
TIPS VOOR NEDERLANDERS

TEKST: PETER VAN TONGEREN

Wie zaken wil doen in Brazilië zal het Portugees moeten beheersen. 

Zie hier één van de obstakels die nieuwkomende buitenlanders in 

Brazilië moeten overwinnen. Slechts 11% van de Braziliaanse bevol-

king spreekt vloeiend Engels volgens onderzoeksbureau Catho. Wie 

de obstakels weet te slechten, wacht een veelbelovend land.

Brazilië trekt de laatste jaren behoorlijk de aandacht als één van de 

BRIC-landen met volop mogelijkheden om te ondernemen. Neder-

land organiseert de laatste jaren zelfs twee à drie handelsmissies per 

jaar naar dit land. Enkele ontwikkelingen hebben die belangstelling 

in een stroomversnelling gebracht. Allereerst een toename van de 

middenklasse met 32 miljoen mensen sinds 2003 (zie tabel Clas-

ses and Monthly revenues), verder de miljarden die de regering in 

de komende jaren investeert in infrastructuur en logistiek, alsook 

de gigantische oliereserves die in 2008 voor de kust van Brazilië zijn 

ontdekt en aankomende events als het FIFA Wereldkampioenschap 

voetbal in 2014 en de Olympische Zomerspelen in 2016.

Tegelijkertijd is Brazilië een politiek stabiel land dat veel beter aansluit 

bij de Europees-Amerikaanse zakencultuur dan andere BRIC-landen. 

Kortom, een land met ongekende zakelijke mogelijkheden. Er zijn ook 

uitdagingen en iedere nieuwkomer doet er daarom goed aan zich 

te realiseren dat de Braziliaanse context compleet anders is dan de 

West-Europese. 

Krimpende kloof tussen arm en rijk
Brazilië kent sinds de Portugese kolonisatie vanaf 1500 een lange 

historie van uitbuiting en onderdrukking. Gezien de enorme rijkdom 

aan zo’n beetje alle grondstoffen, is Brazilië traditioneel een land waar 

eerst de Portugezen en later de Brazilianen zich zo snel mogelijk 

konden en wilden verrijken. Daarbij is een grote kloof tussen rijk en 

arm ontstaan. Ook nu is er een kleine rijke en goed opgeleide boven-

klasse en hoge middenklasse (15% ) met daaronder de lage midden-

klasse en onderklasse die veel minder vermogend zijn en slechter 

opgeleid. Dit is een van de redenen waarom bedrijven moeilijk aan 

hoog opgeleid personeel kunnen komen. Van de totale bevolking 

is 8,6%  analfabeet. De rijke toplaag bezet de goede posities in het 

bedrijfsleven, heeft de touwtjes in handen binnen politiek en media 

De Braziliaanse 
context

São Paulo, vrijdag 26 oktober 2012. Ik geef een gastles 
op de Braziliaanse hogeschool Ahanguera over change 
management. Een klas van ongeveer veertig studenten kijkt 
me hoopvol aan. Voor de grap vraag ik in het Engels of er 
geen bezwaar is als ik mijn betoog in het Engels houd. Ik 
krijg geen reactie, ook niet als ik vraag of degenen die geen 
probleem met Engels hebben hun hand op willen steken. 
Langzaam dringt het tot me door dat niemand mijn vraag 
begrepen heeft. Ik vervolg mijn les in het Portugees.
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Peter van Tongeren geeft gastles op de hogeschool Ahanguera
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Vijf tips voor succesvol zakendoen
De volgende vijf tips helpen u om het zakendoen binnen de Brazili-

aanse context te vergemakkelijken: bouw relaties op en win vertrou-

wen, zoek aansluiting bij de lokale markt, denk lange termijn, maar 

bied oplossingen op korte termijn, beweeg sneller door bureaucra-

tie en regelgeving en weet talenten te binden en boeien.

1. Bouw relaties op en win vertrouwen
In zakelijke contacten hebben Brazilianen de neiging om tot het 

allerlaatst alle opties open te willen houden. Je krijgt op je voor-

stellen niet in één keer een duidelijk ja of nee. Hierin speelt een 

algemeen wantrouwen in aanbieders van diensten of producten 

een rol. Begrijpelijk vanuit het Braziliaanse referentiekader en vaak 

gebaseerd op reële ervaringen. Ook nemen Brazilianen pas beslis-

singen als ze zeker weten dat hun baas het hier ook mee eens is. 

Voor zakendoen in Brazilië is dus een lange adem nodig en moet je 

de verschillende hiërarchische niveaus bespelen. Neem de tijd voor 

het opbouwen van een relatie met je zakenpartner, want de relatie 

is minstens zo belangrijk voor het zakendoen als de kwaliteit van je 

diensten of producten. Vanuit een relatie kweek je immers vertrou-

wen. Het spreken van Braziliaans Portugees is hierbij een enorm 

voordeel. Relaties opbouwen werkt het best in een informele sfeer 

buiten het werk: tijdens de lunch in een restaurant, op de golfbaan, 

tijdens een borrel of evenement. Besteed daarbij aandacht aan de 

favoriete voetbalclub, de familie en begin niet te snel over zaken. De 

Nederlandse directheid wordt niet op prijs gesteld. Voor Nederlan-

ders is het ook zeer de moeite waard te investeren in het Neder-

landse netwerk in bijvoorbeeld São Paulo of Rio. Langs deze weg 

kwam Berenschot/Mazars onder andere aan een opdracht voor een 

management development traject bij een multinational. Als je in Bra-

zilië eenmaal zaken hebt gedaan en het is goed bevallen, dan heb 

je een belangrijke horde genomen en wordt het verder zakendoen 

sneller en makkelijker. 

2. Zoek aansluiting bij de lokale markt
In Brazilië heb ik veelvuldig de term ‘eerste wereld’ horen vallen, 

duidend op Europa en Noord-Amerika. Men kijkt op tegen het wel-

vaartsniveau, de orde en veiligheid die in het rijke Westen is bereikt. 

Tegelijkertijd bestaat ook het idee dat buitenlanders niet goed we-

ten hoe het in Brazilië werkt. Kennis en kunde uit West-Europa is niet 

één-op-één toepasbaar binnen de Braziliaanse context. Het vinden 

van de juiste balans tussen nieuwe kennis toevoegen en aansluiten 

bij het bestaande is de uitdaging voor nieuwkomers. Aansluiten 

bij de mores van de Brazilianen is het best te bereiken door in zee 

te gaan met een Braziliaanse partner die weet hoe het werkt in 

Brazilië. Uit onderzoek van de Nederlands-Braziliaanse kamer van 

koophandel (Dutcham) blijkt dat slechts 25% van de Nederlandse 

investeringen in Brazilië tussen 1995 en 2005 succesvol waren en 

dat geslaagde bedrijven een vorm van partnership zijn aangegaan 

met een Braziliaanse partij. Realiseer je wel dat er in Brazilië een 

groot verschil kan bestaan tussen wat mensen zeggen en wat 

ze in werkelijkheid doen. Neem daarom bij het aangaan van een 

samenwerking ook de tijd om te ervaren of zo’n partij zijn afspraken 

voldoende nakomt om er vertrouwen in te krijgen. Zeker in het begin 

zal het initiatief meer van jouw kant moeten komen. 

3.  Denk lange termijn, maar bied oplossingen op 
korte termijn

Nederlanders zijn gewend om in een goed geordende, geplande, 

stabiele omgeving te leven waarin je enige tijd vooruit kunt kijken. 

We nemen een hypotheek voor dertig jaar, bouwen pensioen op, 

maken langetermijnplannen en doen investeringen om het water 

tegen te houden. Brazilianen zijn pas sinds de laatste decennia 

gewend aan politieke en economische stabiliteit. Echter, nog steeds 

is er veel meer hectiek en dynamiek in het land dan in West-Europa. 

Besef dus dat Brazilianen denken en handelen vanuit een ander 

referentiekader. Zij zijn meesters in het accepteren van en omgaan 

met het onverwachte en improviseren. Ze zijn prima in staat een 

probleem op te lossen op het moment dat het zich voordoet, maar 

hebben minder de neiging te bedenken hoe je het de volgende 

keer kunt voorkomen. Het keer op keer onderlopen van een hoofd-

verkeersader in hartje São Paulo bij zware regenval illustreert dit. 

Een Braziliaan heeft minder behoefte aan abstracte vergezichten 

en des te meer aan concrete oplossingen in het hier en nu. Zo 

vroeg een energiebedrijf Berenschot/Mazars om uit te zoeken hoe 

vergelijkbare bedrijven hun jaarlijkse contractaanpassingen doen 

met leveranciers, aangezien hun eigen leveranciers soms door te 

magere contractaanpassingen failliet gingen. Een acuut probleem 

voor hen en ze wilden de best practices zo snel mogelijk overne-

men. Aanbieders van diensten en producten dienen dus goed aan 

te sluiten bij de concrete problemen van dat moment en oplossin-

gen te bieden die op korte termijn effect sorteren. 

4.  Beweeg sneller door bureaucratie en 
regelgeving

Mede om fraude tegen te gaan, is er een omvangrijke regelgeving 

ontstaan die het zakendoen zeer compliceert. Zo moeten er veel 

verschillende soorten belasting worden betaald op federaal, staats- 

en gemeentelijk niveau. Om de juiste afdrachten te doen en bij te 

houden, is al een behoorlijk administratief apparaat nodig. Kostprij-

zen voor producten zijn daardoor in Brazilië vrij hoog. Ook voor het 

betalingsverkeer van en naar het buitenland gelden allerlei regels. 

Om een bedrijf te beginnen, moet je aan ontelbare regels voldoen 

en een zeer lange adem hebben. Om dingen voor elkaar te krijgen 

in Brazilië, bijvoorbeeld visa voor werknemers, kun je het beste een 

zogenaamde ‘despachante’ inhuren, die de weg kent binnen de 

Braziliaanse bureaucratie. Ook hier vergemakkelijkt samenwerking 

met een lokale partij het zakendoen aanzienlijk. Tip: Dutcham heeft 

een compact handboek gemaakt voor het investeren in de Brazili-

aanse markt getiteld Kompas, dat tot in detail ingaat op regelgeving 

en andere zaken.

5. Weet talenten te binden en boeien 
De grootste groep Brazilianen (87% ) is voor basis- en middelbaar 

onderwijs aangewezen op publiek onderwijs dat van matige tot 

slechte kwaliteit is. Goed opgeleide professionals zijn dan ook 

schaars en binnen de snelgroeiende Braziliaanse economie woedt 

op de arbeidsmarkt een strijd om goed opgeleid talent. Het goed 

opgeleide talent weet dit en wisselt geregeld van werkgever om 

snel carrière te maken. Nieuwkomers op de markt dienen dus 

goed na te denken over wat hun bedrijf aantrekkelijk maakt voor 

Braziliaanse werknemers. Lokaal onderzoek laat zien dat carrière-

perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijke elementen 

zijn. Buitenlandse bedrijven kunnen zich daarnaast goed profileren 

op stagemogelijkheden in het buitenland en horizonverbreding. 

Berenschot/Mazars deed een multinational in dit kader een aantal 

aanbevelingen om hun wervingsmethoden te verbeteren. 

Genoemde tips zijn verre van uitputtend maar geven wel een 

handvat bij het begrijpen van en zakendoen binnen de Braziliaanse 

context. Daarnaast is Brazilië een fantastisch land om in te vertoe-

ven. De mensen zijn sympathiek en gastvrij, het bruist, heeft een 

aangenaam klimaat, kent vele natuur- en cultuurschatten. Kortom, 

Brazilië heeft alles om het hart van een Europeaan te veroveren.
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en is succesvol in het behouden van de eigen machtspositie. Toch 

neemt momenteel de middenklasse steeds meer toe en wordt de 

onderklasse kleiner.

Corruptie en fraude aangepakt
Mede onder invloed van het verkeerde voorbeeld vanuit de politiek 

en een lange traditie van zelfverrijking en ‘ieder voor zich’, komt frau-

de voor in alle lagen van het bedrijfsleven en de overheid. Dat kunnen 

bestuurders zijn, inkopers bij bedrijven of ambtenaren die licenties 

verstrekken. De tendens onder de regering van Dilma Rousseff is om 

corruptie aan de kaak te stellen en aan te pakken. Momenteel loopt 

er een grootschalig proces tegen een aantal politici uit de PT, de 

Braziliaanse partij van de arbeid, nota bene de partij van Dilma Rous-

seff. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat het tijd kost om 

vertrouwen te winnen van potentiële zakenpartners.

Ieder voor zich, maar wel ambitieus
De staat biedt niet de bescherming tegen onheil voor haar burgers 

zoals we dat in West-Europa gewend zijn. Er is meer onveiligheid op 

straat en in het verkeer, weinig sociale zekerheid en voor grote delen 

van de bevolking is het hard ploeteren om te overleven. Veel midden-

klassers hebben lange reistijden, fulltime banen en studeren vooral in 

São Paulo er ’s avonds nog bij. Het verkeer van São Paulo kan gezien 

worden als een metafoor voor de maatschappij, het is ‘survival of the 

fittest’: chaotisch en grillig, links voorgesorteerd toch rechts afslaan 

en instappen in de metro als iedereen nog moet uitstappen. Er is dus 

een grote ambitie om vooruit te komen in het leven, alleen is die meer 

individueel dan collectief en meer korte- dan langetermijngericht.

Bolsa Família
Kinderen uit de onderste lagen van de bevolking - die meestal in de 

sloppenwijken wonen - komen moeilijk vooruit. Oorzaken hiervoor zijn: 

slecht onderwijs, instabiele gezinssituatie (bijvoorbeeld een vader die 

ontbreekt of drinkt) en op straat de verkeerde mensen tegenkomen. 

De weg naar criminaliteit lijkt dan een optelsom van factoren. Geluk-

kig is er een aantal initiatieven om drugsbaronnen uit de sloppenwij-

ken te jagen, de wijken te pacificeren en de sociale structuren in de 

wijken te verbeteren. Onder de regering-Lula is het programma ‘bolsa 

família’ ontstaan - financiële steun voor wie zijn kinderen naar school 

stuurt - waar 12 miljoen Brazilianen gebruik van maken. Dit program-

ma heeft mede bijgedragen aan de groei van de middenklasse.

Continentale afmetingen
Brazilië is een land van continentale afmetingen; van noord naar 

zuid en van oost naar west is het circa 4.300 kilometer. De staten van 

Brazilië zijn qua afmetingen makkelijk te vergelijken met landen in Eu-

ropa. Iedere staat heeft ook eigen wet- en regelgeving en een ander 

belastingregime. Er zijn grote ontwikkel- en cultuurverschillen tussen 

de staten. De staat São Paulo – met de omvang van Groot-Brittannië 

- kent in Brazilië in economische zin zijn gelijke niet en is goed voor 

circa 33% van het BNP. Het noordoosten en zuiden van Brazilië zijn 

minder ontwikkeld maar behoorlijk in opkomst. 

Uitdagingen en kansen
Brazilië is dus volop in ontwikkeling en werkt hard aan het bestrijden 

van corruptie, armoede en criminaliteit en aan veiligheid, onderwijs 

voor midden- en onderklasse, infrastructuur en logistiek. Er zijn kan-

sen voor nieuwkomende bedrijven met een specifieke toegevoegde 

waarde, die goed weten aan te sluiten bij het ontwikkelniveau van het 

land of de staat. 

Interesse in ondernemen in Brazilië? Of uw huidige business aldaar 

versterken? Neem dan contact op met Peter van Tongeren via 

p.vantongeren@berenschot.com.

Meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op

  Brazilië

Over de auteur
Peter van Tongeren is werkzaam als managing consultant bij 

Berenschot International en is vanuit dat adviesbureau in Brazilië 

gestationeerd, alwaar hij nauw samenwerkt met accountantsbu-

reau Mazars. Berenschot/Mazars adviseert bedrijven in Brazilië op 

het gebied van: strategie, bedrijfsvoering, management develop-

ment en human resources. Daarnaast heeft Berenschot/Mazars 

een trackrecord op het vlak van projectontwikkeling met veel 

stakeholders.

Uitzicht vanuit het kantoor van Berenschot Internationaal aan de Rua Formosa F
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