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De Koninklijke Metaalunie maakte met vijftien 
mkb-metaalbedrijven deel uit van de missie. 
Nederlandse mkb-bedrijven in de metaalsector 
komen steeds meer tot de ontdekking dat er 
veel kansen liggen in de inmiddels zesde groot-
ste economie ter wereld. Drie jaar geleden 
maakte de Metaalunieleden al kennis met de 
Braziliaanse markt tijdens een handelsmissie. 

De kansen lijken nu zelfs nog groter met de 
enorme investeringen die op stapel staan. 
Bovendien vindt in 2014 het WK voetbal hier 
plaats en in 2016 de Olympische Spelen.  

P r o g r a m m a
Het programma dat de Metaaluniemissiedeelne-
mers afwerkten, liep deels gelijk met dat van de 

De Nederlandse handelsmissie naar Brazilië, die plaatsvond van 18 tot  
23 november 2012, was de grootste in de Nederlandse geschiedenis. De dele- 
gatie van 157 bedrijven werd geleid door Prins Willem-alexander en Prinses 
maxima, Hans Biesheuvel (voorzitter mKB-Nederland) en Lillianne Ploumen 
(minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking). Doel 
van de missie: ondernemers voet aan de grond laten krijgen in een sterk 
groeiende economie. 

export

Kansen in Brazilië
Nederland is een belangrijke exportpartner 
voor Brazilië. Volgens UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) neemt 
Nederland met 5,2 procent de vierde plaats in, 
na China (15,6 procent), de Verenigde Staten 
(9,7 procent) en Argentinië (9,3 procent). 
Nederland importeert onder meer veevoer, 
oliehoudende zaden en vruchten, vlees- 
producten, groenten en fruit, aardolie en 
ijzererts. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek bedroeg de totale waarde aan invoer 
uit Brazilië in 2010 bijna 4,3 miljard euro. De 
Braziliaanse rol in de Nederlandse export is 
bescheiden. UNCTAD geeft aan dat in 2010 
slechts 0,5 procent van de Nederlandse export 
- onder meer farmaceutische producten en 
medische apparaten - naar Brazilië gaat. 

Brazilië is één van de belangrijkste 
opkomende markten en biedt veel kansen 
voor de Nederlandse markt. Ook het WK 
voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 
2016 bieden mogelijkheden voor het 
Nederlands bedrijfsleven. Brazilië kent een 
sterke groei van de agro-export en heeft een 
landbouwbeleid gericht op verdere verwerking 
van grondstoffen en diversificatie. Kansrijke 
sectoren zijn: machines voor de voedsel- 
verwerkende industrie, scheepsbouw, aardolie 
en aardgas, waterzuivering, binnenvaart, 
luchthavenwerken, havenwerken en duurzame 
energie.

Ondernemers krijgen voet  
aan de grond in Brazilië

SuCCESvOLLE HANdELSMISSIE

Metaalunieleden verkennen de Braziliaanse markt. 

complete missie. Zo waren de mkb-bedrijven op 
20 november aanwezig tijdens de grote kick-off 
in het Grand Hyatt hotel in Sao Paulo. Daarnaast 
was er tijd ingeruimd voor maatwerk matchma-
king, bedrijfsbezoeken, Holland Trade Dinners 
en netwerkevenementen. Ook werd er geproefd 
aan de Braziliaanse cultuur en historie, bijvoor-
beeld door een bezoek aan een kunstmarkt en 
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aan het indianenmuseum in het stadje Embu 
des Artes. Het was een mooie manier om wat 
van de Braziliaanse cultuur op te doen en te 
acclimatiseren. 

E c o n o m i s c h E  w E r E l d g r o E i
Uiteraard was dat voor de ondernemers niet de 
voornaamste reden om mee te doen aan de mis-
sie. “Brazilië wordt, als één van de BRICS-lan-
den, geacht de toekomstige economische 
wereldgroei te bepalen”, zegt Metaalunielid en 
‘missieganger’ Michael Kors van Kors Kunststof-
fen bv uit Lochem. “Ik wist niets van Brazilië, 
dus ik wilde graag eens met eigen ogen zien wat 
dat voor mijn bedrijf inhoudt. Ik heb veel 
indrukken en ervaring opgedaan en ben met 
veel kennis teruggekomen. De missie was groots 
van opzet en is breed uitgemeten in de Neder-
landse media. Dat straalt ook op mijn bedrijf af. 
Persoonlijk was ik erg onder de indruk van de 
inzet van Prins Willem-Alexander en Prinses 
Maxima. De missie leverde interessante bezoe-
ken op. Over en weer heb ik veel informatie 
kunnen uitwisselen. Of we er omzet gaan 
maken, hangt af van de gesprekken die momen-
teel nog gevoerd worden met een in ons product 
geïnteresseerde partij. In elk geval zullen we 
niet ‘op de bonnefooi’ iets in Brazilië gaan 
opzetten.” 

‘De missie leverde directe 
orders van formaat op’

Ook voor Peter Coremans, directeur van WEMO 
bv uit Den Bosch, was het verkennen van een 
BRICS-land de voornaamste reden om deel te 
nemen aan de handelsmissie. “Binnen de lange-
termijnstrategie van WEMO is indertijd gekozen 
om op gefaseerde wijze de BRICS-landen te 
onderzoeken op mogelijkheden om deze even-
eens tot de geografische markten van WEMO te 
laten behoren”, licht Coremans toe. “Deze mis-
sie leek ons daartoe een uitgelezen kans. Daar-

naast is WEMO al langere tijd actief in de ‘R’ en 
de ‘C’ van de BRICS-landen en stond nu de ‘B’ 
bovenaan om te gaan onderzoeken. De ‘I’ en de 
‘S’ volgen op termijn.” Hij vond de missie goed 
verzorgd en voorbereid. “De ondersteuning van 
de missie door Prins Willem-Alexander en Prin-
ses Maxima geeft een enorme boost aan een der-
gelijke trip en leidt tot een grotere ontvankelijk-
heid door de lokale ondernemers. Daarnaast 
zijn de avondrecepties bij uitstek gelegenheden 
om bijzonder actief te kunnen netwerken. Ze 
hebben geleid tot een aantal interessante con-
tacten”, aldus Coremans. WEMO verwacht een 
deskundig en capabele partner te hebben gevon-
den die het bedrijf in Brazilië kan vertegenwoor-
digen. “De eerste contacten zijn gelegd en deze 
zien er veelbelovend uit. Daarnaast hebben wij 
inmiddels een request for quotation ontvangen 
van de grootste witgoedleverancier in Brazilië. 
Ook hier zijn de perspectieven hoopvol, gezien 
de wensen van deze organisatie en de oplossin-
gen die WEMO hiervoor kan bieden”, besluit 
Coremans.

i n t E r n a t i o n a l E  s p E l E r s
Volgens Paul Verlinden, beleidssecretaris Inter-
nationaal Ondernemen van de Metaalunie, kij-
ken steeds meer mkb-bedrijven naar markten 

buiten Europa. “Dat is ook de reden dat de 
Metaalunie steeds vaker missies organiseert 
naar opkomende markten. Het leggen van 
directe contacten met potentiële handelspart-
ners is voor mkb-ondernemers in de metaal het 
allerbelangrijkst. De Metaalunie was hierop bin-
nen deze missie dan ook gefocust. De deelne-
mers hebben enorm kunnen profiteren bij het 
binnenkomen bij belangrijke partijen door de 
enorme aandacht die er voor de missie was. Dat 
leverde niet alleen goede contacten op, maar 
zelfs directe orders van formaat. Op deze weg 
wil de Metaalunie, samen met de overheid, de 
komende jaren verder om zo het mkb te helpen 
internationale spelers te worden. Niet alleen op 
de opkomende markten, maar juist ook op de 
nabije markten, waar het mkb nog zo veel kan-
sen laat liggen. Bij onze leden ligt een enorme 
potentie om internationaal actief te worden. Het 
belang dat deze ontwikkeling met kracht wordt 
ondersteunt, is groot. Uiteindelijk maakt export 
bedrijven sterker en is ons exportaandeel cruci-
aal voor de groei van de economie.” •

Meer weten over handelsmissies en internationaal 
ondernemen? Neem contact op met het Team  
Internationaal Ondernemen van Metaalunie: 
internationaal@metaalunie.nl of 030-6053344.

Brazilië: kansen voor het mkb-metaal.
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