes das diversas
áreas de compras da ONU
estavam no Brasil para
“estabelecer uma relação
de plena confiança, para
que possamos fazer ne-
gócios juntos. Estamos
aqui para guiar e acom-
panhar os empresários
que queiram fazer negó-
cios conosco”. 

Chamando o Brasil de
“fazenda do mundo”,
por sua l iderança no
agronegócio, o represen-
tante da ONU disse estar
feliz pelo fato do encon-
tro acontecer num país
comprometido com a se-
gurança alimentar e que

possui a maior floresta tropical do
planeta. Ele fez, ainda, uma analogia
bem-humorada entre a rodada de
negócios que aconteceria no dia se-
guinte e a Copa do Mundo. “As re-
gras são claras, justas e iguais para
todos, mas no final o Brasil sempre
ganha”, disse.

VENDAS BRASILEIRAS PARA O 
SISTEMA ONU 
(US$ milhões)

Ano Produtos Serviços Total %*

2003 40,6 48,0 88,6 1,74

2004 98,8 61,4 160,2 2,49

*% do total do sistema ONU

Empresários de 14 estados brasileiros participaram de seminário para conhecer melhor o sistema de
compras da ONU

Embaixador Mario Vilalva 
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culos, computadores, software e
equipamentos de telecomunicações.
Entre 2003 e 2004, o Brasil pratica-
mente duplicou suas vendas para a
ONU, que passaram de US$ 90 para
US$ 160 milhões, com avanço em
áreas como equipamentos de TI,
aparelhos de raio X, vacinas, consul-
toria, treinamento, auditoria e pes-
quisa. “O Brasil já colocou os dois
pés na porta da ONU. Agora é só tra-
balhar para o crescimento das ven-
das”, disse.

Para tal, ele listou alguns passos
importantes a serem seguidos para
se obter sucesso nas vendas para a
ONU. O roteiro começa com uma
pesquisa prévia de mercado, na qual
se identifiquem os organismos e
agências da ONU mais relevantes
para determinado produto. O passo
seguinte é cadastrar-se junto a estas
entidades para receber os avisos de
licitação. A seguir, é preciso cumprir
as regras da licitação com precisão,

com especial atenção para o cumpri-
mento dos prazos e documentação
exigida, observando também as nor-
mas e padrões dos produtos e servi-
ços demandados.

No caso de vitória em licitação,
Ramm destacou a importância do
cumprimento de todas as obrigações
contratuais previstas. “Isso é funda-
mental para que se possa participar
de outras licitações”, disse. 

Ele lembrou que todas as organi-
zações da ONU mantêm sites na in-
ternet, com links sobre compras. O
www.ungm.org traz informações e
conexões para todas as organiza-
ções, além de ser possível fazer ca-
dastro on-line para receber avisos de
licitações. Esse banco de dados é
usado por 15 das organizações da
ONU mais ativas em compras, inclu-
indo gigantes como a Programa
Mundial de Alimentos (verba de US$
2 bilhões em 2004), o Serviço de
Aquisição de Bens e Serviços da ONU
( que abastece a sede da organização
em Nova York e os serviços de manu-
tenção da paz e similares, com verba
de US$ 1,3 bilhão em 2004), e a
UNICEF, com verba de US$ 711 mi-
lhões.

Ramm também recomendou a lei-
tura das publicações da ONU “The

Annual Statistical Report” e “The
General Business Guide”, que listam
os produtos e serviços mais compra-
dos e todas as entidades e contatos,
além das exigências contratuais.

Os procedimentos para compras
sofrem pequenas variações, de acor-
do com o valor do contrato. 

Até US$ 30 mil
Para compras no valor de até US$

30 mil, a agência compradora convi-
dará três empresas cadastradas a
apresentar propostas. As empresas
são selecionadas a partir de um
banco de dados de fornecedores que
se registraram previamente e de-
monstraram sua capacidade de for-
necer os produtos ou serviços em
questão. A vencedora é escolhida
com base em especificações técnicas,
termos de entrega e preço.

Quando a operação de aquisição
de bens e serviços é conduzida no
país onde o programa será implan-
tado, o procedimento usado é cha-
mado de “Concorrência Local”, ou
LC, na sigla em inglês. Esta modali-
dade implica na concorrência nacio-
nal em oposição à internacional.

As agências da ONU podem usar
a LC quando:

● As obras civis estão dispersas
geograficamente ou pelo tempo e o
país conta com uma base suficiente
de fornecedoras – definidas como
sendo no mínimo três – para os pro-
dutos ou serviços em questão;

● Os serviços profissionais estão
avaliados em US$ 30 mil ou menos;

● Os produtos estão disponíveis
localmente a preços abaixo do mer-
cado global; 

● Os programas necessitam que o
fornecedor tenha conhecimento de
local especifico ou sistemas nacionais
– por exemplo, contribuição para o
Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano.

A maior parte das agências consi-
dera a Concorrência Internacional
Aberta (OIC)como o método mais
adequado de aquisição de bens e

BRIAN NICHOLSON E
JOSÉ ANTONIO BICALHO

Não é difícil vender para a ONU.
Milhares de empresas do mundo in-
teiro são fornecedores regulares para
uma ou mais das várias agências e
departamentos da ONU.  A organiza-
ção é um excelente cliente, que paga
sem atraso, mas exige produtos e
serviços de qualidade, e adota práti-
cas transparentes que permitem o
acesso de empresas de qualquer
porte e de qualquer país. 

Para garantir o acesso de empre-
sas de diversos portes e paises, a
ONU tem tomado medidas para al-
cançar as empresas de menor porte
de países em desenvolvimento.
Dados recentes mostram empresas
de países tão díspares quanto Armê-
nia, Burkina Faso e Malta conquis-
tando negócios e contratos que
podem variar de poucos milhares de
dólares a vários milhões de dólares.
No entanto, como ocorre com qual-
quer mercado, não basta ter um
bom produto ou serviço. As empre-
sas precisam conhecer seus clientes e
aprender como o sistema de com-
pras de bens e serviços da ONU fun-
ciona e seguir os passos necessários,
sobretudo no tocante a documenta-
ção e qualificação.

“Para uma empresa obter sucesso
nas licitações é preciso, antes de
tudo, conhecimento da estrutura de
funcionamento e da cultura das Na-
ções Unidas. Também é preciso ofe-
recer um produto adequado às nos-
sas necessidades”, esclareceu Niels
Ramm, especialista em licitações da
ONU. Com uma exposição franca e
direta, Ramm  apresentou os mode-

los de compra adotados pela organi-
zação durante abertura do seminário
acontecido no dia 6 de junho, em
Belo Horizonte. 

De acordo com Ramm, experiên-
cia em exportação é importante, mas
não fundamental. O imprescindível
mesmo é “conseguir superar a bar-
reira da língua, já que o inglês é pre-
dominante dentro da ONU,” ele res-
saltou. “Também é
preciso persistên-
cia. Pode levar
algum tempo para
se realizar a pri-
meira venda, mas
aprender com os
processos de licita-
ção é algo impor-
tante e produtivo”,
disse.

A ONU é um
órgão público mul-
tilateral, que opera
com recursos públicos, e, portanto,
submete-se aos mesmos mecanismos
adotados por praticamente todos os
governos para evitar  favoritismo,
para assegurar transparência e para
garantir que os contribuintes de todo
o mundo recebam o melhor negócio
ao menor custo. Isso implica um sis-
tema de compras através de licita-
ção, como é habitual nos contratos
governamentais. Segundo Ramm, a
ONU se compõe de 44 agências,
com programas e orçamentos dife-
rentes, jurisdições de atuação pró-
prias, além de mercados e objetivos
específicos. Cada organização tem
suas próprias demandas por produ-
tos e serviços e faz suas compras de
maneira autônoma. No entanto, se-

guem regras básicas comuns de lici-
tação e compras, embora cada enti-
dade compradora possa seguir seu
próprio método de aquisição de bens
e serviços. 

“Para se efetivar vendas para a
ONU, é fundamental ter preço com-
petitivo, já que as licitações estão
abertas para as empresas de todo
mundo. Outra exigência cada dia
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maior por parte das agências da
ONU são conexões ou parcerias que
o fornecedor tenha em outros países
e que garantam atendimento de pós-
venda”, explica Ramm. A qualidade
de cada item comprado é detalhada-
mente especificada nos termos de
compra e a escolha do fornecedor é
julgada com base no patamar de
qualidade, no melhor preço e na ca-
pacidade de entrega. 

A ascensão do Brasil
Ramm lembrou que, apesar de o

Brasil ocupar a décima-segunda colo-
cação entre os fornecedores de pro-
dutos e serviços para a ONU, o País
já realiza regularmente vendas de ali-
mentos, produtos farmacêuticos, veí-

Crianças almoçam em orfanato sudanês

Assembléia Geral
da ONU: decisões
e ações se
propagam por
todo o mundo

Niels Ramm,
representante do
IAPWG,  participa
de painel sobre o
Sistema ONU
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BRIAN NICHOLSON 

Dominique M. Alhéritière é o co-
ordenador do IAPWG, o Grupo de
Trabalho de Licitação Inter-Agência
da Organização das Nações Unidas,
a entidade que agrupa os diretores
de licitação de todas as agências
que integram o sistema ONU, pro-
movendo mais transparência, efici-
ência e eqüidade no uso de recursos
que se transformam em produtos e

ços não especiais. Mas nós não po-
demos simplesmente usar um pro-
cesso de licitação aberta para com-
prar produtos e serviços especiais,
por exemplo, pesticidas, fertilizantes
e medicamentos e vacinas para uso
em seres humanos e animais. Para a
aquisição de bens e serviços alta-
mente especializados temos de estar
bastante atentos, de outro modo
corremos o risco de causar desastres

(Organização Mundial de Saúde)
continuem seguindo os critérios de
pré-qualificação, pelos quais convi-
damos fornecedoras selecionadas.

BME - Uma empresa pode pedir
para se submeter ao processo de
pré-qualificação?

DA – Certamente, e não precisa
pagar uma taxa.

BBE - A participação de países
em desenvolvimento tem progredido
entre 38% e 45% do total de com-
pras em anos recentes. Qual seria
uma meta realista? 

DA - Hoje é melhor do que cos-
tumava ser, mas certamente conti-
nua muito baixa. Um de nossos ob-
jetivos é ampliar isso, e com grandes
países emergentes como a China,
Índia, Brasil, Indonésia e Paquistão,
há uma possibilidade quase ilimi-
tada. Não é que nós não queiramos
ampliar a participação de países em
desenvolvimento, mas é mais com-
plicado do que parece. Por exemplo,
no caso de países que se expandem
rapidamente, como a China, a Índia
e o Brasil, com freqüência as empre-
sas locais já estão disputando seus
mercados locais, e nem sempre
estão interessadas no mercado inter-
nacional. E normalmente o mercado
internacional é sempre mais compli-
cado – o mercado não está no local
e às vezes é preciso lidar com um idi-
oma diferente, entre outras particu-
laridades. Normalmente, as empre-
sas se empenham quando o mer-
cado interno está saturado. Às vezes
nós convidamos empresas de merca-
dos superaquecidos (para licitar) e
elas sequer se dão ao trabalho de
dar uma resposta.

serviços, dada sua capacidade global
de alcançar todos os objetivos princi-
pais do programa pretendido. 

No entanto, em muitas circuns-
tâncias nas quais o OIC não é viável,
os funcionários podem usar uma al-
ternativa. Nesses casos, se pede a
eles assegurar que o método selecio-
nado seja tanto econômico quanto
eficiente – em outras palavras, que
produza o melhor negócio. Qualquer
que seja usado o método de aquisi-
ção de bens e serviços, as diretrizes
gerais da ONU exigem que seja justo
e aberto para todas as fornecedoras
interessadas, na máxima extensão
possível.

Quando convidam as empresas a
apresentarem propostas, as agências
da ONU normalmente usam um des-
tes  instrumentos: 

● Solicitação de Cotação (RFQ, na
sigla em inglês), geralmente usada
para valores de até US$ 100 mil para
produtos prontamente disponíveis no
mercado; 

● Convite para Licitar (ITB), para
valores acima de US$ 100 mil, no
qual o vencedor será decidido com
base no preço, conformidade e com-
petência técnica; 

● Solicitação de Proposta (RFP),
também para valores acima de US$
100 mil, no qual o vencedor será jul-
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PARA MAIS 
INFORMAÇÕES, CONSULTE

‘Dicas Práticas – Fazendo Negó-

cios com o Sistema ONU” – esse fo-

lheto publicado pelo Escritório de

Serviços de Licitação Inter-Agência

(IAPSO, na sigla em inglês), oferece

uma introdução para o sistema ONU,

com muitas fontes para mais infor-

mações. É disponível para download

gratuito no endereço

http://www.iapso.org/informa-

tion/publications.asp.

“Guia Geral de Negócios” – esse

folheto de 148 páginas descreve as

necessidades de bens e serviços de

todas as organizações da ONU, e

mostra o valor em dólar americano

dos produtos e serviços que compra-

ram durante o ano anterior. As infor-

mações importantes incluem os pro-

cedimentos específicos de compras

de cada agência – por exemplo, se

usa o banco de dados comum de

fornecedores ou se mantém sua pró-

pria lista. Além disso, o Guia oferece

endereços e números de telefone e

fax para contato, além de e-mail e de

sites quando for apropriado. O Guia

está disponível para download gra-

tuito no endereço

http://www.iapso.org/informa-

tion/publications.asp

OS BANCOS DE 
DESENVOLVIMENTO

O Banco Mundial e os bancos re-

gionais de desenvolvimento têm

seus próprios procedimentos de

aquisição de bens e serviços para

projetos financiados por emprésti-

mos. As empresas interessadas nes-

sas oportunidades devem consultar

os sites dos bancos. Muitos desses

projetos são abertos apenas para as

empresas da região de operação do

banco  –  o Banco Interamericano de

Desenvolvimento, por exemplo, acei-

ta propostas só de empresas com

sede na América Latina e no Caribe.

Muitos projetos de bancos de desen-

volvimento são anunciados na “De-

velopment Business”, disponível por

assinatura paga na forma impressa

(24 edições por ano) ou on-line. 

Visite o site 

http://www.devbusiness.com

Adquirindo bens e serviços no Brasil
O dirigente do IAPWG diz que as agências da ONU podem ampliar seus
pedidos para empresas brasileiras

gado com base na melhor solução
global, e não necessariamente pelo
preço mais baixo; 

US$ 30 mil – US$ 100 mil
Para esses contratos de alcance

médio, entre US$ 30 mil e US$ 100
mil, há um processo de licitação
competitiva limitada, no qual os pos-
síveis fornecedores pré-selecionados
são convidados a submeter lances la-
crados. Essas empresas são selecio-
nadas em países em desenvolvi-
mento – incluindo o país beneficiado
– e de países doadores que tenham
uma participação abaixo da média
em negócios com a ONU. O resul-
tado pondera preço, qualificações e
outras condições relevantes.

O procedimento geralmente
usado nessa faixa de valor é cha-
mado de “Concorrência Internacio-
nal Limitada” (LIC, na sigla em in-
glês). Isso reduz a competição a um
número pequeno de fornecedores
qualificados e selecionados de forma
não discriminatória pela agência inte-
ressada. A LIC foi concebida para ser
usada quando a “Concorrência Inter-
nacional Aberta” for inadequada, ou
em circunstâncias especiais em que
haja disponibilidade limitada dos pro-
dutos, obras civis ou serviços deman-
dados.

Acima de US$ 100 mil ou 
contratos de longo prazo
Em geral, os contratos de maior

porte são objeto de licitação compe-
titiva internacional. Se o tempo per-
mitir, a oportunidade pode ser anun-
ciada na publicação da ONU “Deve-
lopment Business”. As propostas são
avaliadas com base no preço, qualifi-
cação e outras condições relevantes.

O procedimento geralmente
usado é chamado de “Concorrência
Internacional Aberta”, ou OIC, na
sigla em inglês. Ele foi concebido
para prover igualdade de condições
de participação a todos os fornece-
dores aptos e qualificados conforme
requisitos da agência da ONU, dando
a eles acesso igual e oportunidade
justa para disputar os contratos de
produtos, obras civis ou serviços ne-
cessários.

serviços, utilizados em programas
de desenvolvimento e em ajuda
para populações em situação de
risco.

Nesta entrevista, Alhéritière des-
creve a evolução do papel do grupo,
a importância da licitação em países
em desenvolvimento e a possibili-
dade de ampliar os pedidos para
empresas brasileiras.

BME - O registro comum de for-
necedoras, o UN Global Market-
place, será adotado por todas as
agências?

DA - Sim. Será adotado por todas
as agências não especializadas da
ONU para aquisição de bens e servi-

ambientais, uma grande catástrofe e
a perda de vidas. Sem um sistema de
pré-qualificação, o processo de licita-
ção seria imensamente dispendioso
e dispersivo.

BME - Qual percentual aproxi-
mado de licitações é atualmente
feito via banco de dados geral?

DA - Creio que cerca de 85%.
Esse percentual pode crescer, razoa-
velmente, em 2% ou 3%. Mas
nunca alcançará 100%. É provável,
por exemplo, que as operações de
compras de pesticidas e fertilizantes
na FAO (Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimenta-
ção) e de medicamentos na OMS

Dominique Alhéritière: as possibilidades com paises emergentes como China, Índia, Brasil,
Indonésia e Paquistão são quase ilimitadas
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BME - Na prática, que vantagem
a ONU dá para uma empresa de um
país em desenvolvimento?

DA - Varia consideravelmente
conforme o produto. Há alguns pro-
dutos que não se encontra mais ba-
rato em um país em desenvolvi-
mento pobre – computadores, por
exemplo. Mas há produtos que são
específicos para um determinado
ambiente, que nós podemos encon-
trar facilmente nos países mais po-
bres. Um exemplo é a semente. Se
estivermos procurando sementes de
um determinado cereal que tem de
crescer e se reproduzir nas terras
altas da África Central, é óbvio que
não vamos encontrar essas sementes
na Austrália ou na Holanda. Então
geralmente compramos esse tipo de
produto localmente. 

BME - A maior parte dos projetos
da ONU tende a ser localizado nos
países mais pobres, e você tenta fe-
char os contratos de menor valor lo-
calmente...

DA – Bem, a regra básica da lici-
tação na ONU, de lances competiti-
vos e bons negócios, não mudou.
Agora, tem havido casos de cons-
trução de capacidade, nos quais,
por exemplo, por motivos específi-
cos, nós podemos querer garantir
os serviços de uma instituição local,
que luta para se estabelecer. Então,
podemos decidir, dentro do con-
texto do projeto, dar a pesquisa
para essa instituição local, mesmo
se pudermos obter os serviços de
uma universidade importante de
um país desenvolvido. Com fre-
qüência isso pode ser feito em co-
laboração com uma universidade
bem dotada do Ocidente. Mas isso
ocorre mais no caso de aquisição
de serviços. No caso de produtos, a
construção de capacidade é mais
difícil, particularmente quando
comprar localmente pode significar
comprar de um importador de um
item produzido internacionalmente.
Então a idéia de construção de ca-

pacidade passa a ser artificial.

BME - Sob quais circunstâncias as
licitações podem sofrer uma limita-
ção geográfica e não estar abertas a
licitantes de todos os países?

DA - Bem, isso constitui ajuda
vinculada e é algo contra o qual
temos lutado intensamente, junto
com o Banco Mundial e a Organiza-
ção para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE).
Quando compramos deles, alguns
bancos regionais e outras organiza-
ções regionais tentam nos convencer
a limitar as licitações aos países-
membros. Mas temos combatido
isso com grande sucesso.

BME - Por exemplo, o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento
informa que só compra de empresas
de dentro de sua região...

DA - Sim, mas eles estão sendo
pressionados a revisar essa prática.

BME - E quando dois países
estão em disputa, e um se recusa a
aceitar os produtos do outro? Isso
ocorre com freqüência?

DA - Bem, não como antes, e nós
sempre tentamos encontrar uma so-
lução para isso. Quando há casos
óbvios de incompatibilidade, isso
não nos impedirá de comprar de
qualquer país, mas tentamos usar
um mensageiro de forma que os
produtos não sejam ostensivamente
identificados como provenientes do
“inimigo”.

BME - O que você quer dizer
quando se refere a um país como
“subutilizado”?

DA - Essa é uma questão de
bom senso. Uma das primeiras coi-
sas que temos de prestar atenção
na aquisição de bens e serviços é
como formamos nossa lista de em-
presas convidadas. Se nós convidar-
mos 15 empresas de um país e só
duas de outro grande player, é bem
mais provável que a vencedora virá

do país com as 15 candidatas. Ima-
gine, por exemplo, que estamos
comprando herbicidas. Bem, o
mundo todo sabe que a Alemanha
é uma grande player na fabricação
de produtos químicos. E imagine
que tenho uma lista de convites
com só duas empresas alemãs e di-
gamos 20 de outro país, então há
provavelmente algo errado. A
mesma coisa se aplicaria se esti-
vesse comprando motocicletas e
não houvesse empresa da Itália e
do Japão na lista.

BME - E quando você fala sobre
promover opões de compras para os
países doadores “subutilizados”? 

DA - Por exemplo, os Estados
Unidos doam praticamente 22%
para o sistema ONU global, en-
quanto que o Japão é segundo com
19%. E esses são países que produ-
zem absolutamente tudo, eles gran-
des exportadores de produtos. Então
se eles não estão vendendo para o
sistema ONU é porque há algo er-
rado. Não é por falta de disponibili-
dade, então isso significa que não
temos sido capazes de executar
nosso trabalho bem e identificar as
fornecedoras desses países. Então
nós pedimos para as agências pres-
tarem atenção nisso.

BME - Se um país participa de
uma missão de manutenção da paz,
como o Brasil faz agora no Haiti,
tem preferência para abastecer essa
missão?

DA - Não, mas quando um país
participa desse tipo de missão,
ganha mais visibilidade. Isso não sig-
nifica que nossa operação de licita-
ção será tendenciosa. Nunca pode-
mos fazer uma relação direta (entre
participação e pedidos). Nunca é
uma permuta. Mas o que ocorre é
que quanto mais ativo for um país
nas operações da ONU, mais visibili-
dade ganha dentro do sistema ONU,
e mais somos colocados em contato
com suas empresas.
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O que o Brasil pode vender para
o sistema ONU? Uma resposta breve
seria “quase tudo”. Afinal, a ONU
compra um espectro amplo de pro-
dutos e serviços, enquanto o Brasil
tem uma economia extremamente
diversificada, que cobre pratica-
mente todos os setores com de-
manda constante pelas agências
multilaterais.

Em 2004, o sistema ONU gastou
um total de US$ 6,44 bilhões em
produtos e serviços – 57,4% em
produtos e 42,6% em serviços.

Os principais fornecedores (base-
ado nos dados de 2004) são os Esta-
dos Unidos, Bélgica, França, Itália,
Reino Unido, Índia, Afeganistão,
Suíça, Rússia e Dinamarca, respon-
dendo por US$ 2,6 bilhões dos US$
6,44 bilhões gastos naquele ano.
Globalmente, isso significou que os
10 principais países fornecedores
representaram 40,4% do mercado

ONU, com 43,4% de produtos e
36,5% de serviços. A forte presença
do Afeganistão reflete o grande vo-
lume de contratos locais de forneci-
mento necessários à reconstrução do
país, em particular para a construção
de estradas, remoção de minas ter-
restres, e outros serviços.

Nesse mesmo ano, empresas bra-
sileiras quase dobraram sua partici-
pação no mercado da ONU, ven-
dendo cerca de US$ 160 milhões
para o sistema, dos quais 61,7%
foram na forma de produtos e
38,3% em serviços. A participação
do Brasil foi equivalente a 31,2% de
todas compras da América Latina e
do Caribe, e de 6,1% de todas as
vendas realizadas por países em de-
senvolvimento.

Perto de 95% das vendas do Bra-
sil para a ONU em 2004 foram feitas
para apenas três agências – o Pro-
grama das Nações Unidas para o De-

senvolvimento (PNUD), o Programa
Mundial de Alimentação (PMA) e a
Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS). Mas a concentração
não significa que poucos setores de
produção estiveram envolvidos nos
contratos. Além de alimentos e medi-
camentos, foram fornecidos veículos,
móveis para escritórios, software,
computadores e outros equipamen-
tos de Tecnologia da Informação. 

PNUD
O Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD) é a
agência da ONU que mais compra
no Brasil. Enquanto o País está na
décima-segunda colocação geral no
ranking dos maiores fornecedores da
ONU, junto ao PNUD o Brasil é o se-
gundo maior fornecedor, atrás ape-
nas dos Estados Unidos.

Segundo Jon Mattsson, chefe da
Divisão de Licitações do PNUD, as
compras realizadas pela agência no
Brasil estão concentradas em com-
putadores, software, equipamentos
de Tecnologia da Informação, mó-
veis, equipamentos de laboratório e
drogas para combate à AIDS. “As
compras de computadores e softwa-
re no Brasil são um destaque porque
temos uma grande demanda de in-
formática em língua portuguesa na
África”, explica.

No ano passado, as compras do
PNUD no Brasil chegaram a US$ 120
milhões. O PNUD é a agência da
ONU encarregada do combate à po-
breza em todo o mundo. Atua no
apoio à implantação de políticas pú-
blicas de desenvolvimento, na pre-
venção de crises e na recuperação
de regiões devastadas, com atuação

O QUE O BRASIL TEM A VENDER 
O sistema ONU é um mercado imenso, com oportunidades para a maior parte
dos setores e das regiões do Brasil

Equipamentos médicos e hospitalares são frequentemente comprados pela ONU para
necessidades emergenciais
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em 166 países. A inclusão digital e a
luta contra a AIDS ganharam grande
relevância entre os programas do
PNUD nos últimos anos. 

OPAS
A Organização Pan-Americana da

Saúde (OPAS) oferece oportunidades
de negócios para fabricantes de me-
dicamentos e materiais hospitalares

panhas de imunização em países da
América Latina e do Caribe. 

A OPAS é uma agência da ONU
voltada para a promoção da saúde
pública na América Latina e traba-
lha, basicamente, em parceria com
os governos locais no combate e
prevenção de doenças contagiosas.
A entidade, com sede em Washing-
ton, mantém escritório em Brasília,
Rio (especificamente voltado para
febre amarela) e um centro de pes-
quisa em São Paulo. Judi Shane,
chefe da divisão de Compras e Lici-
tações da OPAS, explica que apenas
30 fornecedores em todo o mundo
estão pré-qualificados pela agência
para participar de suas licitações,
sendo 13 fabricantes de vacinas. Ela
diz que a OPAS vem se esforçando
para ampliar esse número de forne-
cedores. 

A entidade compra principal-
mente vacinas contra febre ama-
rela, poliomielite e gripe, mas tam-
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bém oferece oportunidades de ne-
gócios para fabricantes de medica-
mentos para tratamento de doen-
ças tropicais, pesticidas, seringas e
kits de diagnóstico de malária. A
OPAS demanda, ainda, serviços nas
áreas de organização de conferên-
cias, treinamento de pessoal e pes-
quisas médicas.

Os processos de licitação da enti-
dade são centralizados na sede, em
Washington, e, segundo Shane, os
grandes volumes de compras podem
ser fator impeditivo para a participa-
ção de pequenas e médias empre-
sas. No Brasil, a OPAS tem como for-
necedores regulares a Fiocruz (atra-
vés do Bio-Manguinhos, do Rio, e o
Instituto Butantã, de São Paulo. 

UNICEF 
Por seu volume de compras e es-

trutura descentralizada de licitações,
a Unicef é um dos mais atraentes or-

ganismos da ONU para fornecedores
de pequeno e médio porte. A Uni-
cef, com sede em Copenhaguem, na
Dinamarca, é uma agência da ONU
que busca promover o atendimento
das necessidades básicas de crianças
e mulheres grávidas, incluindo
saúde, educação, nutrição e prote-
ção física em situações de risco oca-
sionadas por fenômenos naturais ou
questões políticas.

A Unicef está presente em 160
países e, no ano passado, gastou em
compras pouco mais de US$ 1 bi-
lhão, o que representou um dos
maiores orçamentos entre as agên-
cias da ONU. 

O organismo é o maior compra-
dor mundial de vacinas (2,5 bilhões
de doses por ano) e de redes contra
mosquito utilizadas no combate à
malária (18 milhões de unidades em
2005). É, também, grande compra-
dor de equipamentos médicos e

Agência

PNUD/EN Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento-Execução Nacional     

PMA       Programa Mundial de Alimentos          

OPAS            Organização Pan-Americana da 

Saúde                                               

UNICEF         Fundo das Nações Unidas para a 

Infância                            

UNOPS          Escritório de Serviços de Projetos 

das Nações Unidas           

PNUD/ED       Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento/Execução Direta  

UNPFA  Fundo de População das Nações 

Unidas                                    

UNIDO Organização das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Industrial      

ITU União Internacional de                     

Telecomunicações                               

IAEA Agência Internacional de Energia 

Atômica                                            

UNCTAD Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento      

FAO Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação            

ITC  Centro Internacional de Comércio        

OMM Organização Meteorológica Mundial    

UNOG  Escritório das Nações Unidas de 

Genebra  

CEPAL Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe                                

Total

Produtos Serviços* Total

31.832,5 59.483,5 91.316,0

36.377,7       0,0  36.377,7     

23.883,8  0,0  23.883.8

4.415,3  0,0   4.415,3

921,2   1.076,1  1.997,3

459,2        121,2  580,4

410,1 81,9 492,0

182,0 157,0 339,0

4,8 200,0 204,8

128,5 67,2  195,7

0,0 146,4 146,4     

108,8 0,0 108,8 

0,0  60,4 60,4     

49,7 0,0 49,7     

0,0  15,3 15,3

0,0  8,6 8,6 

98.781,1 61.417,6 160.198,7

VENDAS BRASILEIRAS PARA AS AGÊNCIAS DA ONU EM 2004 
(US$ mil)

Da esquerda para direita: Jon Mattsson,
chefe da Divisão de Licitações do PNUD;
Judi Shane, chefe da divisão de Compras e
Licitações da OPAS; ; Jayantilal Karia,
diretor da Divisão de Licitações da sede da
ONU e Shamsul Farooq, diretor da Divisão
de Licitação da Unicef

PAÍSES QUE MAIS VENDERAM PARA O 
SISTEMA ONU 

em 2004*

País Particip. 
%

1. Estados Unidos 9,91

2. Bélgica  4,89

3. França  4,81

4. Itália  3,40          

5. Reino Unido                       3,25

6. Índia 3,10

7. Afeganistão                        3,05

8. Suíça 2,75

9. Rússia 2,68

10. Dinamarca  2,60

11. Japão  2,58

12. Brasil 2,49

13. Canadá 1,67

14. Jordânia 1,61

15. Holanda 1,60

16. Austrália 1,48

17. Alemanha 1,47

18. África do Sul 1,42    

19. Tailândia 1,17

20. Argentina 1,17

21. Malásia  1,02

* Países com pelo menos 1% do total do
mercado ONU para bens e serviços 

de toda ordem, mas principalmente
para os fabricantes de vacinas. Dos
cerca de US$ 200 milhões gastos em
compras no ano passado, US$ 150
milhões foram destinados para aqui-
sição de vacinas utilizadas em cam-

Ações regulares e emergenciais na área da saúde demandam medicamentos, vacinas e equipamentos

hospitalares, de alimentos (biscoitos
enriquecidos, leite em pó e outros),
de material escolar, água pura e so-
luções purificadoras de água, soros
de reidratação e uma infinidade de
outros materiais e equipamentos.
“Nossas compras partem das neces-
sidades emergenciais locais, detecta-
das por nossos escritórios espalha-
dos pelo mundo. Daí a diversidade
das nossas compras”, diz Shamsul
Farooq, diretor da Divisão de Licita-
ção da Unicef. 

Farooq diz que a estratégia de
compras do organismo segue, basi-
camente, as prerrogativas de quali-
dade, preço e garantia de entrega
no prazo. “Se, em determinado país,
precisarmos de redes contra mos-
quito em agosto, elas precisam che-
gar em agosto”, exemplifica. Se-
gundo Farooq, em função da diversi-
dade de projetos empreendidos, as
licitações do Unicef não seguem um
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padrão regular de volumes, o que
abre oportunidade para a participa-
ção de pequenas e médias empre-
sas.

No ano passado, o organismo
comprou US$ 3 milhões em vacinas
de fabricantes brasileiros. Outro in-
vestimento de destaque no Brasil foi
a contratação de empresas para trei-
namento de professores. No País, a
Unicef tem um escritório central em
Brasília e seis escritórios regionais em
Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís,
Belém e São Paulo. No Rio de Ja-
neiro e em São Paulo existem, ainda,
escritórios de mobilização de recur-
sos. 

Diversidade
Os compradores da ONU estão

satisfeitos que a diversidade e os pa-
drões de qualidade da economia
brasileira sejam tais que o País tem
uma grande chance de expandir sua

presença como fornecedor. Esse foi
um dos fatores que levaram o
IAPWG a aceitar o convite para se-
diar sua reunião em Belo Horizonte.
Dominique Alhéritière, dirigente do
IAPWG, o Grupo de Trabalho de Lici-
tação Inter-Agência das Nações Uni-
das, observou que “o Brasil é agora
um grande fornecedor em setores
que vão de aviões a frangos, pas-
sando por computadores e móveis, e
daí por diante”.

Ele lembrou que antes da reunião
de Belo Horizonte, durante uma vi-
sita preparatória ao Brasil, teve a
oportunidade de conhecer a capaci-
dade de exportação de setores de
engenharia,  em particular de Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
“Além do mais, o Brasil é o exporta-
dor número um de algumas commo-
dities importantes”, disse Alhéritiére.
“O país tem mostrado força em mui-
tos produtos e nós (o sistema ONU)

podemos certamente aumentar nos-
sas compras do Brasil”.

Jayantilal Karia, diretor da Divisão
de Licitações da sede da ONU, que
concentra as compras para as mis-
sões de paz, diz estar “impressio-
nado” com a pequena participação
de empresas brasileiras nos proces-
sos de licitação que comanda.  “O
Brasil está participando da missão de
paz no Haiti, mas nenhuma empresa
brasileira está pré-qualificada para
ser fornecedora. Isso é um desperdí-
cio, dada a variedade de oportunida-
des de negócios que temos ali”, diz
Karia.

Os combustíveis alternativos que
estão sendo desenvolvidos no Brasil
também abrem boas perspectivas de
negócios, segundo Mattsson do
PNUD. “Estamos bastante interessa-
dos em disseminar o uso do álcool
combustível e do ônibus movido a
hidrogênio, que são tecnologias de-
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Presidente da Fiemg 
destaca capacitação
Cadastrar-se como exportador para as agências
da ONU qualifica as empresas e reforça a cultura
exportadora

ONU dá abrigo e atenção a refugiados em acampamento após de terremoto no Paquistão

Robson Braga de Andrade, 
presidente da Fiemg

JOSÉ ANTONIO BICALHO

O presidente da Federação das

Indústrias do Estado de Minas

Gerais (Fiemg), Robson Braga de

Andrade, é absolutamente prag-

mático na avaliação que faz dos re-

sultados do encontro dos respon-

sáveis pelas compras da ONU,

acontecido em Belo Horizonte, e

da capacidade de inserção das em-

presas brasileiras nos negócios da

entidade internacional. 

“Para nós, o importante do en-

contro foi corrigir erros. Se hoje

vendemos pouco para a ONU, é

por puro desconhecimento e desin-

formação”, diz.

Segundo Andrade, não há justi-

ficativa para a pequena partici-

pação da indústria brasileira na

pauta de compras da ONU, que é

formada por mais de 20 mil itens.

“Diante da diversificação das nos-

sas exportações, temos grande

chance de estarmos enquadrados

nessas demandas”, avalia. Ele afir-

ma que as principais barreiras ao

estreitamento das relações comer-

ciais entre Brasil e ONU são os

“mitos” que se criaram em torno

da ONU, segundo os quais a entidade

seria inatingível e o cadastramento,

muito complexo.

“Nesse encontro, descobrimos a

ONU como uma grande compradora

de produtos e serviços e, do outro

lado, as agências da ONU descobri-

ram a potencialidade da indústria do

Brasil e de Minas Gerais”, disse.

Por essa razão, o resultado final do

encontro foi considerado como “ex-

cepcional” pelo presidente da Fiemg.

Foram registrados 593 encontros

entre representantes das agências

da ONU e empresas de 14 estados

brasileiros. Daí podem surgir negó-

cios imediatos e, sobretudo, adap-

tação de empresas aos ritos de ex-

portação. “Cadastrar-se na ONU

significa ter atendido a uma série

de exigências que servem como

um aval de competência e agili-

dade também para outros clientes

externos”, disse o empresário.

Robson Andrade, como an-

fitrião do encontro da ONU (as ro-

dadas de negócios e os eventos ofi-

ciais aconteceram na Fiemg Trade

Center, o centro de comércio exte-

rior mantido em Belo Horizonte

pela Fiemg), também é pragmático

ao avaliar o esforço de atração do

evento para Belo Horizonte. Ele

destaca a liderança do Ministério

das Relações Exteriores no processo

e o esforço do grupo de trabalho

que atuou coordenado pelo

próprio MRE, formado pela Fiemg,

Governo de Minas Gerais e

Prefeitura de Belo Horizonte. “Re-

cebemos, honrados, o convite do

Itamaraty para participar da organi-

zação do evento, agregando o lado

empresarial. Sob essa liderança,

elaboramos uma proposta colocan-

do a candidatura  do Brasil e de

Belo Horizonte como sede do en-

contro. Foi essa união a chave do

sucesso”, concluiu.

senvolvidas no Brasil”, diz. Além de
combustíveis alternativos, Mattsson
destaca as oportunidades de negó-
cios para empresas brasileiras na
prestação de serviços gráficos e de
desenvolvimento ambiental. 

Carlos Abijaodi, diretor do Centro
Internacional de Negócios da Fiemg,
disse que vê possibilidades em mui-
tos setores. O setor farmacêutico é

um óbvio candidato, mas também o
campo inteiro de suprimentos médi-
cos (agulhas, seringas e materiais
hospitalares), produtos elétricos e
eletrônicos (transmissores de rádio,
rádio-telefones, e outros), e alimen-
tos industrializados. Abijaodi ressal-
tou, além disso, a importância de
contratos de serviços, os quais cons-
tituíram, em 2004, perto de 40% do

total das vendas brasileiras para o
sistema ONU. “Quando um serviço é
exportado, por exemplo, se uma em-
presa de engenharia brasileira é con-
tratada para implementar projetos
de água e esgoto, então estará fami-
liarizada com os produtos brasileiros,
e pode comprar bombas, tubos,
canos, válvulas e similares, que
fazem parte do projeto”, observa.
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BME - Essas missões trazem resul-
tados no curto-prazo? 

WNB - Muitas vezes gera resul-
tado de curto prazo, mas o contrário
não pode ser motivo para desistência.
Participar do mercado internacional é
um processo. Então, como processo,
talvez você tenha sorte de tirar o pri-
meiro pedido durante uma missão,
mas não necessariamente. Exportar é
também um processo de insistência.

tem dificuldades em abrir as portas.
E quando nós apoiamos de maneira
organizada, as empresas se sentem
mais seguras. Porque, por trás delas,
estão o Governo, o Itamaraty, o seu
sindicato. 

BME - Nós temos várias etapas
burocráticas que dificultam a exporta-
ção para a pequena empresa. O que
pode ser melhorado?

WNB - Em Minas nós estabelece-
mos a participação das pequenas e
médias como parte da política de de-
senvolvimento do Estado. Nós monta-
mos um call center na Secretaria para
dar apoio, esclarecer dúvidas, resolver
problemas burocráticos, de línguas...
enfim, resolver problemas para pro-
mover a maior aproximação dos pe-
quenos com o mercado externo. 

BME - Quais os maiores entraves à
exportação?

WNB - A situação cambial é um
deles. Um pouco menos para as gran-
des empresas, que mesmo sem a ren-
tabilidade esperada, sabem fazer a
engenharia financeira adequada, as
transações financeiras e o hedge que
as protege. Para as pequenas, isso é
muito mais difícil. Em segundo lugar,
quando estamos falando de commo-
dities, normalmente estamos falando
de grandes empresas, e os preços das
commodities estão num momento
bastante positivo no mercado interna-
cional. Então, a própria situação cam-
bial é compensada pelo aumento do
preço dos produtos. É o que está
acontecendo com o minério de ferro,
o aço, o gusa, o café, e várias coisas
produzidas em Minas. 

No entanto, o câmbio para a pe-
quena e média empresa é uma ques-
tão de conta. Se não fecha, se o custo
de produção é maior que o custo de
venda, é uma situação muito compli-
cada. Tanto é que nós estamos vendo
a participação de pequenas e médias
empresas diminuindo por causa da si-
tuação cambial, não só em Minas
como no Brasil todo.

BME - A logística também é um
problema?

WNB - Sem dúvida. As pequenas
empresas têm dificuldade de encher
um container. Estamos falando de es-
cala. Muitas vezes, a pequena e
média empresa não tem escala sufici-
ente para completar uma logística,
para utilizar a logística mais ade-
quada e isso acaba aumentando os
custos até a chegada do produto ao
seu destino. 

BME - Apesar dos problemas, a
criatividade dos exportadores surpre-
ende? 

WNB - Muito. Outro dia chegou
aqui uma pessoa que está expor-
tando mel para o Japão. Um empre-
sário que nunca se aproximou do go-
verno. Foi a própria ousadia e criativi-
dade que fez com que seu mel che-
gasse ao Japão. Quando pegamos a
pauta de exportação de Minas,
vemos produtos que nem imagináva-
mos. 

BME - O senhor acredita que
Minas Gerais tem vocação para atrair
eventos internacionais como o re-
cente encontro do BID e, agora, esse
dos compradores da ONU? 

WNB - Tenho plena convicção e já
temos resultados concretos. Há três
anos, o nível de ocupação dos hotéis
em Belo Horizonte era de 30% e,
hoje, já é de 70%. A transferência de
boa parte dos vôos do Aeroporto da
Pampulha para o Aeroporto Interna-
cional Tancredo Neves faz parte dessa
estratégia. O movimento do aero-
porto cresceu quase 20% do ano
passado para este ano. E continua,
crescendo. 

Nós concluímos a construção do
Expominas para o evento do BID, que
foi um marco para Belo Horizonte.
Então, não tenho dúvida desse po-
tencial de Belo Horizonte, até porque
já há um certo excesso de eventos
em São Paulo e no Rio de Janeiro há
uma certa dispersão, pela condição
natural da cidade.

JOSÉ ANTONIO BICALHO

Até tornar-se secretário de Desen-
volvimento Econômico de Minas Ge-
rais, Wilson Nélio Brumer, não havia
ocupado cargos em governos. Acos-
tumado a comandar grandes empre-
sas - foi presidente da Companhia
Vale do Rio Doce, da Acesita e da BHP
Billiton - ele recebeu carta branca do
governador Aécio Neves para acelerar
o crescimento da economia mineira.  

Brumer está muito confortável à
frente de sua pasta. Continua a che-
gar cedo ao seu escritório, no coração
de Belo Horizonte, e sai sempre muito
tarde, para desespero de seus asses-
sores. Mantém o mesmo estilo “wor-
kaholic” com o qual fez fama na inici-
ativa privada. 

Nessa entrevista, ele fala da impor-
tância da realização do encontro dos
compradores da ONU em Belo Hori-
zonte e de sua estratégia de desen-
volvimento de Minas Gerais baseada
na exportação.

BME - O senhor vê grande com-
plementariedade entre a indústria mi-
neira e o perfil de compra da ONU?

WNB - Minas Gerais é muito co-
nhecido pela exportação de produtos
tradicionais. E aí nós estamos falando
de minério de ferro, aço, gusa e café.
Mas a pauta de exportação mineira
vem crescendo e se diversificando
muito. Minas é hoje um grande pro-
dutor de alimentos, de leite, de car-
nes, que tem muita complementarie-
dade com a ONU. Assim como na
área de vestuário, de eletro-eletrôni-
cos, de equipamentos e implementos

agrícolas, de veículos. Temos uma
grande gama de produtos que Minas
Gerais é fabricante e que a ONU é
compradora.

BME - Trazer o encontro dos res-
ponsáveis pelas compras da ONU para
Belo Horizonte está inserido num pla-
nejamento maior de incentivo às ex-
portações do Estado? 

WNB - Minas Gerais é o segundo
estado exportador do Brasil. No ano
passado, nós exportamos US$ 13,5
bilhões, contra US$ 10 bilhões no ano
anterior, e temos expectativa para
2006 de exportarmos US$ 15 bilhões.
Nós temos feito um grande esforço
junto aos órgãos de classe, notada-
mente junto à Fiemg (Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais),
para que possamos trazer o maior nú-
mero de empresas mineiras para o
mercado internacional. Então, a visita
que tivermos aqui dos compradores
da ONU está exatamente nesse es-
forço que vem sendo feito para que
possamos mostrar às nossas empresas
como participar e estar presentes em
vários mercados.

BME - Que tipo de empresa pre-
cisa desse apoio do governo e dos ór-
gãos de classe para exportar?

WNB - Certamente, as grandes
empresas não precisam desse apoio
para atingir o mercado internacional.
Elas sabem fazer isso muito bem. Mas
as pequenas e médias empresas ainda
precisam de suporte. E nesse sentido
nós temos feito várias missões com
pequenas e médias empresas para

fora do Brasil, para que elas possam
apresentar os seus produtos para po-
tenciais clientes. E esse trabalho tem
sido bastante positivo. Nós temos em
Minas quase 1,5 mil empresas que
estão exportando.

BME - O que tem sido feito na
prática para promover as exporta-
ções? 

WNB - Tudo que temos feito tem
participação do Governo estadual, da
Fiemg, dos órgãos de classe e do Ita-
maraty. Também é bom destacar a
participação das embaixadas. O que
nós temos feito é enviar representan-
tes na frente, antes das missões, que
verificam as empresas a serem visita-
das, o que elas necessitam e quais são
complementares às empresas minei-
ras, para não criar frustrações e para
tornar mais efetiva a possibilidade de
negócios. Tudo é sempre muito parti-
cipativo. No caso do encontro da
ONU em Belo Horizonte, o Ministério
das Relações Exteriores participou ati-
vamente para que o evento fosse rea-
lizado no Brasil e em Minas Gerais.

BME - Essas visitas têm sido feitas
sistematicamente?

WNB - Nós fizemos nesses últi-
mos três anos, de três a quatro via-
gens por ano com essas delegações
de empresários mineiros. Já visitamos
a Argentina, Uruguai, Estados Uni-
dos, França, Japão, China... Esse é
um processo sistemático porque par-
ticipar do mercado internacional é
parte da estratégia de desenvolvi-
mento de Minas Gerais.
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CONSOLIDAR A CULTURA 
EXPORTADORA
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Wilson Nélio
Brumer, enfatiza a necessidade de consolidar a cultura exportadora, somando
esforços de empresários e governo

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

Tem que participar de feiras, insistir
nos contatos, mostrar seu produto. 

BME - Então, estamos falando da
criação de uma cultura de exporta-
ção? 

WNB - É por isso que eu acho im-
portante esse conceito de parceria
entre o Governo do Estado, a Fiemg
e o Ministério das Relações Exterio-
res. Porque a grande empresa não
precisa de apoio. Ela sabe ir ao mer-
cado adequado, buscar o melhor
parceiro quando está falando de tec-
nologia. Mas a pequena empresa

Wilson Brumer, Secretário de
Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais



BRIAN NICHOLSON E 
JOSÉ ANTONIO BICALHO

A Itambé, maior processadora de
leite com capital nacional, vem de-
senvolvendo há quatro anos uma
bem-sucedida estratégia de relacio-
namento comercial com as agências
da ONU. Há dois, anos tornou-se
fornecedora de leite como contra-
tante para fornecedoras européias.
A empresa iniciou suas vendas para
a ONU em 2003, embarcando US$
4,6 milhões em leite em pó. Já no
ano seguinte, o volume de negócios
saltou para US$ 18 milhões. 

“Basicamente, entramos nesse
mercado devido à necessidade de
exportar nossa produção exce-
dente”, explicou José Pereira, presi-
dente de Itambé, a Cooperativa
Central de Produtores Rurais de
Minas Gerais (CCPR.) Para a Itambé,
além de aumentar os volumes de
venda, as exportações para a ONU
têm servido como instrumento de
regulação da oferta de leite no mer-

cado brasileiro
e, conseqüen-
temente, dos
preços do pro-
duto. 

As exporta-
ções são reali-
zadas através
da Serlac Tra-
ding, empresa
da qual a Itam-
bé detém uma
participação de
40%. André
Mesquita, tra-
der da Serlac,
explicou que as
primeiras ven-

das para o Programa Mundial de Ali-
mentos foram feitas como subcon-
tratante de companhias européias.
No entanto, o volume exportado era
significativo e mostrou ser um bom
negócio. “Nós vendemos leite em
pó para o Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) e para a Agência de
Trabalhos e Ajuda das Nações Uni-
das para a Palestina (UNRWA), que
distribuíram o leite em pó para o Ira-
que, Palestina e Coréia do Norte”,
disse Mesquita. 

A companhia consolidou relacio-
namento direto com a ONU e pla-
neja agregar outros produtos lácteos
às exportações, como leite conden-
sado e leite evaporado.

O esforço exportador exigiu flexi-
bilidade da empresa. Uma das pri-
meiras exigências a ser cumprida era
relativa à composição do leite. A Ser-
lac normalmente exporta leite em pó
produzido segundo a especificação
do Instituto Americano de Produtos
Lácteos (IAPL), que é um padrão

mundial geralmente aceito. Con-
tudo, para a distribuição em alguns
países árabes, a ONU pede níveis de
gordura mais elevados e níveis inferi-
ores de lactose, além do reforço de
vitaminas. Essa diferença requer uma
operação de produção especial.

Para garantir que os fornecedores
cumpram minuciosamente todos os
requisitos, a ONU envia inspetores
para verificar as amostras antes da
remessa. Além disso, a operação
deve ser garantida por um seguro-
desempenho, contratado pelo ex-
portador. 

Outra particularidade dos negó-
cios com a ONU são os prazos. Em-
bora o leite em pó tenha uma vida
útil de 24 meses, o Programa Mun-
dial de Alimentos normalmente
compra num mês para entrega no
seguinte, disse Mesquita. “Os prazos
da ONU são muito apertados. Isso
significa que tenho de instalar uma
operação especial de produção em
um espaço muito curto de tempo, e,
naturalmente, com o leite sendo um
produto que pode ser colocado em
quarentena, pode às vezes ser uma
verdadeira batalha conseguir en-
tregá-lo a tempo”, acrescentou. 

Nada disso, porém, o assusta a
ponto de desistir do mercado ONU.
A Serlac registrou-se no site da UN
Global Marketplace para licitar dire-
tamente os contratos. Conforme ba-
lanço de Mesquita, o custo adminis-
trativo de vender para a ONU, decor-
rente da adequação e documenta-
ção necessárias, não é maior do que
o envolvido em operações normais
de exportação, pois só difere nos de-
talhes. “Tudo correu muito bem”,
avaliou. 
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O Bio-Manguinhos - Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos, um
dos principais laboratórios públicos
do Brasil, é fornecedor das agências
da ONU há cinco anos e um dos
principais provedores de vacina con-
tra a febre amarela da organização,
abastecendo 55 países da América
Latina, Caribe, África e Ásia. O insti-
tuto recebeu, há 10 anos, solicita-
ção da Organização Mundial da

Saúde (OMS) para ampliar a produ-
ção de vacina contra a febre ama-
rela, para ajudar a atender à de-
manda mundial.  

“Começamos a ampliar e moder-
nizar nosso laboratório e, seis ou
sete anos atrás, voltamos à OMS e
pedimos para nos submeter à inspe-
ção de pré-qualificação para sermos
fornecedores dessa vacina”, expli-
cou o diretor do Bio-Manguinhos,

Akira Homma.
O instituto for-
nece para a Or-
ganização Pan-
Americana de
Saúde (OPAS), a
OMS e a Unicef
e agora está se
p r e p a r a n d o
para pedir pré-
q u a l i f i c a ç ã o
para fornecer
vacinas contra

sarampo, sarampo-caxumba-rubé-
ola (scr) e meningites A e C. Esse
processo pode levar mais dois ou
três anos. 

Homma esclareceu que as agên-
cias da ONU – no seu caso, encabe-
çadas pela OMS – garantem a quali-
dade da vacina de diversas formas.
Uma é o estabelecimento de exigên-
cias operacionais mínimas, demons-
trando critérios, especificações e re-

Leite de Minas para o mundo
A Itambé adaptou sua produção para atender às especificações da ONU,
ganhou novos mercados e planeja exportar produtos com maior valor agregado 

N E G Ó C I O S Selo de qualidade internacional
A Bio-Manguinhos está entre os maiores fornecedores da ONU de vacina contra
a febre amarela, alcançando 55 países em desenvolvimento

André Luis Monteiro, à direita, gerente de exportação da Itambé
sai otimista do “Contact Day”

Pesquisador
manipula vacinas
em laboratório de
Bio-Manguinhos;
acima, Akira
Homma, diretor do
instituto 

BIO-MANGUINHOS
vendas de vacina contra febre 
amarela para o sistema ONU*

2004 US$ 26.5 milhões
2005 US$ 23 milhões
2006 US$28 milhões (estimativa)

*OPAS, OMS, Unicef

gulamentos detalhados. Outra é o
rigoroso sistema de pré-qualifica-
ção. “Ser pré-qualificado significa
que somos obrigados a manter a
OMS informada sobre qualquer pro-
blema que venha a ocorrer, ou
sobre qualquer mudança que seja
feita, e eles enviam amostras aleató-
rias de nossas remessas para um la-
boratório de referência para o con-
trole de qualidade”, disse Homma.
“Além disso, recebemos visitas de
um grupo de especialistas internaci-
onais a cada dois anos para revisar
nosso status de pré-qualificação”,
acrescentou.

Para Homma, uma das maiores
vantagens de ser fornecedora da
ONU é manter a Bio-Manguinhos
na vanguarda da tecnologia e da
pesquisa de vacinas. “Nosso grupo
de controle de qualidade tem de
ser bem preparado para enfrentar



ada pelos níveis de qualidade esta-
belecidos pelo sistema ONU”, ob-
servou.
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das da Positivo.
Ela avalia que um contrato de

fornecimento f inanciado pelo
PNUD é um pouco mais complexo
do que uma operação convencio-
nal, porque organismos multilate-
rais têm seus próprios regulamen-
tos, que são diferentes da Lei
8.666, o estatuto que governa as
compras do setor público no Brasil. 

Mesmo que os produtos sejam
entregues dentro do Brasil, a ope-
ração conta como exportação para
o PNUD, com isenção de alguns
impostos, e sob certas circunstân-
cias se pode qualificar para o re-
gime drawback. 

A partir desta experiência, a
empresa quer agora aprofundar-se
no mercado ONU, para entrega
fora do Brasil. O objetivo é expor-
tar um sistema de aprendizado lú-
dico chamado E-Blocks, que a Posi-
tivo desenvolveu para ensinar in-
glês para crianças como um se-
gundo idioma. Patenteado em 30
países, o sistema já é exportado
comercialmente e em 2005 ga-
nhou um World Summit Award. O
WSA é uma iniciativa global para
selecionar e promover os melhores
conteúdos virtuais (e-Content), lan-
çado em 2003 sob a égide da
World Summit on the Information
Society, da ONU.

Positivo
fornece 
PCs
Empresa do Paraná
planeja exportar
equipamentos e sistema
de ensino de inglês
como segundo idioma 

Um caminho seguro
para novos mercados
Na rodada de negócios entre empresas brasileiras e
diretores de compras das agências da ONU, novas
oportunidades de negócios são abertas pelos
exportadores

esse tipo de desafio. Portanto, toda
nossa produção, não só a vacina
contra a febre amarela, é benefici-

O Bio-Manguinhos fornece para OPAS, a OMS e a Unicef

Marielva Andrade Dias, da
Positivo, e o sistema E-blocks,

ganhador do WSA

Cristina Leal, à esquerda, representante da Socan Produtos Alimentícios, mira a FAO como
futuro cliente

BRIAN NICHOLSON

Há dez anos, a fabricante de
computadores Positivo, sediada no
Paraná, empenhou-se para con-
quistar o mercado de vendas go-
vernamentais financiado pela ONU
no Brasil. Depois de entregar perto
de 14 mil PCs e quantidades equi-
valentes de impressoras e outros
periféricos a programas da ONU, a
companhia estuda ingressar no
mercado mundial da ONU, em par-
ticular no segmento de ensino de
idiomas.

Na seqüência de uma primeira e
bem-sucedida investida para forne-
cer software educacional, treina-
mento e suporte técnico para o
governo do Estado de São Paulo
em 1996, a companhia
ganhou contratos finan-
ciados pelo Programa
das Nações Unidas para
o Desenvolvimento
(PNUD) com os governos
estaduais de Minas Ge-
rais, Piauí e Paraná, além
do Ministério da Previ-
dência Social, todos em
licitações internacionais,
segundo informou Mari-
elva Andrade Dias, dire-
tora da divisão de hard-
ware e soluções integra-

JOSÉ ANTONIO BICALHO

Cristina Leal estava bastante oti-
mista depois de seu encontro com o
diretor da área de Licitações da Or-
ganização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO),
na rodada de negócios que aconte-
ceu em Belo Horizonte, como parte
da 31ª Reunião do Grupo de Traba-
lho de Licitação Inter-Agência das
Nações Unidas (IAPWG). “Preciso
muito de compradores na Europa. E
a FAO me parece ser o cliente ideal”,
disse ela, com um grande sorriso no
rosto.

Ela comanda uma trading no Rio
de Janeiro e é representante da área
internacional da empresa Socan Pro-
dutos Alimentícios, a terceira maior
torrefadora de café do País, dona da
marca Canaan, entre outras. Sua
missão no encontro da ONU era
abrir oportunidades de vendas para

a fábrica de café solúvel que a Socan
construirá brevemente na Polônia.

“Já estamos experimentando o
mercado europeu há um ano. Temos
marcas lançadas na França e na In-
glaterra, além da própria Polônia.
Agora, o que precisamos é de con-
tratos grandes, que viabilizem a en-
trada em operação da nova fábrica”,
explicou.

Segundo Cristina Leal, existe a
possibilidade imediata de venda para
a FAO do café torrado e moído pro-
duzido no Brasil. E, num segundo
momento, do café solúvel que será
produzido na Polônia.

A construção da fábrica européia,
segundo Leal, é o grande passo que
a Socan está dando para internacio-
nalizar suas atividades. Trata-se de
um investimento arrojado, de R$ 80
milhões, na construção de uma uni-
dade com três vezes a atual capaci-

GENÉRICOS CONTRA A
AIDS 

A ação da ONU no combate à
Aids, principalmente na África, gera
boas perspectivas de negócios para
o laboratório Cristália Produtos Quí-
micos e Farmacêuticos, que tem

tantes da Organização Mundial de
Saúde (OMS), da UNRWA (agência
para refugiados palestinos) e do
Banco de Desenvolvimento Africano
e saiu do evento bastante satisfeito
com os contatos realizados. “Acre-
dito que vamos ter sucesso nas pró-
ximas licitações. Os representantes
da ONU são bastante pragmáticos e
demonstraram um interesse real por
nossa linha de produtos”, disse ao
final do encontro.

Além dos genéricos contra a
Aids, a Cristália fabrica matérias-pri-
mas para a indústria farmacêutica e
uma vasta linha de produtos para
anestesia. A empresa já exporta para
30 países o correspondente a 5% de
sua produção. Mas Prado está preo-
cupado em abrir mercado no exte-
rior para absorver a produção da
nova planta que está sendo constru-
ída e que dobrará a capacidade
de fabricação de medicamentos da
empresa.

Hoje, a Cristália fabrica 1,5 bilhão
de comprimidos por ano e 200 mi-
lhões de ampolas. É a segunda maior
fornecedora de produtos farmacêuti-
cos para hospitais e o primeiro pro-
dutor nacional de anestésicos.

Jose Roberto Prado, da Cristália, busca
abrir canais para medicamentos
genéricos contra a AIDS

duas unidades industriais no interior
de São Paulo. Na rodada de negó-
cios em Belo Horizonte, o diretor de
Negócios Internacionais da empresa,
José Roberto Prado, buscou abrir ca-
nais para a venda dos medicamen-
tos genéricos para Aids fabricados
pela Cristália.

Prado se reuniu com represen-



dade de produção no Brasil. “Se
conseguirmos um bom contrato com
a FAO, nossos sonhos se concreti-
zam”, disse.

Volta ao mercado
A empresa Olidef CZ, de Ribeirão

Preto (SP), viu na rodada de negó-
cios uma boa oportunidade de voltar
a fazer negócios com a ONU, depois
de 20 anos de afastamento. “É incrí-

vel, mas o representante da Unicef
lembrou da venda de estufas de es-
terilização que fizemos para eles na
década de 1980 e disse que vai nos
recomendar para a agência”, disse
Bruno Tavares, coordenador de co-
mércio exterior da empresa.

Fabricante de incubadoras e ber-
ços aquecidos, a Olidef CZ não é
uma novata no comércio internacio-
nal. Atualmente, a empresa exporta

para mais de 40 países. O objetivo
de Tavares na rodada de negócio era
buscar oportunidades de vendas
para a Europa, já que só recente-
mente a empresa conseguiu a certifi-
cação internacional da União Euro-
péia para seus produtos.

Segundo Tavares, as perspectivas
de venda para a ONU são boas, já
que a empresa, através de seus re-
presentantes na América Latina, já
venceu algumas licitações para o
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID). Agora, a empresa
busca oportunidades diretamente
com a ONU, sem intermediações.

A Olidef CZ é o braço da indús-
tria farmacêutica JP Indústria Farma-
cêutica para o segmento de equipa-
mentos hospitalares. É a segunda
maior fabricante de equipamentos
médicos para tratamento de recém-
nascidos do País e exporta em média
30% da produção. 
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Acima: empresários puderam conversar
diretamente com representantes da ONU.
Bruno Tavares, da Olidef (foto ao lado),
retoma contato depois de 20 anos


