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EXPORTAÇÃO PARA AFRICA 
Prezados Senhores,   

Recentemente enviamos correspondência sobre Exportação para África, de equipamentos e insumos para a 
Agricultura.   

Normalmente este esforço de penetração em mercados além fronteiras, se faz através de Feiras e de eventuais 
contratos com intermediários.   

Nós propomos que o esforço financeiro de cada empresa interessada em exportar, relativo a despesas de viagens, hotel, 
pavilhão de exposição, brindes, recepções, marketing geral, seja direcionado para atividade concreta de produção e 
demonstração dos melhores produtos que pretendam oferecer ao mercado.   

Para tanto disponibilizamos a nossa Empresa, AAA, constituída para o efeito de representação de tecnologia, 
equipamentos, insumos e serviços para a agricultura.   

Dispomos de área agrícola para demonstração de resultados reais produtivos, com vários milhares de hectares.   

A tecnologia que desejamos oferecer ao mercado é a tecnologia de nossos propostos Parceiros de Investimento, aos 
quais estamos dirigindo esta mensagem.  
Cada Parceiro Terá amplo espaço para desenvolver seu produto e sua tecnologia com as maiores vantagens comerciais.  

Cada interessado em Investir na Exportação deverá propor um certo valor de investimento correspondente ao montante 
de seu potencial de exportação. Discutiremos os valores e forma de Investimento para cada caso .  

Com essa participação o Parceiro Comercial adquire junto da nossa Empresa o direito exclusivo, por contrato, de 
fornecimento de equipamentos seus ou equivalentes de outros fabricantes, porém respeitado o circuito comercial que o 
torna por direito o exportador dessas mercadorias. Nesta Parceria jamais compraremos produtos equivalentes de outras 
empresas concorrentes sem o consentimento do Parceiro contratado.  

De momento, o mercado imediato disponível ascende a mais de 5.000 hectares de áreas a irrigar ou irrigadas, para as 
quais, além de equipamentos de irrigação, serão necessários insumos diversos, maquinário, e unidades industriais de 
conserva e processamento de alimentos.   

No futuro a curto prazo entre 5 e 10 anos, o mercado ultrapassará os 100.000 hectares necessários para apenas 
estabilizar a alimentação de uma Nação de 12 a 15.000.000 de habitantes.   

A nossa Empresa, AAA, deseja constituir um Entreposto Técnico, Comercial e Industrial bastante abrangente com 
Empresas Brasileiras de qualidade onde todas as representadas completem um espectro tecnológico sem a 
desnecessária concorrência habitual.   

Assim no campo da irrigação , uma empresa será selecionada para Pivots, outra para micro aspersão, outra para 
gotejamento, ou micro aspersão e gotejamento, outra para insumos agrícolas, defensivos, outra para fertilizantes,...   

No campo agro industrial serão também escolhidas empresas não concorrentes com seus parceiros de além fronteiras...   

No campo de insumos será feita também uma seleção para o melhor pacote tecnológico, o qual será sempre adquirido 
do Brasil através da empresa parceira e selecionada.   
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A dinâmica a imprimir nesse mercado objetiva a maior atualização de tecnologia em convênio com instituições de 
P&D , ensino e Extensão Rural e Industrial.   

As Empresas Parceiras deverão estar sensíveis á permanente atualização de tecnologias e competitividade de preços 
como forma de estabilização no mercado.   

A Nossa Empresa, AAA, por seu lado, fornecedora de todos os componentes no interior do País importador, oriundos 
dos seus Parceiros Internacionais Brasileiros, pode atuar no mercado com as mais baixas taxas de intermediação, 
sendo portanto o melhor veículo de uma competitividade global de projetos "Chave na Mão".   

Além do mais, a constituição de um armazém comum de embarque no Brasil, com mercadorias de todos os parceiros, 
viabilizará ao máximo o efeito de grupagem, diminuindo os custos dos fretes e de procedimentos alfandegários.  
Pequenas encomendas com volumes e pesos reduzidos, poderão viajar dentro de contentores com mercadoria de 
diversos fornecedores para o mesmo destino, a Empresa AAA, Parceira Importadora.  

Várias são as vantagens de agrupamento de empresas não competitivas, que levam á maior certeza de fechos de 
negócios, já que, localmente ofereceremos um pacote de elite, respondendo a todas as necessidades dos nossos 
clientes.   

Informamos que a nossa Empresa, AAA, ainda oferece aos seus clientes, além de equipamentos, insumos, serviços e 
tecnologia, fornecidos pelo grupo de Parceiros Investidores Comerciais, 
a contratação de toda a sua produção agrícola a integrar ao mercado de alimentos no qual atuará.   

Esta segurança de viabilidade econômica do cliente agricultor, será ponto fulcral para fecho seguro do negócio inicial, 
que envolve os interesses imediatos das Empresas Parceiras Investidoras, que é representado por fornecimento de bens 
de investimento, enquanto que o cliente final terá uma certeza de estar adquirindo um projeto produtivo e 
economicamente viável, devidamente assistido pela  melhor tecnologia e assistência técnica.  

Embora estes Países novos em Desenvolvimento atravessem um período de agitação de crescimento econômico com 
distorções características de desorganização, o qual permite práticas negociais de oportunidade, com grandes e 
exagerados lucros, a AAA pretende fazer um trabalho sério com seus Parceiros Investidores de forma a conquistar o 
mercado com políticas comerciais de fundo, sérias , estáveis e duráveis.    

Discuta conosco o  interesse da V. Empresa em exportar através do nosso grupo e conheça os níveis de investimento, 
bem como as condições de tratamento desses valores investidos pelos Parceiros.    

As negociações ao nível do Brasil para tal cooperação com interessados, estão a cargo da Empresa  
Pivot Central Ind. Com.  na pessoa do Eng.º Jorge de Sousa no seguinte endereço:  
Rua Monte Azul, 241 Janaúba- MG - Brasil CEP: 39440-000  
Atenciosamente,  
Jorge de Sousa 
jorge@nortecnet.com.br
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