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C
A

P
A

O primeiro ano do segundo mandato do Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva inicia-se sob o signo de uma expectativa

otimista, bastante generalizada por todo o Brasil. Não sem

razão.

Em todos os seus principais pronunciamentos, desde que

foi eleito para governar o país por mais quatro anos, o Presi-

dente Lula tem afirmado o propósito nacional de “destravar

a economia brasileira”. Uma prioridade que encontra sólido

apoio em todos os setores da atividade econômica, ansiosos

por acelerar o seu crescimento e melhor aproveitar o cenário

favorável da economia mundial. Nesse sentido, ele garantiu

no seu discurso de posse: “Os verbos acelerar, crescer e in-

cluir vão reger o Brasil”

Não é fácil destravar inteiramente a economia brasileira.

Mas já estão dadas condições cruciais para que isso seja al-

cançado e que encontram fundamento na capacidade de

formular objetivos consensuais adquirida pelos brasileiros,

como ocorreu em relação às instituições democráticas,

desde o fim do regime militar, há mais de duas décadas, à

estabilização da moeda, aos pilares de uma política econô-

mica saudável. 

O desenvolvimento econômico mais robusto, que o Bra-

sil perseguirá “com muita seriedade na política fiscal”,

como assevera o Presidente, terá necessariamente uma forte

conexão com a inclusão das camadas sociais excluídas, com

a distribuição de renda fortemente atrelada à educação,

Lula: o Brasil está pronto para acelerar investimentos em infra-
estrutura e crescimento industrial

com o respeito ao meio ambiente, com a internacionaliza-

ção da economia brasileira.

A prova de que esse rumo está definido pode ser encon-

trada na tendência de aumento da massa salarial, reforçada

por uma injeção de recursos da ordem de US$ 10 bilhões na

base da pirâmide social, em função ao aumento do salário

mínimo e do dinheiro distribuído a 11,1 milhões de famílias

pelos programas sociais do governo. Esse incremento do

poder de compra dos consumidores será reforçado pelas

medidas programadas para 2007 na área de desoneração

fiscal para empresas e pessoas físicas. 

O crescimento, no entanto, não será sustentado so-

mente pelo aumento do consumo e dos investimentos in-

dustriais (só o setor exportador programa investir US$ 176

bilhões até 2010). Importantes obras de infra-estrutura

serão realizadas, sobretudo com a operacionalização das

Parcerias Público-Privadas (PPPs) e não apenas em energia e

transportes, onde se localizam fortes travas ao crescimento

econômico, mas também nos programas de saneamento,

que são essenciais à inclusão social. 

O comércio exterior, que apresentou um desempenho

formidável nos últimos anos, manterá o seu dinamismo e re-

forçará a sua sustentabilidade, inclusive por meio da inte-

gração continental, à qual o Chanceler Celso Amorim asse-

gura a prioridade comandada por diretriz de governo, e que

já torna o Mercosul, com a adesão da Venezuela, da Bolívia

e a iminente inclusão do Equador, em um verdadeiro mer-

cado comum da América do Sul. Além disso, a internaciona-

lização da economia brasileira se reforça com a expansão

dos grupos nacionais fora das fronteiras do país. Pela pri-

meira vez na história o Brasil investiu, em 2006, mais recur-

sos no exterior (mais de US$ 26 bilhões) do que recebeu

(cerca de US$ 18 bilhões), e a qualidade das exportações se

eleva pela escolha do país como base para empreendimen-

tos mundiais de alta tecnologia. 

Esse é o panorama que patrocina a expectativa otimista

com que se inicia o primeiro ano do segundo mandato do

Presidente Lula. E que é sem dúvida um incentivo ao oti-

mismo internacional em relação a esse grande e dinâmico

mercado, que almeja ser cada vez maior e mais propício

para os negócios. “Quero pressa, ousadia, coragem e criati-

vidade” determinou o Presidente.
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tado de São Paulo (Ciesp), declaram

que vão aumentar seus investimen-

tos em relação ao ano anterior. A

mesma pesquisa, realizada um ano

antes, mostrou que apenas 6% dos

empresários pretendiam ampliar in-

vestimentos. A grande maioria dos

industriais ouvidos (47%) vai manter

inalterado seu plano de investimen-

tos em 2007, sobretudo em amplia-

ção da capacidade de produção e

modernização de equipamentos e

processos. Dois terços dos empresá-

rios esperam aumentar seu fatura-

mento no ano que começa.

No agronegócio, setor essencial

da economia brasileira, as perspecti-

vas são de crescimento da safra e da

renda, recuperando-se perdas de al-

guns setores na safra anterior.

A Associação Brasileira das Indús-

trias de Óleos Vegetais (Abiove) es-

tima para 2007 receita recorde para

as exportações do complexo soja

(grão, farelo e óleo), de US$ 10,058

bilhões, 9,4% mais que o total pre-

visto para 2006. Há grande otimismo

também no setor de

carne bovina, que

em 2006 consolidou

a liderança mundial

em volume de ex-

portação e também

conquistou a lide-

rança em fatura-

mento, com cerca de

US$ 4 bilhões. A

Confederação Naci-

onal da Agricultura

(CNA) estima que as

exportações totais

do agronegócio su-

perarão US$ 50 bi-

lhões.

Baixa vulnerabili-
dade

O ministro da Fa-

zenda, Guido Man-

tega, afirma que o

Brasil pode acelerar

o ritmo de cresci-

mento e  cita como

fatores estratégicos a baixa vulnerabi-

lidade externa da economia brasileira,

a inflação reduzida e o equilíbrio fis-

cal, com redução gradual da relação

dívida/PIB. As reservas em moeda es-

trangeira chegaram a cerca de US$

85 bilhões em 2006, enquanto a rela-

ção entre a dívida externa líquida e as

exportações é a mais baixa desde que

tal indicador passou a ser calculado.

Em novembro de 2006, a dívida ex-

terna líquida equivalia a 60% das ex-

portações brasileiras acumuladas em

doze meses. Dez anos atrás, a dívida

era 3,1 vezes maior do que as expor-

tações.

O setor externo tende a manter o

bom desempenho. As exportações,

que somaram US$ 137,5 bilhões, po-

derão chegar a US$ 150 bilhões em

2007. As importações, de US$ 91,4

bilhões, poderão elevar-se para US$

107 bilhões, devido à pressão do con-

sumo, do câmbio valorizado e de ree-

quipamento da indústria nacional.

O ministro também pondera que,

além das condições macroeconômi-

cas favoráveis, contribuem para o

crescimento potencial o aumento sus-

tentado do mercado de consumo de

massa e a reestruturação do mercado

de crédito, hoje mais ativo e abran-

gente. As operações de crédito às

pessoas físicas e jurídicas se expan-

dem em decorrência da estabilização

da economia, do aumento do con-

sumo e de novas modalidades de cré-

dito, como o empréstimo consig-

nado, que atende a assalariados e

aposentados. O instrumento legal

que criou esta modalidade prevê que

as parcelas de amortização do em-

préstimo sejam descontadas pela ins-

tituição credora diretamente junto ao

empregador ou fonte pagadora do

devedor. Assim, o risco de inadim-

plência é praticamente nulo e o custo

para o tomador (juros mais spreads) é

conseqüentemente menor.

O Brasil encerrou o ano com uma

inflação de 3,11% e as expectativas

de mercado apontam para a previsão

de chegar ao final de 2007 com infla-

ção ao redor de 4,06%, abaixo, por-

tanto, da meta de 4,5%. O compor-

tamento continuamente descendente

da inflação desde 2003 abre espaço

para novos cortes nas taxas básicas

de juros. Projeções do mercado indi-

cam que a taxa nominal poderá re-

cuar de 13,25% para 11,5% ao ano,

ao final de 2007.

O ministro Mantega observa que

novos marcos legais, como a Lei de

Inovação, que estimula investimen-

tos empresariais em novos processos

e equipamentos, a criação das Parce-

O Brasil reúne hoje condições fa-

voráveis para iniciar um período de

rápido crescimento do Produto In-

terno Bruto (PIB). 

Com boas perspectivas de au-

mento da renda, os consumidores

brasileiros estão otimistas com 2007.

O Índice Nacional de Expectativa do

Consumidor (INEC) atingiu 111,9

pontos em dezembro. O valor está

8% acima da média de 103,8 pontos

registrada no mesmo mês de anos

anteriores, conforme estudo realizado

em dezembro pela Confederação Na-

cional da Indústria (CNI). O indicador

relativo à expectativa da renda em

geral atingiu 117 pontos, valor

14,3% superior ao registrado em de-

zembro de 2005, segundo o estudo. 

O mercado de consumo deve con-

tinuar a ser o principal motor do cres-

cimento da economia ao longo de

2007. A expansão do varejo é indu-

zida pelo crescimento sustentado do

emprego, da renda e da massa sala-

rial ao longo dos últimos quatro anos.

Conforme dados de outubro de 2006

divulgados pelo Ministério da Fa-

zenda, a massa salarial real habitual

acumulou um crescimento de 6,4%

em doze meses, enquanto a renda

média habitual registrou expansão de

4,1% e a taxa de mão-de-obra ocu-

pada, de 2,2%.

Os setores mais pobres da popula-

ção, que gradativamente se incorpo-

ram ao mercado de consumo, conta-

rão com uma renda adicional da

ordem de US$ 10 bilhões ao longo

de 2007. Pouco mais da metade

deste montante corresponde ao

efeito do aumento do salário mínimo

sobre a economia e o restante se

deve aos programas sociais, sobre-

tudo o Bolsa Família, que comple-

menta a renda de 11,1 milhões de fa-

mílias brasileiras.

O vigor da recuperação da renda

fez com que o volume de operações

de crédito representasse, em outu-

bro, o equivalente a 33,1% do Pro-

duto Interno Bruto (PIB), pratica-

mente dez pontos percentuais acima

do nível de outubro de 2002. Mais

renda e mais crédito vêm susten-

tando o crescimento continuado e

ininterrupto das vendas no varejo

desde abril de 2004. No ano passado,

a expansão foi superior a 5%. Como

conseqüência, cerca de 70% dos

bancos brasileiros se preparam para

aumentar o volume de empréstimos

para pessoas físicas e jurídicas em

2007.

Com base neste desempenho e

prevendo que o consumo interno se-
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distribuição de renda

E
C

O
N

O
M

I
A

6

4

2

10

8

12

14

2001

* Projeção de mercado
Fonte: IBGE

2002 2003 2004 2005 2006*

Inflação
(IPCA - em % no ano)

0

10,6

9,6

12,6

11,6

13,6

2001

*Deflator: IPCA
* *Projeção de mercado  
Fonte: Banco Central

2002 2003 2004 2005 2006**

Juros
(Taxa real* - em % ao ano)

8,6

guirá crescendo, a indústria brasileira

estima que seu nível de atividade terá

expansão de 4,2%, conforme proje-

ções da Confederação Nacional da

Indústria (CNI). Os setores mais dinâ-

micos da produção devem ser o ex-

trativo mineral e a construção civil,

com projeções de crescimento de

7,6% e de 5%, respectivamente.

Entre os empresários, o clima é de

otimismo. Um terço das empresas

que participaram de pesquisa condu-

zida pelo Centro da Indústria do Es-

Ministro Guido Mantega: condições favoráveis ao crescimento
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rias Público-Privadas (PPPs) e a Lei

Geral das Micro e Pequenas Empre-

sas, que simplifica a tributação,

criam um ambiente favorável para

investimentos.

Há ainda importantes aprimora-

mentos institucionais em tramitação,

como as Propostas de Emenda à

Constituição (PEC) 285 e 293, que

uniformizam por produtos e serviços

as alíquotas do Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Serviços

(ICMS), de competência dos estados.

Outros destaques são a simplificação

dos procedimentos para abertura e

fechamento de empresas (Redesim),

revisão das normas contábeis brasilei-

ras e abertura do mercado de resse-

guros, há 60 anos monopólio do Ins-

tituto de Resseguros do Brasil (IRB).

Estas condições, segundo o minis-

tro Mantega, são necessárias, mas

não suficientes para garantir o rápido

crescimento da economia com manu-

tenção da estabilidade macroeconô-

mica, geração de emprego e distribui-

ção de renda. 

A estratégia do governo está ba-

seada na adoção de instrumentos

como a expansão do crédito, incenti-

vos ao investimento privado, au-

mento do investimento público em

infra-estrutura, desoneração e racio-

nalização da estrutura tributária e

contenção do crescimento do gasto

corrente do governo. No campo da

macroeconomia, o objetivo é manter

o sistema de metas de inflação no

formato institucional atual, abrindo

espaço para a contínua queda dos

juros e expansão do volume de cré-

dito na economia, sobretudo de cré-

dito imobiliário.

Paralelamente, o governo pre-

tende manter o câmbio flutuante e a

política de acumulação de reservas

internacionais. A previsão do minis-

tro Mantega é que a taxa de câmbio

caminhará para um nível mais favo-

rável à indústria e às exportações,

devido ao aumento das importa-

ções, à queda da taxa de juros e à

política de aumento das reservas in-

ternacionais.

A grande expectativa da iniciativa

privada, no entanto, refere-se à redu-

ção da carga tributária. O ministro

assegura o aprofundamento da de-

soneração de tributos federais sobre

investimentos e incentivo à deprecia-

ção acelerada dos gastos com inves-

timentos. Da mesma forma, o minis-

tro considera necessário conter o

crescimento do gasto corrente, pre-

servar as políticas sociais, aumentar o

investimento público, aperfeiçoar a

gestão da máquina pública e reduzir

a carga tributária.

Outro elemento importante da es-

tratégia de crescimento é agilizar a

execução de projetos em infra-estru-

tura, aperfeiçoar marcos regulatórios

e o funcionamento das agências re-

guladoras, racionalizar os processos

de certificação ambiental, reduzindo

custos e prazos, e aumentar o investi-

mento público em infra-estrutura,

conforme citou o ministro Mantega.

Neste sentido, o governo aumentará

os recursos do Projeto Piloto de Inves-

timento (PPI) de 0,15% para 0,5%

do PIB. Conforme acordo com o

Fundo Monetário Internacional (FMI),

os investimentos enquadrados no PPI

podem ser deduzidos do cálculo do

superávit primário, cuja meta é de

4,25% do PIB por ano. 

O mercado está trabalhando com

projeções de crescimento do PIB

entre 3,4% e 3,8% em 2007, ponde-

rando, sobretudo, o vigor do mer-

cado de consumo de massa e das ex-

portações. O governo, entretanto,

avalia que o potencial de crescimento

pode chegar a 5%.

A ministra-chefe da Casa Civil,

Dilma Rousseff, considera que perse-

guir a meta de crescimento econô-

mico de 5% ao ano é factível e per-

feitamente possível. Faz questão,

porém, de destacar que esta é uma

meta, não um compromisso. O obje-

tivo de estabelecer uma meta deste

porte é mobilizar todas as áreas do

governo na busca de crescimento

econômico maior do que o atual. É

também uma sinalização para toda a

sociedade de que a prioridade do go-

verno é acelerar o crescimento eco-

nômico.

Em linha com esta prioridade, o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva

afirmou: “O crescimento econômico

de um país não depende apenas das

medidas da iniciativa privada ou da

iniciativa do governo. Ele também de-

pende do estado de espírito da socie-

dade brasileira, depende da crença

das pessoas”.
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■ JANEIRO

● Dia 1º - Posse do Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da
Silva

● Entrada em vigor do marco
regulatório do saneamento – a
nova legislação regulamenta o
funcionamento do setor e viabiliza
a participação de investimentos
privados

● Agência Nacional de Energia
Elétrica define regras de
comercialização de energia
(www.aneel.gov.br)

● Reunião do Conselho Monetário
Nacional (www.fazenda.gov.br) -
O Conselho Monetário Nacional
(CMN) é o órgão deliberativo
máximo do Sistema Financeiro
Nacional. Ao CMN compete:
estabelecer as diretrizes gerais
das políticas monetária, cambial e
creditícia; regular as condições de
constituição, funcionamento e
fiscalização das instituições
financeiras e disciplinar os
instrumentos de política
monetária e cambial. 

● Reunião do Conselho de Política
Monetária (www.bcb.gov.br) - O
Comitê de Política Monetária, ou
Copom, é o órgão decisório da
política monetária do Banco Central
do Brasil, responsável por
estabelecer a meta para a taxa
básica de juros. No atual regime de
metas para a inflação, o principal
objetivo da política monetária
implementada pelo Copom é o
alcance das metas de inflação
estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).

● Levantamento sistemático da
Produção Agrícola – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Prognóstico de safra agrícola –
IBGE (www.ibge.gov.br)

● Divulgação da produção
industrial – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Divulgação do comportamento
dos preços - IPC-A
(www.ibge.gov.br)

● Divulgação do boletim do Banco
Central (www.bcb.gov.br)

■ FEVEREIRO

● Dia 1º - Prazo final para
cadastramento e habilitação
técnica para empreendedores
interessados em participar dos
leilões de energia nova em maio.
(www.mme.gov.br /
www.aneel.gov.br)

● 23ª Feira Internacional do
Mármore e Granito - Vitória (ES).
Maiores informações:
www.feiradomarmore.com.br

● Câmara dos Deputados e
Senado Federal elegem seus
presidentes (www.camara.gov.br /
www.senado.gov.br)

● Câmara dos Deputados e
Senado Federal escolhem
membros das comissões
temáticas e seus respectivos
presidentes e vice-presidentes
(www.camara.gov.br /
www.senado.gov.br)

● Reunião do Conselho Monetário
Nacional (www.fazenda.gov.br)

● Reunião do Conselho de Política
Monetária (www.bcb.gov.br)

● Levantamento sistemático da
Produção Agrícola – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Produção Industrial – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● IPC-A (www.ibge.gov.br)

● Boletim do Banco Central
(www.bcb.gov.br)

■ MARÇO

● PANAM EXPO’2007 - 3ª Feira
Pan-Americana de Esportes e
Negócios,
III Congresso Pan-Americano de
Marketing e Negócios no Esporte
– Rio de Janeiro (RJ). Maiores
informações:
www.panamexpo.com.br

● FEICON BATIMAT’2007 - 15ª
Feira Internacional da Indústria da
Construção – São Paulo (SP).
Maiores informações:
www.feicon.com.br

● Divulgação de dados sobre as
Contas Nacionais Trimestrais (4º
trimestre/2006) – IBGE
(www.ibge.gov.br)

■ ABRIL

● O Poder Executivo envia para o
Congresso Nacional o Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(www.planejamento.gov.br)

● FIMEC’2007 - 31ª Feira
Internacional de Couros,
Químicos, Componentes e
Acessórios, Máquinas e
Equipamentos para Calçados e
Curtumes – Novo Hamburgo (RS).
Maiores informações:
www.fimec.com.br

● FIEE ELÉTRICA - 24ª Feira
Internacional da Indústria Elétrica,
Energia e Automação – São
Paulo (SP). Maiores informações:
www.fiee.com.br

■ MAIO

● Dia 10 - Leilão de energia nova
(www.aneel.gov.br /
www.mme.gov.br)

● Dia24 - Leilão de energia nova
(www.aneel.gov.br /
www.mme.gov.br)

● Licitação de usinas do
Complexo Hidrelétrico do rio
Madeira (www.aneel.gov.br)

● Leilão de linhas de transmissão
(www.aneel.gov.br)

● Lançamento do Plano Agrícola
e Pecuário 2007/2008
(www.agricultura.gov.br)

■ JUNHO

● Seminário internacional Novas
Fronteiras do Etanol, dias 4 e 5,
no World Trade Center (WTC) de
São Paulo. Promovida pela Unica
(União da Agroindústria
Canavieira de São Paulo) –
www.portalunica.com.br

● FISPAL TECNOLOGIA - 23ª
Feira Internacional para o
Desenvolvimento das Indústrias
de Alimentos e Bebidas – São
Paulo (SP). Maiores informações:
www.fispal.com

● BRASIL OFFSHORE - 4ª Feira
Internacional da Indústria
Offshore de Petróleo e Gás –
Macaé (RJ).

● Divulgação das Contas
Nacionais Trimestrais (1º
trimestre) – IBGE
(www.ibge.gov.br)

■ JULHO

● Executivo envia para o
Congresso Nacional o Plano
Plurianual (2008-2011)
(www.planejamento.gov.br) –
define as prioridades de
investimentos para o quadriênio.

● FRANCAL’2007 - 39ª Feira
Internacional de Calçados,
Acessórios de Moda, Máquinas e
Componentes – São Paulo (SP).
Maiores informações:
www.feirafrancal.com.br

● FISPAL FOOD SERVICE’2007 -
23ª Feira Internacional de
Produtos e Serviços para
Alimentação Fora do Lar – São
Paulo (SP). Maiores informações:
www.fispal.com

● Entram em vigor as mudanças
fiscais estabelecidas na Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa
(www.receita.fazenda.gov.br) - a
nova legislação simplifica e
unifica a tributação sobre
empresas de micro, pequeno e
médio portes

■ AGOSTO

● Executivo envia para o
Congresso Nacional o projeto de
Lei Orçamentária Anual (2008)
(www.planejamento.gov.br)

● 24ª Feira Internacional do
Mármore e Granito - Stone
Fair’2007 – Vitória (SE). Maiores
informações:
www.feiradomarmore.com.br

■ SETEMBRO

● FITABES’2007 - 7ª Feira
Internacional de Tecnologias de
Saneamento Ambiental – Belo
Horizonte (MG). Maiores
informações: www.fitabes.com.br

● SEAFOOD EXPO LATIN
AMERICA - 4ª Feira Internacional
de Pescado, Frutos do Mar e
Tecnologia para a Indústria da
Aqüicultura e Pesca – São Paulo
(SP). Maiores informações:
www.seafood.com.br

● FENASUCRO’2007 - 14ª Feira
Internacional da Indústria
Sucroalcooleira – São Paulo (SP).
Maiores informações:
www.fenasucro.com.br

● Divulgação das Contas
Nacionais Trimestrais 
(2º trimestre) – IBGE
(www.ibge.gov.br)

■ OUTUBRO

● Leilão de linhas de transmissão
(www.aneel.gov.br)

● TUBOTECH - 4ª Feira
Internacional de Tubos, Válvulas,
Conexões e Componentes – São
Paulo (SP). Maiores informações:
www.cipanet.com.br

● ABTCP-ZELLCHEMING’2007 -
40ª Exposição Internacional de
Celulose e Papel – São Paulo
(SP). Maiores informações:
www.abtcp-
zellcheming2007.org.br

AGENDA BRASIL -  2007
● FENATRAN - 16º Salão
Internacional do Transporte – São
Paulo (SP). Maiores informações:
www.fenatran.com.br

● FIMAI - 9ª Feira Internacional
de Meio Ambiente Industrial –
São Paulo (SP). Maiores
informações: www.fimai.com.br

● Feira Internacional de Energias
Renováveis, Alternativas e Co-
geração - Congresso
Internacional de Energias
Renováveis

■ NOVEMBRO

● Leilão de energia nova
(www.aneel.gov.br)

● Reunião do Conselho Monetário
Nacional (www.fazenda.gov.br)

● Reunião do Conselho de Política
Monetária (www.bcb.gov.br)

● Levantamento sistemático da
Produção Agrícola – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Produção Industrial – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● IPC-A (www.ibge.gov.br)

● Boletim do Banco Central
(www.bcb.gov.br)

■ DEZEMBRO

● Reunião do Conselho Monetário
Nacional (www.fazenda.gov.br)

● Reunião do Conselho de Política
Monetária (www.bcb.gov.br)

● Levantamento sistemático da
Produção Agrícola – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Produção Industrial – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● Contas Nacionais Trimestrais
(3º trimestre) – IBGE
(www.ibge.gov.br)

● IPC-A (www.ibge.gov.br)

● Boletim do Banco Central
(www.bcb.gov.br)

Para mais informações 
sobre feiras e agenda de
negócios com o Brasil,
consulte
www.braziltradenet.gov.br
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Uma agenda intensa de trabalho
para a diplomacia brasileira
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O ministro das Relações Exterio-
res do Brasil, Embaixador Celso
Amorim, afirma, nesta entrevista,
que a diplomacia brasileira pode co-
laborar com a prioridade de acele-
rar o crescimento econômico brasi-
leiro ao buscar novas parcerias no
comércio internacional, consolidar
as já tradicionais e lutar contra as
barreiras impostas a produtos brasi-
leiros por alguns países e blocos
econômicos. Da mesma forma, a
captação de investimentos para im-
portantes projetos de infra-estru-
tura e da área produtiva, também é
parte desse esforço. 

O Chanceler brasileiro observa
que os principais entraves ao co-
mércio exterior do Brasil são essas
barreiras estabelecidas e os subsí-
dios bilionários concedidos, especi-
almente à agricultura pelos países
desenvolvidos. “A melhor forma de
lidar com esse tema é a pronta re-
tomada das negociações da Ro-
dada Doha na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), cujo pro-
cesso foi interrompido em 2006.
Juntamente com nossos parceiros
do G-20, estamos trabalhando in-
tensamente nesse sentido”, des-
taca o Chanceler.

Brasil Marca de Excelência –
Quais serão, na sua opinião, as prio-
ridades para a diplomacia brasileira
no ano de 2007?

Ministro Celso Amorim – O
Governo brasileiro deve persistir na
linha traçada pelo Presidente Lula
desde o início de seu primeiro man-
dato. Antes de tudo, aprofundar a
integração na América do Sul, refor-
çando a Comunidade Sul-Americana

de Nações. Há vários aspectos:
maior institucionalização da Comu-
nidade, promoção do comércio, pro-
jetos estratégicos de infra-estrutura. 

No Mercosul, será preciso fortale-
cer a União Aduaneira e completar
o processo de adesão da Venezuela.
Os Estados Partes devem continuar
aperfeiçoando os mecanismos de re-
dução das assimetrias para que os
benefícios da integração sejam efeti-
vamente sentidos por todos.

No campo da cooperação Sul-
Sul, temos o Fórum IBAS (Brasil,
Índia e África do Sul) e o diálogo
entre os BRICs (Brasil, Rússia, Índia
e China), além das relações com a
África e os países árabes. Alguns
temas que ficaram pendentes conti-
nuarão no nosso radar, como as ne-
gociações da Rodada de Doha na
OMC e a reforma das Nações Uni-
das, sobretudo a ampliação de seu
Conselho de Segurança. 

Nada disso impede que se dê
maior atenção em 2007 a outras
áreas. Penso na cooperação com os
EUA no setor de biocombustíveis,
nas negociações comerciais entre o
Mercosul e a União Européia e na
aproximação do Brasil com a Ásia -
com os países da ASEAN (Associa-
ção das Nações do Sudeste Asiá-
tico). Continuaremos empenhados
em iniciativas que busquem diminuir
as desigualdades no plano internaci-
onal, como a Ação contra a Fome e
a Pobreza, que vem sendo impulsio-
nada pelo Presidente Lula e outros
Chefes de Estado e de Governo. 

São apenas alguns exemplos de
uma agenda intensa de trabalho
para a diplomacia brasileira no cor-
rente ano.

BME – Como pode a diplomacia
brasileira colaborar para que o Brasil
alcance um crescimento econômico
mais robusto com distribuição de
renda, como deseja o Presidente
Lula? 

Ministro Celso Amorim – A di-
plomacia brasileira pode colaborar
para o crescimento econômico do
país ao buscar novas parcerias no co-
mércio internacional, consolidar as já
tradicionais e lutar contra as barrei-
ras impostas aos produtos brasileiros
no exterior. A captação de novos in-
vestimentos na economia brasileira
também é parte desse esforço. 

É nesse contexto que se inserem
algumas das prioridades definidas
pelo Governo do Presidente Lula: o
fortalecimento da integração com a
América do Sul - para onde nossas
exportações aumentaram mais de
250% nos últimos quatro anos - e a
diversificação das relações com a
África e os países árabes. Exemplo
do sucesso dessa política foi a cria-
ção do Fórum Índia-Brasil-África do
Sul, o IBAS. Desde 2003, ano de seu
estabelecimento, até 2005, o co-
mércio do Brasil cresceu 83% com a
África do Sul e 125% com a Índia. 

BME – Que travas é preciso re-
mover, na área das relações exterio-
res, para fazer a economia brasileira
crescer? Quais dessas travas podem
ser eliminadas apenas por decisões
nacionais e que outras dependem
de negociação internacional?

Ministro Celso Amorim – Os
principais entraves ao comércio ex-
terior do Brasil são as barreiras esta-
belecidas por alguns países e os sub-
sídios bilionários concedidos à agri-

cultura pelos países desenvolvidos. 
A agricultura brasileira é uma

das mais avançadas do mundo e
não necessita de subsídios para so-
breviver. Mas enfrenta dificuldades
de acesso a alguns mercados, espe-
cialmente da Europa e dos Estados
Unidos. 

A melhor forma de lidar com esse
tema é a pronta retomada das nego-
ciações da Rodada Doha na OMC,
cujo processo foi interrompido em
2006. Juntamente com nossos par-
ceiros do G-20, estamos trabalhando
intensamente nesse sentido.

BME –  Como espera que o setor
privado colabore com o governo na
área das relações exteriores?

Ministro Celso Amorim –
Temos recebido uma contribuição
valiosa do setor privado. A diploma-
cia brasileira tem buscado trabalhar
em estreita sintonia com os empre-
sários, procurando ouvir e coorde-
nar posições nos diferentes setores.
Com isso podemos orientar melhor
a condução das negociações comer-
ciais internacionais. 

Além disso, nossas empresas
contam com todo o apoio da estru-

tura do Itamaraty, em Brasília e es-
palhada pelo mundo, por meio de
nossas Embaixadas e Consulados,
para dinamizar suas exportações de
bens e serviços e diversificar seus in-
vestimentos em outros mercados.

Quem ganha com essa coopera-
ção nos dois sentidos é o Brasil. De
um lado, um setor privado mais
forte e competitivo, num mundo al-
tamente globalizado. De outro, uma
diplomacia mais sensível às deman-
das e necessidades do setor produ-
tivo nacional.

BME – Como governos estran-
geiros e corporações privadas inter-
nacionais podem, na sua opinião,
colaborar para que o Brasil alcance
um desenvolvimento mais robusto
com melhoria da condição de vida
das camadas mais pobres da popu-
lação? 

Ministro Celso Amorim - Os
governos dos países desenvolvidos
poderiam, antes de tudo, eliminar
as barreiras injustas que prejudicam
o comércio internacional, ampli-
ando o acesso a seus mercados. Isso
não apenas para o Brasil, mas para
todos os países em desenvolvi-
mento que são impedidos de dispu-
tar, de igual para igual, aqueles
mercados. Daí a importância de re-
tomar as negociações da Rodada
Doha, como já mencionei. 

As empresas estrangeiras, por
sua vez, têm muito a ganhar inves-
tindo no Brasil. Somos uma grande
democracia, com economia estabili-
zada e credibilidade crescente nos
mercados internacionais. O Brasil
possui muitos atrativos que podem
servir como incentivo ao estabeleci-
mento de novas empresas no país,
com investimentos voltados tanto
para o mercado interno quanto
para o mercado externo. Nos dois
casos, a conseqüência mais imedi-
ata é o aumento da oferta de em-
prego e renda, com reflexos positi-
vos diretos para as camadas menos
favorecidas da população brasileira.

Chanceler Celso Amorim: consolidar e ampliar parcerias no comércio internacional



ênfase ao desenvolvimento, de justa-

mente corrigir algumas distorções

que estão acontecendo em setores

de mais alta tecnologia e de mão-de-

obra intensiva, que vêm sofrendo de

forma mais aguda com esse binômio

de real valorizado e de crescimento

de importações de manufaturados.

As medidas não vão mexer no câm-

bio, mas podem minorar o sofri-

mento que alguns setores estão

tendo hoje, como móveis, calçados e

confecções. Além disto, temos que

observar que a Medida Provisória

315 (de agosto de 2006, que estabe-

lece que recursos em moeda estran-

geira relativos aos recebimentos de

exportações brasileiras de mercado-

rias e de serviços para o exterior, rea-

lizadas por pessoas físicas ou jurídi-

cas, poderão ser mantidos em insti-

tuição financeira no exterior, obser-

mais problemas de fluxo de divisas e

o Banco Central reconheceu isso. É

preciso lembrar também que os efei-

tos da MP 315 não foram sentidos

porque a recente regulamentação

ainda não proporcionou que as em-

presas utilizassem o mecanismo que

foi previsto de compensar exporta-

ções com importações até 30%.

BME - A infra-estrutura é um gar-

galo?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

O setor de infra-estrutura será priori-

dade em 2007. Mas é preciso obser-

var que nós duplicamos as exporta-

ções em valor e em volume físico e,

apesar de todas as dificuldades, os

portos suportaram a demanda. Tem

muito espaço para melhoria ainda e

temos avaliado muito com o Presi-

dente da República as prioridades no
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e moderniza o parque industrial.

Como conseqüência, reduziu-se a

vulnerabilidade externa do País. Hoje

não se discute mais a questão de vul-

nerabilidade como fundamento de

comércio exterior e na balança co-

mercial. O que se discute é se o saldo

vai ser de US$ 40 bilhões, US$ 38 bi-

lhões ou US$ 35 bilhões, e as reser-

vas estão elevadas. O Brasil teria con-

dições de quitar sua dívida externa

pública à vista e ainda sobraria di-

nheiro em caixa. Tudo isso dá condi-

ção para o crescimento.

BME - Quais as perspectivas para

o comércio exterior em 2007?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

Nós achamos que as exportações e

importações vão continuar crescendo,

mas não temos números fechados. A

importação vai continuar nessa velo-

cidade, com expansão de 25%. Esta-

mos reavaliando as plataformas de

exportação de serviços e produtos, o

Regime Especial de Aquisição de Bens

de Capital (Recap) e o Regime Espe-

cial de Tributação para a Plataforma

de Exportação de Serviços de Tecno-

logia da Informação (Repes), que co-

meçaram com 80% de exigência de

exportação. Estamos baixando a

régua para que a exigência seja um

pouco menor, permitindo, assim, que

mais empresas possam participar

desse esforço de exportação de bens

e serviços com redução de tributos

sobre sua importação. Ao mesmo

tempo, fortalecemos a Zona Franca

de Manaus. O número de empregos

praticamente dobrou e a arrecadação

federal também dobrou, mostrando

que o Pólo Industrial de Manaus, com

os benefícios fiscais que a lei con-

Brasil Marca de Excelência -

Como o senhor avalia as diretrizes

para acelerar o crescimento econô-

mico brasileiro nos próximos anos?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

O setor de infra-estrutura será priori-

dade em 2007, aumentando os aces-

sos aos portos, com conseqüentes

ganhos de competitividade. O cami-

nho para o desenvolvimento é longo,

mas os avanços conseguidos neste

governo são inquestionáveis.  

BME - Em que aspectos, por

exemplo?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

No comércio exterior, por exemplo.

Os números mostram que as expor-

tações brasileiras cresceram quase o

dobro da velocidade do comércio

mundial nesses quatro anos. Ganha-

mos três posições entre os países ex-

portadores e provavelmente nesse

ano, quando as estatísticas da Orga-

nização Mundial de Comércio (OMC)

forem divulgadas, nós estaremos gal-

gando mais alguma posição. Nós saí-

mos de 26º maior exportador para

23º. Os dados mostram que as ex-

portações mundiais cresceram 55%

de 2003 a 2005 e que o Brasil cres-

ceu 97%, quase o dobro da veloci-

dade mundial. As nossas importa-

ções também cresceram e o Brasil

ganhou duas posições nesse período

entre os maiores importadores mun-

diais - está colocado no 27º lugar em

2005. Das nossas importações, 72%

são compostas por matérias-primas,

componentes e bens de capital, ou

seja, uma importação saudável que

alimenta a cadeia produtiva brasileira

Comércio em alta velocidade
O ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan, analisa a evolução do Brasil no comércio internacional, destacando o
avanço das exportações brasileiras, que cresceram 97% entre 2003 e 2005,
acima da média mundial
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Ministro Furlan: esforço para continuar a expandir o comércio exterior em 2007

setor de infra-estrutura que serão

anunciadas brevemente e que con-

templarão os portos brasileiros, o

acesso aos portos e ganhos de com-

petitividade. 

BME - A política industrial esti-

mula o crescimento suficientemente?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

Há muita gente que diz que a Política

Industrial, Tecnológica e de Comércio

Exterior (PITCE) poderia ter andado

mais rápido. Qualquer coisa poderia

andar mais rápido no Brasil, menos a

inflação. A verdade é que os pilares

da política industrial avançaram. O

último deles, talvez um dos mais im-

portantes, está agora em discussão.

São os benefícios para a indústria de

semicondutores no âmbito da im-

plantação da TV digital no Brasil. Al-

gumas medidas estão sendo estuda-

das e deverão ser brevemente anun-

ciadas. Os pilares da Política Indus-

trial, Tecnológica e de Comércio Ex-

terior tiveram grandes avanços nes-

tes quatro anos. É o caso das deso-

nerações de bens de capital, dos pro-

dutos da cesta básica e da constru-

ção civil, que permitiram a redução

de tributos para estes setores, e a fa-

cilitação para obtenção de linhas de

crédito. 

BME - Alguma diretriz específica

para o etanol?

Ministro Luiz Fernando Furlan -

O Inmetro (Instituto Nacional de Me-

trologia, Normalização e Qualidade

Industrial) está se dedicando com o

instituto equivalente norte-ameri-

cano, o Nist (National Institute of

Standards and Technology), para

fazer a padronização do etanol. Se

queremos transformar o etanol em

commodity, negociado em bolsas de

futuros, precisamos primeiro estabe-

lecer uma padronização. O Inmetro

também está tratando com os euro-

peus na padronização de vários tipos

de biodiesel. São passos essenciais

para que se possa ter segurança nas

transações.

cede, pode ser também um grande

contribuinte. E ao mesmo tempo pas-

sou a ser um exportador de mais de

US$ 2 bilhões ao ano, contrariando

aquilo que se dizia que era somente

um fator de aumento da importação.

BME - O câmbio tende a ser corri-

gido?

Ministro Luiz Fernando Furlan
- Nós estamos tendo uma oportuni-

dade, nesse momento em que o Pre-

sidente Lula quer medidas que dêem

vados os limites fixados pelo Conse-

lho Monetário Nacional) é um

avanço, uma revolução, é uma que-

bra de paradigmas de 70 anos. A di-

retoria do Banco Central declarar pu-

blicamente que não tem mais função

de controlar operações de câmbio é

revolucionário. O controle que o go-

verno precisa colocar é muito mais

do ponto de vista fiscal, evitando

fraudes, mas não é mais um pro-

blema de divisas como historica-

mente sempre foi. O Brasil não tem
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lio Vargas (FGV), enquanto os 10%

mais ricos tiveram seu peso reduzido

na renda nacional de 47,2% para

45,1%.

A desconcentração da riqueza de-

corre da aceleração do crescimento

da renda dos 50% mais pobres da

população, à taxa de 8,4% ao ano

no período 2003-2005. Os demais

segmentos da população também ti-

veram crescimento da renda, mas a

taxas menores.

Os segmentos

mais pobres da popu-

lação têm-se benefici-

ado de um conjunto

de políticas sociais

que abrange aumen-

tos reais para o salá-

rio mínimo, progra-

mas de transferência

de renda com condi-

cionalidades, de apo-

sentadoria rural e de

universalização da as-

sistência social, além

de democratização de

acesso à educação,

inclusive do ensino

superior.

O salário mínimo

foi fixado em R$

380,00 (o equivalente

a US$ 177,00) a par-

tir de abril de 2007,

acumulando um au-

mento real de 32,7%

a contar desde 2002.

Além de ser referên-

cia para mais de 30%

dos assalariados brasi-

leiros, o salário mí-

nimo é a base do Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC) pago pelo Es-

tado a 2,42 milhões de idosos com

65 anos ou mais e pessoas com defi-

ciência, que não tenham condições

de sustentar-se autonomamente.

A universalização da aposentado-

ria rural brasileira é um processo ino-

vador e de alto impacto social. São

7,5 milhões de benefícios pagos a

trabalhadores rurais. Esta massa de

recursos mudou o cenário dos peque-

nos municípios rurais brasileiros, so-

bretudo nas regiões menos desenvol-

vidas, e contribuiu para reverter o

fluxo migratório. Em 2006, pela pri-

meira vez, o número de migrantes

que deixou São Paulo em direção às

pequenas cidades foi maior do que

os que chegaram à metrópole em

busca de trabalho. 

No entanto, o mais abrangente

programa social brasileiro é o Bolsa

Família, que beneficia atualmente

11,1 milhões de famílias, abran-

gendo toda a população abaixo da

linha de pobreza. O benefício conce-

dido por família depende do número

de filhos e pode chegar a R$ 95,00

(US$ 44,00). Como contrapartida,

cada família deve comprovadamente

manter os filhos na escola, estar atu-

alizada com a vacinação e acompa-

nhamento pré-natal. A freqüência à

escola também é uma exigência do

Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil (PETI), que envolve mais de 1

milhão de crianças retiradas do tra-

balho precoce. Ambos os programas

são administrados pelo Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à

Fome (MDS).

Os índices de pobreza e de distri-

buição de renda no Brasil já demons-

tram os resultados de políticas distri-

butivas que começaram a ser adota-

das na década de 1990 e foram am-

pliadas ao longo dos últimos quatro

anos. Entre os anos de 2001 e 2005,

a participação dos 50% mais pobres

da população na renda nacional

avançou de 12,5% para 14,1%,

conforme estudo da Fundação Getu-

Educação e programas sociais
para redistribuir renda
Os segmentos mais pobres da população têm-se beneficiado das políticas
sociais de transferência de renda e da democratização de acesso à
educação, inclusive ao ensino superior
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Crianças retiradas do trabalho precoce e de volta à escola

Os mecanismos de controle da

freqüência escolar, que abrangem

99% dos municípios brasileiros, indi-

cam que a educação é uma priori-

dade das famílias mais pobres. O ín-

dice de freqüência às aulas dos alu-

nos atendidos pelos programas soci-

ais é de 97%. 

A ênfase na educação como for-

mador do capital social do País levou

à implantação do Programa Universi-

dade para Todos (Prouni), em janeiro

de 2005, para facilitar o acesso de

alunos de escolas da rede pública ao

ensino superior. São bolsas integrais

ou bolsas parciais, com o pagamento

de 50% das mensalidades, concedi-

das a 240 mil estudantes desde o pri-

meiro semestre de 2005. O programa

garante o acesso de jovens de menor

renda ao ensino superior. Nos próxi-

mos quatro anos, o Prouni deve ofe-

recer 400 mil novas bolsas de estudo,

conforme estimativa do Ministério da

Educação.

O Prouni, somado à criação de 10

universidades federais e 48 novos

campi espalhados pelo interior do

País, amplia o número de vagas na

educação superior, interioriza a edu-

cação pública e gratuita, e pretende

ajudar a minimizar as desigualdades

regionais. A meta do Plano Nacional

de Educação prevê a presença, até

2010, de pelo menos 30% da popu-

lação na faixa de 18 a 24 anos em es-

colas de nível superior, hoje restrita a

10,4%.

Na entrevista a seguir, o ministro

do Desenvolvimento Social e Combate

à Fome, Patrus Ananias, explica os ob-

jetivos das políticas sociais adotadas

pelo governo e suas perspectivas.

Brasil Marca de Excelência -

Como o Senhor definiria o objetivo

maior das políticas sociais implemen-

tadas pelo MDS?

Ministro Patrus Ananias - Acre-

dito que um país se põe de pé e acer-

ta o encontro com seu destino e com

a História quando o seu povo se faz

sujeito e assume o seu legítimo lugar

de titular e fonte do Direito e do Es-

tado. Dentro do projeto de governo

do Presidente Lula, as políticas sociais

desempenham um vigoroso papel

possibilitador na construção de um

projeto de Nação que quer resgatar a

idéia de Pátria em sua plenitude. Esse

é o grande propósito de nossas políti-

cas sociais: fazer com que cada brasi-

leiro se sinta parte desse projeto, que

compartilhe dos frutos do cresci-

mento e do desenvolvimento econô-

mico. Queremos propor uma pro-

funda revisão das prioridades no ce-

rados desta vinculação? A educação

será capaz de emancipar as classes

menos favorecidas?

Ministro Patrus Ananias - O

Bolsa-Família é um programa possibi-

litador de direitos. Começa por asse-

gurar o mais elementar de todos, que

é o direito à alimentação. Quando

determina a exigência de manter os

filhos na escola e promover acompa-

nhamento da saúde como exigência

que as famílias devem cumprir para

receber o benefício, impõe ao Estado

o dever de assegurar as condições e o

acesso a esses direitos. Esse é o obje-

tivo. Nesse sentido, importa destacar

os esforços governamentais para ga-

rantir e acompanhar as condicionali-

dades previstas na lei. No campo da

educação, nós temos hoje o acompa-

nhamento regular de 99% dos muni-

cípios e verificamos que 97% das cri-

anças vinculadas ao programa fre-

qüentam regularmente as aulas. Esta-

mos estabelecendo uma perspectiva

transversal das políticas sociais por-

que acreditamos que esse é o cami-

nho para alcançarmos na plenitude

os objetivos de emancipação das fa-

mílias pobres, assim podemos explo-

rar o potencial transformador das po-

líticas. A educação é capaz de promo-

ver emancipação social, é um dos

mais vigorosos instrumentos de mu-

dança numa sociedade. Mas sabemos

também que sem uma ação transver-

sal, a educação não é sequer instru-

mento de ascensão individual, quan-

to mais instrumento de promoção so-

cial coletiva. Para aprender é preciso

ter saúde, saúde pressupõe alimenta-

ção saudável, saneamento básico. Da

mesma forma, o Bolsa Família tam-

bém não existe sozinho porque é po-

lítica integradora de outras ligadas à

assistência social e à segurança ali-

mentar e nutricional, estabelecendo a

rede de proteção e promoção social.

Todos nós defendemos e queremos a

educação como prioridade. Mas não

defendemos qualquer educação. O

que precisamos - e estamos fazendo -

é construir ao mesmo tempo as bases

nário nacional, por meio de uma ver-

dadeira e vigorosa conciliação demo-

crática, pautada pelos princípios da

ética e da justiça social. Desejamos a

conciliação com a população, sobre-

tudo com os excluídos, e, assim, pro-

mover um crescimento sustentado

por um plano de justiça social. A jus-

tiça social fundada nas políticas públi-

cas de proteção e promoção social

atendem às demandas da racionali-

dade do desenvolvimento econô-

mico, garantindo sua sustentabili-

dade social através da ampliação do

mercado interno. 

BME -  A vinculação da concessão

de benefícios à freqüência à escola e

acompanhamento de saúde valoriza

a cidadania. Que objetivos são espe-

Ministro Patrus Ananias



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

14

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

15

A INDÚSTRIA NA ROTA 
DO CRESCIMENTO E 
DA INSERÇÃO GLOBALF
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Na última década, entre 1997 e 2006, o Brasil recebeu investimentos diretos estrangeiros de

US$ 207 bilhões ao mesmo tempo em que os investimentos diretos de brasileiros no exterior al-

cançaram US$ 79,2 bilhões. Tanto em um sentido, como no outro, os protagonistas dessa robusta

movimentação de recursos foram empresas industriais. A evolução dos negócios indica que a mar-

cha das indústrias brasileiras rumo à internacionalização das suas bases produtivas foi consistente-

mente crescente no período, enquanto o ingresso de investimentos estrangeiros consolidou novas

plataformas de produção e exportação, inserindo mais solidamente o Brasil nas cadeias produtivas

globais.

Medida do vigor da integração brasileira com a economia internacional é a sua corrente de co-

mércio em 2006, de US$ 229 bilhões, com superávit comercial acima de US$ 46 bilhões. Esse fluxo

comercial é sustentado por uma pauta cada vez mais diversificada de produtos. Lideram esse movi-

mento as grandes empresas industriais brasileiras, notadamente dos setores de petróleo e gás, mi-

neração, siderurgia, aviação civil, automotivo, equipamentos elétricos, agroindústria, entre outros,

mas é expressiva a participação crescente de centenas de pequenas e médias empresas no negócio

da exportação e importação. Das 20 mil empresas responsáveis por exportações totais brasileiras de

US$ 118 bilhões, cerca de 14 mil pertenciam ao setor industrial.

O bom desempenho da indústria brasileira, somado à conjuntura macro-econômica favorável e

à solidez das instituições democráticas, vem-se refletindo na mudança contundente da percepção

do risco-país, medido pelo banco JP Morgan. Em dezembro de 2006, o risco-país alcançou seu re-

corde histórico, inferior a 200 pontos-base, demonstrando que a confiança dos mercados internaci-

onais no Brasil é crescente. E a tendência é de melhoria desta percepção até o ponto de o Brasil al-

cançar classificação investment grade, uma vez que as projeções para 2007 apontam para uma

taxa de crescimento do PIB entre 3,5% e 5% e para

a redução das taxas de juros. 

A agenda nacional confere total prioridade à ace-

leração do crescimento econômico com desenvolvi-

mento social, que passa necessariamente por deso-

neração tributária, reforma fiscal e previdenciária e

implementação e consolidação de marcos regulató-

rios para investimentos em infra-estrutura. Os inves-

timentos necessários para recuperar, ampliar e ade-

quar a infra-estrutura brasileira às demandas de cres-

cimento econômico e de desenvolvimento social

somam US$ 92 bilhões no período 2007-2010, con-

forme estudo do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BNDES), o que trans-

forma o Brasil em um dos mais atraentes conjuntos

de oportunidades de negócios e parcerias ao alcance

dos investidores de todo o mundo.

A indústria brasileira amplia horizontes com
investimentos no exterior e intensifica comércio
internacional

as exigências do bem comum: o di-

reito ao trabalho. Será necessário

continuar fazendo crescer o investi-

mento na área social e ampliar os

controles e mecanismos desses inves-

timentos. Mas também é fundamen-

tal intensificar a integração dos nos-

sos programas, sobretudo com pro-

gramas formatados na linha que cha-

mamos de ações complementares.

São programas de capacitação profis-

sional, geração de renda, programas

da economia solidária, Pronaf, que é

o programa de agricultura familiar. É

importante recordar também que paí-

ses que apresentam os melhores indi-

cadores sociais (países escandinavos,

Canadá, Holanda) mantêm fortes

redes de proteção e promoção social,

na perspectiva de uma sociedade

cada vez mais igualitária.

BME - Como os programas sociais

podem articular-se com outras inicia-

tivas de melhoria da qualidade de

vida, como saneamento básico, for-

mação profissional, educação para a

cidadania etc?

Ministro Patrus Ananias - A po-

breza, a fome e a miséria são proble-

mas estruturais da sociedade brasi-

leira e precisam de soluções estrutu-

rais que considerem as muitas faces e

interseções que guardam entre si e

entre outras questões políticas, soci-

ais, culturais, econômicas, ambien-

tais. Por isso, as políticas sociais preci-

sam de uma ação integrada e interse-

torial para que possam atingir os ob-

jetivos de maneira eficaz, para que

sejam efetivamente uma solução para

os problemas que se propõe a soluci-

onar. O objetivo é melhorar a quali-

dade de vida da população como um

todo, e isso implica na articulação

adequada dos investimentos, consi-

derando a importância e o peso de

cada ação. Penso que essa possibili-

dade de transversalidade das políticas

- que é um princípio do governo do

Presidente Lula - pode ser alcançada

na prática, tendo como aliado a pró-

pria base do pacto federativo previsto

na Constituição de 1988, de modo a

permitir ações articuladas e de caráter

colaborativo entre os entes federa-

dos, União, Estados e Municípios,

unindo esforços em torno do bem

comum. Nessa perspectiva de ações

integradas, interministeriais, emerge

o desafio das cidades maiores, capi-

tais e regiões metropolitanas, onde se

concentra hoje, de maneira mais

aguda, o desafio social do País: a in-

tegração entre políticas de sanea-

mento básico, moradia, urbanização

de vilas e favelas, transporte coletivo,

espaços e equipamentos públicos.

em programas de geração de traba-

lho e renda?

Ministro Patrus Ananias - A cri-

ação de uma rede de proteção e pro-

moção social para atendimento à po-

pulação mais pobre do País é hoje

um imperativo porque temos uma dí-

vida social muito grande a ser resga-

tada. Enquanto houver uma desigual-

dade social tão grande, enquanto

houver pobreza, miséria e risco de

fome que seja, precisamos manter e

aperfeiçoar as políticas de benefícios.

É praticamente uma exigência que o

Estado continue interferindo, fazendo

para que essa educação seja efetiva-

mente sinônimo de emancipação so-

cial. O Bolsa Família ajuda a consoli-

dar laços e vínculos familiares (direito

à família) e trabalha novas portas de

entrada para o mercado de trabalho

e a cidadania.

BME - A população pobre brasi-

leira está atendida por programas so-

ciais em sua quase totalidade. Qual o

futuro dos programas sociais - a ma-

nutenção dos benefícios ou ênfase

distribuir e circular renda enquanto

haja pessoas, famílias ou comunida-

des que não tenham condições de se

manter por si. Esse é o cumprimento

do direito à assistência social que é

garantido pela Constituição Federal

de 1988. É uma política pública. Mas

é importante destacar que, ao

mesmo tempo, essas políticas estão

sendo planejadas no sentido de de-

senvolver o potencial humano e por

isso trabalham sempre o direito que

melhor explicita a vocação humana e

Programas sociais incentivam geração de renda e pequenos produtores rurais
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total de US$ 13,7 bilhões destinados

à compra da mineradora canadense

Inco. Com a compra da congênere, a

CVRD se tornou a segunda maior mi-

neradora do mundo, atrás apenas da

anglo-australiana BHP Billiton. 

Com a mesma postura agressiva,

o Grupo Gerdau encerrou os primei-

ros nove meses de 2006 com investi-

mentos de US$ 700 milhões em

compras de empresas nos EUA, Espa-

nha e América do Sul. Com a conso-

lidação de novas siderúrgicas somada

ao aumento das vendas no mercado

brasileiro, o faturamento do Grupo

Gerdau atingiu US$ 9,67 bilhões nos

primeiros nove meses de 2006, um

aumento de 5,3% em comparação

com o ano anterior. A partir de

2006, passaram a fazer parte do

Grupo Gerdau, a Siderperú (Peru) e a

Sheffield Steel Corporation (EUA).

Além disso, o Grupo Gerdau tornou-

se acionista da Corporación Sidenor

(Espanha). Também foram adquiridas

a Fargo Iron and Metal Company

(EUA), empresa que armazena e pro-

cessa sucata, e a Callaway Building

Products (EUA), voltada para atender

a construção civil com vergalhões

cortados e dobrados e produtos para

o setor. No final de 2005, o grupo

brasileiro já havia adquirido a Diaco

(Colômbia) e assumiu o controle da

Sipar Gerdau (Argentina), consoli-

dando-se como líder na produção de

aços longos das Américas e décimo-

quarto grupo siderúrgico mundial.

Sua capacidade instalada é de 18,7

milhões de toneladas de aço, distri-

buída por 157 unidades industriais

em nove países. 

As novas transnacionais brasileiras

podem ser divididas em dois grupos:

empresas que conquistam mercados

globais a partir de bases de produção

localizadas no Brasil e empresas que

instalam bases produtivas no exterior,

através de investimentos diretos ou

de aquisições, em busca de maior

proximidade com os mercados, de

ganhos de escala e de competitivi-

dade. No primeiro grupo, estão pre-

dominantemente empresas vincula-

das ao agronegócio ou à extração e

processamento de recursos naturais.

A produção se concentra no Brasil

em função da localização das maté-

rias-primas ou, no caso do agronegó-

cio, das condições naturais excepcio-

nalmente positivas para a produção,

aliadas ao patrimônio genético e alta

tecnologia de manejo acumulados

pelos produtores brasileiros.

Neste grupo destaca-se o setor de

papel e celulose. Aracruz Celulose e

Votorantim Celulose e Papel expor-

tam, respectivamente, 96% e 38%

de sua produção. No setor de ali-

mentos, Sadia e Perdigão destinam

ao exterior 49% e 48% de sua pro-

dução, respectivamente. Aí se in-

Reflexo dos resultados e perspec-

tivas da economia brasileira, os ra-

tings das agências de avaliação de

risco para crédito soberano do País e

para crédito de empresas públicas e

privadas nacionais melhoram signifi-

cativamente, com repercussão posi-

tiva na avaliação de várias empresas

brasileiras. O mercado de ações

bateu, em dezembro de 2006, o re-

corde de 44.526 pontos, enquanto

as captações de empresas no mer-

cado de capitais brasileiro devem en-

cerrar 2006 com um volume inédito

superior a US$ 60 bilhões, valor 40%

superior ao registrado no ano ante-

rior, segundo previsão da Comissão

de Valores Mobiliários (CVM). O in-

vestidor estrangeiro respondeu por

US$ 15,2 bilhões do movimento de

ações e em títulos de renda fixa.

O Brasil é, assim, um membro

particularmente promissor dos BRICs,

denominação dada pelo banco

norte-americano Goldman Sachs ao

grupo de países emergentes formado

por Brasil, Rússia, Índia e China. O

estudo do banco “Dreaming with

BRICs: The Path to 2050” prevê que

o Brasil será, em 2050, a quinta

maior economia do mundo, atrás

apenas da China, Estados Unidos,

Índia e Japão.

Para tornar reais as projeções, a

indústria brasileira torna-se cada vez

mais competitiva e aberta para a

economia global. Cerca de 27% da

produção industrial total são expor-

tados, enquanto há setores ainda

mais internacionalizados, como cal-

çados (52% da produção é expor-

tada), veículos automotores (36%),

máquinas e equipamentos (35%),

metalurgia básica (34%), papel e ce-

lulose (31%) e alimentos e bebidas

(30%). Entre os itens exportados,

produtos de alta tecnologia (aero-

náutica, aeroespacial, farmacêutica,

informática etc.) e média-alta tecno-

logia (equipamentos elétricos, mecâ-

nicos, veículos automotores, produ-

tos químicos etc.) respondem por

30,8% do total das exportações in-

dustriais, seguidos pelos artigos com

média-baixa tecnologia (construção

naval, plásticos, petróleo refinado,

metais etc.), com 20,2%, e baixa tec-

nologia (manufaturados, papel e ce-

lulose, alimentos, bebidas, têxteis

etc.), com 27%.   

A maior presença internacional da

indústria brasileira também se veri-

fica no aumento das captações de

recursos junto ao sistema financeiro

internacional e na aquisição ou insta-

lação de unidades produtivas no ex-

terior. Segundo relatório do Banco

Central, os Capitais Brasileiros no Ex-

terior (CBE) totalizavam US$ 111,7

bilhões em 2005, dos quais US$ 79,2

bilhões correspondem a investimen-

tos diretos.   

A Companhia Vale do Rio Doce

(CVRD) levantou, em novembro de

2006, US$ 3,75 bilhões, na maior

captação externa por meio de euro-

bônus já realizada por uma empresa

da América Latina. Os recursos obti-

dos pela CVRD integram a captação

As micro, pequenas e médias em-

presas industriais têm participação

cada vez mais expressiva nas exporta-

ções brasileiras. Conforme dados do

Ministério do Desenvolvimento, Indús-

tria e Comércio (MDIC) relativos a

2005, das 14 mil indústrias brasileiras

exportadoras, 10 mil eram de micro,

pequeno ou médio porte. Seu avanço

no mercado internacional assegura a

diversificação da pauta de exportação

e se caracteriza por expressivo valor

agregado.

A inclusão destas empresas na ca-

deia de comércio exterior é uma das

prioridades das entidades representa-

tivas da indústria brasileira - as fede-

rações estaduais, que se aglutinam na

Confederação Nacional da Indústria

(CNI). Esta entidade criou, em 1998,

os Centros Internacionais de Negó-

cios, sediados em cada federação,

mas que operam em rede, trocando

informações e experiências. Estes cen-

tros capacitam os empresários para o

comércio exterior, processam informa-

ções sobre o mercado internacional

(inteligência comercial), apóiam as

operações de comércio exterior e

acompanham, de maneira proposi-

tiva, as políticas e atos governamen-

tais com impacto sobre as exporta-

ções e importações. Como conse-

qüência desta ação organizada,

cresce a base de empresas exportado-

ras e a prospecção de novos merca-

dos e nichos é mais eficaz e traz mais

resultados.

Pequenas empresas exportam

Indústria de base é competitiva e exporta cada vez mais

Indústria de calçado: o setor tem forte vocação exportadora
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cluem também a Companhia Vale do

Rio Doce (CVRD), agora operando

também no Canadá, e a Petrobras, a

empresa de petróleo estatal brasileira

que, apesar de concentrar grande

parte de seus negócios no Brasil, foi

a primeira companhia nacional a ini-

ciar atividades de produção no exte-

rior, investindo na Colômbia em

1972.

No segundo grupo estão empre-

sas de maior complexidade tecnoló-

gica, cuja estratégia é globalizar sua

produção para conquistar maiores

fatias de mercado.  São indústrias e

prestadores de serviços, como a pro-

dutora de ônibus Marcopolo e a Vo-

torantim Cimentos, cujos ativos são

praticamente equivalentes no Brasil e

no exterior, ou a Construtora Nor-

berto Odebrecht, que obtém 75%

de seu faturamento no exterior.

Ambos os grupos foram analisa-

das em estudo da Fundação Dom Ca-

bral, centro brasileiro de desenvolvi-

mento de executivos e de excelência

em gestão, elaborado em conjunto

com a Columbia University e o Pro-

grama das Nações Unidas para o De-

senvolvimento (PNUD). O estudo

pondera indicadores relativos a 2005,

como mercados em que a empresa é

listada, ativos no exterior, recursos

humanos, dispersão geográfica dos

mercados, cadeia de valor e experiên-

cia. A ponderação resulta em uma es-

cala de grau de internacionalização,

que vai de zero a sete. (Ver quadro

com as empresas classificadas como

transnacionais brasileiras).

As empresas estrangeiras, parte

importante da matriz industrial brasi-

leira, também investem mais no País,

ampliando suas operações para aten-

der ao mercado interno de mais de

180 milhões de habitantes e consoli-

dando suas plataformas de exporta-

ção. O Brasil produz anualmente 2,6

milhões de veículos, 1,8 milhão ven-

didos no mercado interno e 800 mil

exportados. Estes volumes de produ-

ção levam as montadoras a acelerar

investimentos. A alemã Volkswagen

anunciou um pacote de investimen-

tos no Brasil de US$ 2,5 bilhões entre

2007 e 2010, para atualizar e am-

pliar suas fábricas. A norte-ameri-

cana General Motors também infor-

mou que aumentará em 40%, para

US$ 330 milhões, o investimento em

2007, para ampliar o centro de de-

senvolvimento de produtos e design,

passando a exportar também estes

serviços. 

Com uma performance vigorosa

no mercado brasileiro, a norte-ameri-

cana General Electric não apenas vai

investir mais no País, como elegeu o

Brasil como sede de suas operações

latino-americanas, agora comanda-

das pelo brasileiro Marcelo Mosci.

Com faturamento de US$ 2,5 bilhões

em 2006, a GE do Brasil, nos últimos

quatro anos, cresceu 100%.

O processo de internacionalização

é contínuo. As indústrias exportado-

ras brasileiras devem investir US$

176 bilhões até 2010, nos seguintes

setores mais dinâmicos: petróleo e

gás (com 48% dos investimentos);

indústria extrativa mineral (14%); si-

derurgia (9,8%); papel e celulose;

automotivo; sucroalcooleiro; petro-

química, e eletroeletrônico.

Países em que atua

Fábricas em: EUA, Argentina, Chile, Colômbia, Canadá,
Espanha e Uruguai.

Obras em: América do Norte, Europa, África, Oriente
Médio, América Central e Caribe e América do Sul.

Operações em 16 países: África do Sul, Angola, Argentina,
Austrália, Chile, China, EUA, França, Gabão, Índia, Japão,
Moçambique, Mongólia, Noruega, Peru e Suíça.

Prospecção: Golfo do México, América Latina, África.

Fábricas em: Portugal, Argentina, México, Colômbia, 
África do Sul, China.

Fábricas em: Alemanha, Áustria,Hungria 
(subsidiária Kako), EUA e Argentina.

Obras em países da Europa, Ásia, África e EUA.

Fábricas em: Argentina, Portugal, México e China.

Fábricas: China. Exporta para países dos cinco continentes.

Unidades na Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai, China.
Exporta para mais de 35 países em quatro continentes.

Exporta para mais de 60 países na América Latina, Europa,
Ásia e Oriente Médio.

Exporta para: Europa, América do Norte e Ásia.

Licenças na Argentina, Paraguai, EUA, Angola e Japão.

Fábricas: sete na América do Norte.

Exporta para mais de 100 países nos cinco continentes.

Exporta para 54 países dos cinco continentes
Exportações para EUA, Europa, China e América do Sul. 

Exportações para os EUA, Europa, China e América do Sul.

Exporta para países da Europa, Oriente Médio, Ásia e
América Latina.

Franquias de outsourcing: Argentina, Chile, Colômbia e
México, atendendo também clientes no Paraguai, 
Uruguai, Estados Unidos e Canadá.

Exporta para mais de 80 países.

Exporta para 55 países nos cinco continentes. 

Vendas: México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia,
Venezuela e França.

Exporta para 75 países da América do Norte, América do
Sul, Europa e Ásia.

Exporta pra 80 países, principalmente EUA, França e
Inglaterra.

Nº Empresa

1 Gerdau

2 Construtora Norberto 
Odebrecht

3 CVRD

4 Petrobras

5 Marcopolo

6 Sabó

7 Construtora Andrade 
Gutierrez

8 WEG

9 Embraer

10 Tigre

11 Sadia

12 Aracruz Celulose

13 Escolas Fisk

14 Votorantim Cimentos

15 Randon

16 Klabin

17 Votorantim Metais

18 Perdigão

19 Datasul

20 Braskem

21 Votorantim Celulose 
e Papel

22 Natura

23 Petroflex

24 Eliane

Grau de inter-
nacionalização

(de 0 a 7) *

4,223

3,605

3,512

3,454

3,129

2,969

2,944

2,842

2,838

2,263

2,064

2,035

1,996

1,964

1,939

1,898

1,759

1,681

1,629

1,369

1,328

1,187

1,185

0,698

VE/VT
(1)

0,61

0,75

0,77

0,10

0,55

0,57

0,38

0,56

0,92

0,18

0,49

0,96

0,12

0,29

0,16

0,27

0,44

0,48

0,01

0,14

0,38

0,03

0,35

0,35

AE/AT
(2)

0,38

0,10

0,02

0,07

0,46

0,28

0,20

0,24

0,01

0,13

0,00

0,00

0,00

0,45

0,01

0,00

0,08

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Setor de 
atuação

Siderurgia

Construção civil

Mineração

Petróleo e energia

Carrocerias de
ônibus

Autopeças

Construção Civil

Equipamentos
elétricos

Aeronaves

Tubos e conexões

Alimentos

Celulose

Ensino de idiomas

Cimento

Equipamentos
rodoviários

Papel e celulose

Metais

Alimentos

Software

Petroquímica

Papel e celulose

Cosméticos

Petroquímica

Revestimentos
cerâmicos

Transnacionais Brasileiras

(1) VE/VT = Vendas ao exterior / Vendas totais
(2) AE/AT = Ativos permanentes no exterior na cadeia produtiva (incluindo investimentos, mesmo sem deter 100% do capital) / Ativos totais da empresa.
* Calculado pela Fundação Dom Cabral

A metalurgia é muito competitiva devido à oferta de matérias-primas e modernidade tecnológica



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

21

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

20

No final dos anos 1990, a Embraer,

um dos maiores fabricantes mundiais

de aeronaves, deu início a uma nova

política de compras e desenvolvi-

mento, delegando a parceiros de risco

o projeto e produção de partes dos

aviões. A estratégia tornou a compa-

nhia mais ágil e competitiva e, ao

mesmo tempo, consolidou em seu en-

torno um sólido cluster de empresas

de peças, partes e componentes, que,

com base na inovação de processos,

materiais e projetos, alcançaram o

nível de excelência.

Agora, onze destes produtores or-

ganizaram-se em uma associação cha-

mada HTA e estão exportando seus

produtos e serviços para clientes como

a Pratt&Whitney Canada, Turbomeca

(França) e EADS-Casa (Espanha), inse-

rindo-se de modo competitivo em ca-

deias globais de produção de alta tec-

nologia.

Assim como no setor aeronáutico,

a indústria brasileira destaca-se pela

inovação em inúmeros setores. Os in-

vestimentos em Pesquisa & Desenvolvi-

mento (P&D) superam US$ 12 bilhões por

ano, somadas iniciativas públicas e priva-

das. A tendência é este valor aumentar

aceleradamente nos próximos anos, de-

vido à conjugação de dois fatores: a cres-

cente inserção da indústria brasileira no

mercado internacional e a consolidação

da legislação brasileira de incentivo à ino-

vação, através da P&D. Especialistas consi-

deram que o conjunto da legislação brasi-

leira específica, sobretudo a Lei de Inova-

ção, promulgada em 2005, é tão estimu-

lante quanto os mecanismos disponíveis

em países mais desenvolvidos.

As empresas parecem cada vez mais

propensas a estabelecer acordos com

centros de pesquisas e universidades,

além de reforçar as próprias áreas inter-

nas de P&D. O Ministério da Ciência e

Tecnologia ficou surpreso, em outubro úl-

timo, quando ofereceu linhas de financi-

amento no total de US$ 140 milhões

para empresas dispostas a desenvolver

pesquisas de desenvolvimento tecnoló-

gico. Mais de 900 empresas apresenta-

ram projetos, demandando recursos

da ordem de US$ 870 milhões, em

clara demonstração de que a inova-

ção é parte importante da estratégia

das empresas brasileiras e, ao mesmo

tempo, merece cada vez mais aten-

ção das autoridades.

Duas empresas brasileiras, a petro-

lífera Petrobras e a mineradora Com-

panhia Vale do Rio Doce (CVRD),

estão na lista das companhias que ob-

tiveram o melhor retorno com seus in-

vestimentos em P&D no mundo. São

as smart spenders estudadas pela con-

sultoria Booz Allen. A Petrobras, que

produz mais de 1,8 milhão de barris

de petróleo por dia no Brasil, desen-

volve tecnologia em centro próprio de

pesquisas e através de parcerias, que

envolvem 79 universidades, 45 empre-

sas de engenharia e 55 indústrias. O

esforço conjunto resultou na auto-su-

ficiência em petróleo e em 47 paten-

tes nacionais e 13 internacionais.

Biotecnologia, nanotecnologia e

eletrônica orgânica são as fronteiras

que as empresas brasileiras querem

Indústria investe mais em pesquisa e desenvolvimento
expandir. A biotecnologia está voltada

para o agronegócio, a indústria de ali-

mentos e a bioenergia, segmentos em

que o Brasil tem forte presença inter-

nacional. Investimentos em novas tec-

nologias poderão duplicar no curto

prazo a produção nacional de etanol,

assegurando a possibilidade de forne-

cimento em escala global de álcool

combustível.

As diversas linhas de pesquisas em

nanotecnologia começam a resultar

em produtos inovadores. A Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa), centro de excelência em

agricultura tropical, desenvolveu em-

balagens comestíveis para alimentos

in natura, com propriedades bacterici-

das e fungicidas, que prolongam a

vida dos alimentos. Na área têxtil, a

Santista lançou a linha de tecidos Na-

noComfort, que permitem a secagem

rápida da transpiração e têm funções

antimicrobianas. As toalhas de banho

Nanocotton, da Karsten, receberam

nanopartículas de amaciantes e ab-

sorvem mais água. O Boticário, em-

presa brasileira de cosméticos, lançou

um creme anti-sinais, que penetra em

camadas mais profundas da pele, gra-

ças às suas nanoestruturas. A Suzano

Petroquímica está produzindo polipro-

pileno nanoestruturado com prata,

ideal para revestir superfícies de tra-

balho e manipulação com controle

microbiológico.

A indústria, em associação com o

governo federal, investe em pesquisas

em torno da eletrônica orgânica, que

utiliza polímeros como base para a

produção de semicondutores e outros

componentes da micro-informática.  O

esforço conjunto aponta para a insta-

lação de uma fábrica de dispositivos

mostradores no Brasil – Organic Light

Emission Diode (OLED). Os estudos

abrem inúmeras perspectivas inovado-

ras para a indústria brasileira, sobre-

tudo no setor de tecnologia da infor-

mação, no qual o Brasil tem expertise

internacionalmente reconhecida, 

como líder em automação e mobili-

dade bancária.

A ampliação e modernização da

infra-estrutura brasileira, para ade-

quá-la às projeções de crescimento

da economia até o final desta dé-

cada, exigem investimentos de US$

92 bilhões nos setores de energia elé-

trica, comunicações, portos, rodovias,

ferrovias e saneamento. As projeções

não abrangem investimentos no setor

de petróleo e gás, de US$ 49,3 bi-

lhões já anunciados pela estatal Pe-

trobras e de estimados US$ 20 bi-

lhões de empresas privadas nacionais

e internacionais.

Os investimentos em infra-estru-

tura no Brasil devem não apenas im-

pulsionar, mas garantir o crescimento

mais expressivo da economia brasi-

leira nos próximos anos, e serão con-

cretizados pelo Estado e pela inicia-

tiva privada. Trata-se de amplo con-

junto de oportunidades de negócios

para empresas brasileiras e estrangei-

ras, que se tornam viáveis e atraentes

na medida da consolidação dos mar-

cos regulatórios que darão segurança

jurídica aos investimentos privados

em áreas tradicionalmente atendidas

pelo Estado.

Um passo importante foi dado em

dezembro, quando o Congresso Naci-

onal aprovou as normas e diretrizes

para o saneamento básico e a política

federal para o setor. O conjunto de

regulamentações estimula os investi-

dores. Estabelece as bases do con-

trato entre agentes públicos e a inicia-

tiva privada para a prestação de servi-

ços e define responsabilidades na ela-

boração de políticas, planos e tarifas.  

Estima-se em mais de US$ 90 bi-

lhões o potencial de investimentos

em saneamento no Brasil nos próxi-

mos 20 anos, com base nas necessi-

dades identificadas pelo Ministério

das Cidades para que o País alcance a

universalização dos serviços de sanea-

mento até 2024, incluindo abasteci-

mento de água, esgotamento sanitá-

rio, manejo de águas pluviais e desti-

nação de resíduos sólidos. Nas áreas

urbanas brasileiras, 36 milhões de

pessoas não dispõem de rede de co-

leta de esgoto ou fossa séptica e, no

Investimentos em infra-estrutura 
devem ser o motor do crescimento 
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O vôo ousado da Embraer e seus fornecedores

Consolidação de marcos regulatórios tende a acelerar investimentos em
saneamento, energia e transportes

Novos projetos para geração de energia buscam garantir fornecimento após 2010
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de geração, transmissão e distribuição

de energia elétrica brasileiro vai se

consolidando. Os projetos de energia

elétrica para 2007-2010 somam US$

40 bilhões, sendo 55% destinados à

geração, 27% para distribuição e o

restante para transmissão. É o setor

mais importante da infra-estrutura

pelo porte de seus investimentos e

pela relevância em termos de susten-

tação da economia no longo prazo. A

expectativa dos potenciais investidores

é de maior previsibilidade nos proces-

sos de análise de impacto ambiental

das obras, compatibilizando seus pra-

zos com o ciclo de investimento.

Os projetos de geração em curso

devem ser suficientes para atender a

demanda até 2010. Para o supri-

mento posterior, a implantação dos

projetos do Rio Madeira torna-se es-

sencial. O complexo do Rio Madeira

(no Estado de Rondônia, norte do

País) prevê a construção das usinas de

Santo Antônio (3.150 MW) e Jirau

(3.300 MW) e está em fase de análise

de impacto ambiental.  A licitação do

complexo, que exigirá investimentos

totais de US$ 9,3 bilhões, deverá ser

feita no primeiro trimestre de 2007,

segundo Silas Rondeau, ministro das

Minas e Energia. O projeto deve atrair

pelo menos US$ 3,2 bilhões do setor

privado, os autoprodutores, como a

Companhia Vale do Rio Doce, Voto-

rantim, Companhia Siderúrgica Naci-

onal, Grupo Gerdau, Alcoa etc.

“É grande a necessidade de inves-

timentos no Brasil no setor de ener-

gia”, avalia  Mickey Peters, presidente

da Duke Energy Internacional. Com

20 anos de experiência no mercado

de energia da América Latina, Peters

afirma que a decisão de investimento

é sempre condicionada ao retorno

para o investidor estrangeiro. O Brasil

representa 5% do total da receita da

Duke e 10% da área internacional da

empresa norte-americana. "A de-

manda crescente no Brasil abre gran-

des oportunidades de negócios",

acredita Peters. A Duke está entre as

dez maiores companhias de energia

dos EUA, com ativos de mais de 

US$ 70 bilhões (2005). A Duke gera

4.556 MW de energia do México ao

Sul da Argentina, passando por suas

oito usinas hidrelétricas no Brasil, lo-

calizadas no Rio Paranapanema (inte-

rior do Estado de São Paulo). 

O Brasil é um dos países com

maior peso de fontes renováveis em

sua matriz energética: 44%. Além

das hidrelétricas, a bionergia é fator

importante nesta equação. O etanol,

produzido a partir da cana-de-açúcar,

movimenta parte importante da frota

nacional de veículos, composta, cada

vez mais, de modelos flexfuel, cujos

motores podem utilizar tanto gaso-

lina quanto álcool em qualquer pro-

porção. Dos 1,5 milhão de automó-

veis produzidos e licenciados no Brasil

ao longo de 2006, cerca de 1,4 mi-

lhão são equipados com motores

flexfuel. Além disto, o etanol é utili-

zado como aditivo da gasolina consu-

mida no País. Além do Brasil, outros

país todo, 47 milhões de pessoas não

têm água tratada. 

A lei que define o marco regulató-

rio era ansiosamente aguardada pelo

setor privado, que espera agora o iní-

cio das concessões de serviços e a

formação de Parcerias Público-Priva-

das (PPPs), conforme disse o presi-

dente do Sindicato Nacional da In-

dústria da Construção Pesada (Sini-

con), Luiz Fernando Santos Reis.

A Lei do Gás - Outro avanço que

deve atrair investimentos em infra-

estrutura é a Lei do Gás, que tramita

no Congresso brasileiro e deve ser

votada ainda em 2007. A lei prevê

novas regras para a movimentação,

estocagem e comercialização do gás

natural no Brasil. A principal altera-

ção do novo texto se refere ao trans-

porte do combustível. De acordo

com a regra proposta, os transporta-

dores (donos dos dutos) e carrega-

dores (proprietários do gás que

passa pelo duto) passam a receber

autorização da Agência Nacional do

Petróleo (ANP) para explorar o ser-

viço por tempo indeterminado. O

setor de gás, um dos mais sensíveis

no Brasil, que depende do forneci-

mento de seus parceiros do Merco-

sul, principalmente da Bolívia, vai re-

ceber investimentos pesados da Pe-

trobras nos próximos anos. O obje-

tivo é reduzir a dependência do for-

necimento externo. 

Para isto, a Petrobras prevê investi-

mentos de US$ 18 bilhões nos próxi-

mos dez anos apenas na Bacia de

Santos, área com reservas estimadas

de 420 bilhões de metros cúbicos. Em

todo o país, até 2010, serão investi-

dos US$ 22 bilhões apenas pela Pe-

trobras. Em dezembro de 2006, o

BNDES anunciou a liberação de uma

linha de financiamento de US$ 630

milhões para a construção do Gaso-

duto Sudeste-Nordeste (Gasene), um

dos principais projetos da infra-estru-

tura brasileira. Mais de 70% dos re-

cursos serão utilizados na compra de

tubos para o trecho Cacimbas (ES)-

Catu (BA). Outro trecho desse gaso-

duto, o que liga Cabiúnas (RJ) a Vitó-

ria (ES), exigirá investimentos de US$

450 milhões, e vai ser construído pela

chinesa Sinopec em parceria com a

Petrobras. 

Para Eduardo Carlos Spalding,

vice-presidente da Associação Brasi-

leira de Grandes Consumidores de

Energia e de Consumidores Livres, a

Lei do Gás é um marco regulatório

fundamental para atração de investi-

mentos. "A introdução de tecnolo-

gias e o aporte de novos investimen-

tos privados, nacionais e internacio-

nais são absolutamente necessários

para o Brasil crescer", afirma.

Mais consolidada que o setor de

gás, a área de petróleo, já aberta ao

setor privado, será uma das que mais

receberá investimentos no Brasil nos

próximos anos. Em seu plano até

2010, a Petrobras aprovou inversões

no setor de US$ 49,3 bilhões (inclu-

indo gás). De acordo com a ANP, os

56 grupos privados que operam no

setor de petróleo devem investir US$

20 bilhões no Brasil até 2009. Um gi-

gante internacional do setor, a Che-

vron, segunda maior petrolífera dos

EUA, anunciou investimentos de US$

3 bilhões em produção e extração de

petróleo no Brasil.

Energia elétrica - Com regula-

mentação já implementada, o modelo

O Brasil chega a 2007 como uma

democracia consolidada, sustentada

por instituições independentes e atu-

antes e por uma sociedade civil mais

forte e organizada, que valoriza o

acesso à educação como caminho para

a redução de desigualdades sociais. Na

economia, a inflação está sob controle,

a vulnerabilidade externa foi reduzida,

a distribuição de renda melhorou e a

abertura ao exterior tem um grau iné-

dito. Mas, apesar dos avanços, o País

ainda tem grandes desafios pela

frente.

O principal deles, na opinião de Ar-

mando Monteiro Neto, reeleito presi-

dente da Confederação Nacional da

Indústria (CNI), é romper o ciclo de

baixo crescimento que se verifica há

duas décadas. “A nossa agenda para o

crescimento tem duas dimensões: a

agenda da superação dos obstáculos e

a agenda do desenvolvimento das

competências que nos conduzirão ao

futuro”, analisa o presidente da CNI.

No tocante à superação dos obstá-

culos, ele cita a educação básica, a tri-

butação, a qualidade dos gastos públi-

cos, a infra-estrutura, a correção dos

acentuados desníveis regionais, as rela-

ções do trabalho, o financiamento e a

desburocratização. Enfatiza, entre-

tanto, que a reforma fiscal é a mais ur-

gente das ações para liberar a econo-

mia e acelerar o crescimento. Da

mesma forma, destaca a necessidade

de consolidação de marcos regulató-

rios para estimular a participação da

iniciativa privada no investimento em

infra-estrutura.

Por outro lado, Monteiro Neto ex-

plica que a agenda do desenvolvi-

mento de competências fixará as bases

da política industrial e do desenvolvi-

mento das vantagens competitivas di-

nâmicas nacionais. Seu foco está dire-

cionado para a produtividade e a ino-

vação. É um processo permanente de

aprimoramento da qualidade da edu-

cação, de modernização e atualização

tecnológica e de uma estratégia co-

mercial capaz de integrar o Brasil aos

mercados dinâmicos do mundo.

O desafio do crescimento

Armando Monteiro Neto toma posse ao
lado do presidente Lula, do vice-
presidente José Alencar, do presidente
do Senado, Renan Calheiros, e do
ministro Luiz Fernando Furlan

O álcool é parte estratégica da matriz energética brasileira e deve receber mais investimentos
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países, como o Japão, estão anali-

sando a adição de álcool à gasolina.

O etanol brasileiro é o único bio-

combustível competitivo nos dias de

hoje. Seu custo de produção equivale

a  US$ 40,00 por barril de petróleo.

O Brasil disputa com os Estados

Unidos a liderança mundial na produ-

ção de álcool combustível. O País pro-

duz a partir da cana-de-açúcar em

torno de 18 bilhões de litros do com-

bustível por ano e exporta cerca de

3,3 bilhões de litros por ano, sendo o

principal player do mercado mundial

de álcool. A produção mundial de

etanol ainda é relativamente pe-

quena, equivalendo a 5% do con-

sumo de gasolina nos Estados Uni-

dos. Entretanto, deve crescer rapida-

mente. O Brasil deve aumentar em

50% sua produção de cana-de-açú-

car nos próximos cinco anos – de 400

para 600 milhões de toneladas/ano.

Além disto, o Brasil é lider mundial

na produção de equipamentos desti-

nados ao setor, que abrangem todo o

ciclo industrial, desde a recepção da

cana-de-açúcar até os sistemas finais

de desidratação do álcool produzido.

Equipamentos ou unidades comple-

tas de produção, projetadas e cons-

truídas no Brasil, foram exportadas,

em sistema turn-key, para  Estados

Unidos, Barbados, Ilhas Virgens,

Nicarágua, Colômbia, Índia e Ja-

maica.

O biodiesel também começa a en-

trar nesta matriz, a partir de sua cres-

cente adição ao diesel convencional.

Ele pode ser produzido a partir de

qualquer fonte de gordura ou de

óleo vegetal ou animal. Entre as fon-

tes promissoras, incluem-se a soja,

mamona, pinhão-manso e a palma.

O biodiesel pode ser misturado dire-

tamente ao diesel convencional sem

mudança nos motores. O Brasil tem

como meta incorporar até 5% de bi-

odiesel ao combustível até 2010.

A ênfase em bioenergia está ge-

rando outra vertente promissora de

negócios. Os projetos já confirmados

até 2012 para instalar unidades de

produção de etanol e biodiesel

podem alcançar US$ 16 bilhões, esti-

mulados pelo consumo interno e ten-

dência internacional de incrementar o

uso de energia limpa.

Transporte, a prioridade - Recu-

perar e ampliar a malha multimodal

de transportes no Brasil é uma priori-

dade para a qual convergirão recur-

sos públicos e privados nos próximos

anos. A malha brasileira está mais de-

mandada, devido ao crescimento da

economia, aumento do comércio ex-

terior e melhor distribuição de renda,

com impacto sobre a movimentação

de passageiros.

O governo tem calculado em

cerca de US$ 20 bilhões a necessi-

dade de investimento em transpor-

tes nos próximos quatro anos e os

recursos virão tanto do Estado quan-

to da iniciativa privada, através do

orçamento da União, Programa Pi-

loto de Investimentos (PPI), Parcerias

Público-Privadas (PPPs), linhas de fi-

nanciamento do BNDES e fundos de

investimento privados destinado à

infra-estrutura. As rodovias, respon-

sáveis por 58% da movimentação de

carga no Brasil, deverão receber

50% dos investimentos projetados

para o período.

Estão em andamento a licitação

para concessão de 2,6 mil quilôme-

tros de estradas federais para a admi-

nistração privada por períodos de 20

a 30 anos. Os trechos em licitação

unem os principais centros de produ-

ção e de densidade populacional do

Brasil, apresentando alto tráfego e

potencial de retorno do investimento.

Atualmente, 10 mil quilômetros de

rodovias estaduais e federal estão sob

administração privada de 36 conces-

sionárias. E a disputa pelas novas

concessões é acirrada.

Entre os investimentos previstos

no setor rodoviário, destacam-se a

construção da BR-163, que ligará

Nova Mutum (Estado do Mato

Grosso) ao porto de Santarém (Pará),

integrando o centro-oeste ao norte

do País. A rodovia de 1.570 quilôme-

tros custará US$ 1 bilhão. Há ainda a

construção da Perimetral do Porto de

Santos, com o objetivo de separar o

fluxo urbano da cidade do fluxo de

carga para o maior porto da América

Latina. Já o Arco Rodoviário do Rio de

Janeiro exigirá investimentos de US$

100 milhões, dinamizando o trans-

porte de carga no entorno da cidade

do Rio de Janeiro.

A participação das ferrovias no

transporte de carga no Brasil, depois

de sofrer retração ao longo de déca-

das, recupera-se e já responde por

25% do total movimentado. O modal

tem 28 mil quilômetros sob conces-

são privada e a movimentação de

cargas cresceu 73% desde 1997. Os

operadores privados têm uma pesada

agenda de investimentos, enquanto o

Estado tem como prioridade ampliar

a malha ferroviária.

Dois grandes projetos darão início

à expansão e revitalização da rede de

ferrovias brasileiras: a Ferrovia Norte-

Sul, que liga Goiás (Estado do centro-

oeste brasileiro) ao Pará, com 2,2 mil

quilômetros de extensão e custo esti-

mado em US$ 1,2 bilhão, e a Trans-

nordestina, com 1,86 mil quilômetros

de extensão, ligando extensas áreas

rurais e urbanas, aos portos de

Suape, em Pernambuco, e de Pecém,

no Ceará, no nordeste brasileiro. A

Transnordestina vai absorver US$ 2

bilhões e dinamizará a economia de

uma das áreas com menor desenvol-

vimento no Brasil. Além desses, o

projeto do Ferroanel, em torno da ci-

Com operações florestais em qua-

tro Estados brasileiros, e aproximada-

mente 263 mil hectares de plantios re-

nováveis de eucalipto, a Aracruz Celu-

lose intercala a seus plantios produti-

vos cerca de 143 mil hectares de reser-

vas nativas, para assegurar o equilíbrio

do ecossistema. A matéria-prima culti-

vada e renovável gera três milhões de

toneladas anuais de celulose bran-

queada de fibra curta de eucalipto, fa-

zendo da empresa líder mundial neste

segmento. Por conta de iniciativas

como essa, a Aracruz é a única em-

presa do setor de produtos florestais e

papel que integra o Índice Dow Jones

de Sustentabilidade (DJSI World), que

destaca as melhores práticas em sus-

tentabilidade corporativa no mundo.

Na Bovespa, inclui-se entre as 28 em-

presas que compõem o Índice de Sus-

tentabilidade Empresarial (ISE). 

Segunda maior mineradora do

mundo, a Companhia

Vale do Rio Doce

(CVRD), adota práti-

cas ambientais que

envolvem direta-

mente o manejo de

recursos naturais

(minas, usinas de

energia elétrica, estra-

das, ferrovias, portos

etc.). A empresa con-

tribui para a preserva-

ção de uma área de

cerca de 1,2 milhão

de hectares de flores-

tas tropicais, sendo a

maior parceira pri-

vada do Instituto Bra-

sileiro do Meio Ambi-

ente (Ibama). As

ações voluntárias para proteção e pre-

servação das unidades de conservação

de propriedade de terceiros represen-

tam um dispêndio de cerca de US$ 1,2

milhão anuais para a companhia. 

Maior complexo siderúrgico de

aços planos da América Latina e um

dos  maiores do mundo, a Usiminas li-

dera um sistema formado por empre-

sas que atuam em siderurgia e em ne-

gócios onde o aço tem importância es-

tratégica. Ipatinga (em Minas Gerais),

cidade que sedia sua principal usina,

tem hoje dez vezes mais área verde

por habitante que o recomendado

pela Organização Mundial de Saúde,

em grande parte devido às mais de

três milhões de mudas nativas planta-

das pela empresa, cujo Sistema de

Gestão Ambiental foi certificado pelo

Det Norskee Veritas (DNV) com base

na norma ISO 14001. Esta foi a pri-

meira siderúrgica brasileira e a se-

gunda no mundo a alcançar esta certi-

ficação.

As ações dessas três empresas são

exemplos de como harmonizar conser-

vação do meio ambiente com cresci-

mento econômico. Esse é um desafio

permanente do Brasil, que abriga um

terço das florestas tropicais do mundo

e grande biodiversidade. O país conta

com legislação preservacionista avan-

çada, que institui áreas de preservação,

zoneamentos econômico-ecológicos e

disciplina o impacto ambiental da ativi-

dade econômica.

A indústria brasileira incorporou a

responsabilidade ambiental como um

valor de gestão e tem avançado na

adoção de medidas conservacionistas

do meio ambiente e de práticas de re-

ciclagem, recuperação e tratamento de

resíduos. Há hoje dentro das empresas

um claro espírito de comprometimento

com a responsabilidade socioambiental

e com o desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, ainda há que aprimorar

os marcos legais, para conciliar a neces-

sidade de preservação ambiental com o

avanço da atividade econômica em

prazos compatíveis com a dinâmica do

investimento privado. O desafio é sim-

plificar os procedimentos para obten-

ção de licença ambiental, reduzir a de-

mora na análise dos processos, estabe-

lecer por consenso social os mecanis-

mos de compensação ambiental e defi-

nir regras nacionais para os resíduos só-

lidos, hoje sujeitos a distintas regula-

mentações estaduais e municipais.

A meta é harmonizar produtividade
e preservação do meio ambiente

Novas obras devem melhorar o acesso aos portos e assegurar base para expansão do comércio exterior

Aracruz:
floresta
monitorada
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dade de São Paulo, foi projetado para

agilizar a interligação do centro-oeste

brasileiro com o oceano Atlântico.

Grande parte dos investimentos

em ferrovias e estradas está estreita-

mente vinculada aos portos, numa

tentativa de evitar gargalos e melho-

rar o transporte, prevendo constante

incremento do comércio exterior. Os

investimentos em portos brasileiros

até 2010 devem atingir  US$

1 bilhão, para melhorar sua

produtividade. A demanda

pelos serviços portuários

cresce significativamente: o

volume movimentado saltou

de 341 milhões de toneladas,

em 1992, para 621 milhões

de toneladas, em 2004, com

destaque para os granéis sóli-

dos (minério de ferro, com-

plexo soja e açúcar). Em que

pesem investimentos privados

no setor, como a instalação e

operação de terminais priva-

dos, a União continua com a

responsabilidade dos investi-

mentos em obras de infra-es-

trutura, como dragagem, me-

lhoria nos acessos terrestres e maríti-

mos e o aumento do calado do cais

de atração dos terminais arrendados

nos portos públicos.

É crescente também a demanda

sobre os aeroportos. Desde 2003, a

Empresa Brasileira de Infra-estrutura

Aeroportuária (Infraero), estatal que

administra os aeroportos no Brasil,

entregou 19 grandes obras em 15

aeroportos nacionais em todas as re-

giões do País. A empresa administra

67 aeroportos, que recebem mais de

dois milhões de pousos e decolagens.

Os investimentos destinados aos ae-

roportos estão previstos em US$ 2,7

bilhões em quatro anos para atender

às necessidades básicas. A empresa

deve aportar 50% destes recursos,

abrindo espaço para a participação

privadas através de PPPs. 

Este mecanismo, a PPP, já está

sendo utilizado no transporte pú-

blico. A primeira parceria estabelecida

envolve o governo do Estado de São

Paulo, que constituiu a Concessioná-

ria da Linha 4 Amarela do Metrô de

São Paulo S.A., em parceria com um

consórcio liderado pela Companhia

de Concessões Rodoviárias (CCR),

para gerir e administrar a linha do

metrô. A CCR já administra três con-

cessões de rodovias no Estado e in-

vestirá na Linha 4 do metrô cerca de

US$ 340 milhões, 27% do total. O

consórcio ficará responsável pela

compra da frota de 29 trens, pela im-

plementação do sistema móvel de co-

municação e sinalização, enquanto

ao Estado cabe a construção dos

12,8 quilômetros de túneis, seis esta-

ções da linha e parte do pátio de ma-

nobras, já em andamento. Grupos

franceses já manifestaram interesse

em uma PPP envolvendo a Linha 5 do

metrô de São Paulo.

Comunicações 3G - Em teleco-

municações, os investimentos mapea-

dos atingirão US$ 27 bilhões no perí-

odo 2007-2010. Os investimentos es-

tarão concentrados na expansão da

oferta de serviços de maior valor agre-

gado em telefonia fixa, como o aces-

so à internet por banda larga, e na

oferta de vídeo, como forma a com-

pletar o chamado triple play (voz,

dados e vídeo). Na telefonia móvel, o

novo ciclo de investimentos decorre

da licitação da terceira geração (3G),

prevista para ocorrer em 2007. O

setor privado aguarda ainda novas lici-

tações para concessão de TV a cabo.

Os negócios e investimentos no

Brasil são protegidos pela Constituição

Federal e amplo conjunto de leis, cujo

cumprimento é assegurado por um

Poder Judiciário independente e atu-

ante. A tradição e solidez das institui-

ções brasileiras, aliadas a inúmeros

acordos recíprocos de salvaguarda de

investimentos, fazem do Brasil um par-

ceiro confiável.

Existem no país dispositivos legais

ao alcance da sociedade, através de

canais próprios de representação, que

asseguram o cumprimento da Consti-

tuição em casos de conflito de legisla-

ção. São as Ações Diretas de Inconsti-

tucionalidade (Adins), instrumento

através do qual se pode questionar, di-

retamente junto ao Supremo Tribunal

Federal (STF), a constitucionalidade de

leis e atos normativos federais e esta-

duais. Por esse meio, chamado de con-

trole concentrado de constitucionali-

dade, o STF, quando reconhece a in-

constitucionalidade da norma federal

ou estadual, suspende sua vigência, de

modo que a decisão é aplicável para

toda a sociedade. 

A Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI), órgão máximo de represen-

tação da indústria brasileira, que aglu-

tina as federações estaduais do setor,

tem acesso a este instrumento e o tem

utilizado para fortalecer os marcos le-

gais da atividade empresarial. Desde

1997, a CNI apresentou 31 Adins, con-

tribuindo para que a legislação brasi-

leira se torne mais clara e sistemica-

mente coerente. Este instrumento é

um fator a mais de proteção ao investi-

dor e de aprimoramento das institui-

ções brasileiras.

Mecanismos de proteção ao investidor

Busca contínua de melhores condições de logística

0,43. A diferença é explicada pelo

fato de o Brasil produzir etanol a par-

tir da cana-de-açúcar, matéria-prima

com maior rendimento de álcool em

comparação com outras culturas. E o

Brasil é também o maior e mais efici-

ente produtor de cana-de-açúcar do

mundo, produzindo a média de 85

toneladas por hectare.

A competitividade do etanol brasi-

leiro está despertando o interesse e

investimentos de gigantes internacio-

nais, como o presidente da Microsoft,

Bill Gates, o mega-investidor George

Soros, os grupos Tereos (ex-Béghin-

Say) e Dreyfus, dentre outros. A tra-

ding britânica Czarnikow, uma das

maiores operadoras de açúcar do

mundo, anunciou em dezembro in-

vestimento de 100 milhões de libras

esterlinas na constituição da Clean

Energy Brazil (CEB). No dia do lança-

mento, as ações da empresa valoriza-

ram-se 2%. O grupo pretende pro-

cessar 30 milhões de toneladas até

2010. Da mesma forma, a Infinity

Bio-Energy, empresa constituída por

investidores britânicos e norte-ameri-

canos, que também realizou opera-

ção de abertura de capital em Lon-

dres, em maio de 2006, planeja in-

vestir cerca de US$ 800 milhões em

projetos de produção e exportação

de álcool a partir do Brasil.

O mercado do etanol ganhou

nova dimensão institucional internaci-

onal, a partir da constituição da Co-

missão Interamericana de Etanol, de

gestão privada, patrocinada pelo ex-

governador da Flórida, John Ellis

Com uma produção em torno de

18 bilhões de litros do combustível e

exportações de 3,3 bilhões de litros

projetadas para 2007, o Brasil é o

principal player do mercado mundial

de álcool. Combustível limpo, renová-

vel e de grande impacto social, por

criar postos de trabalho no campo,

na indústria e no comércio, o etanol

está em evidência na matriz energé-

tica de vários países e o setor recebe

importantes investimentos governa-

mentais e de grupos privados.

O Brasil alcançou alta eficiência na

produção de etanol. O custo de pro-

dução de um litro do produto nacio-

nal gira em torno de US$ 0,33, en-

quanto o custo de produção nos Es-

tados Unidos, onde a matéria-prima é

o milho, é de aproximadamente US$

O país do etanol investe mais
Brasil é líder nas exportações do etanol, combustível que ganha espaço na
matriz energética de vários países como alternativa renovável e de menor
impacto ambiental
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Novos investimentos vão expandir a capacidade brasileira de produção e exportação de álcool
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dade das empresas públicas de sane-

amento, que hoje respondem pelo

atendimento de 95% do mercado,

razão pela qual abre-se espaço para

a participação da iniciativa privada

no setor.

Esta é uma prioridade social e

econômica do governo brasileiro. A

universalização do saneamento bá-

sico é um mecanismo consistente de

distribuição de renda e qualidade de

vida, com impacto direto sobre o

Índice de Desenvolvimento Humano

(IDH). De acordo com o Programa

das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento (PNUD), acesso à água tra-

tada e esgoto tem efeito positivo

imediato sobre a saúde e a educa-

ção. Estudos técnicos apontam que a

universalização do acesso à água tra-

tada e ao esgoto pode reduzir em

20% a taxa de mortalidade infantil e

diminuir a pressão sobre os serviços

públicos de saúde, que dedicam mais

de um terço de seu tempo a tratar

enfermidades vinculadas a condições

inadequadas de higiene. 

A nova regulamentação estimula

o investimento privado no setor. Es-

tabelece medidas como a tarifa mí-

nima, tarifa diferenciada para gran-

des consumidores e tarifa progressiva

conforme o nível de consumo. O

novo marco regulatório também

prevê a criação de agências regula-

doras independentes, que estabele-

cerão e controlarão as tarifas, disci-

plinarão o planejamento (tornado

obrigatório) e zelarão pela qualidade

dos serviços prestados. 

Há outros fatores de estímulo. Os

investimentos privados poderão ser

garantidos por fundos estabelecidos

pelos entes da federação. Estes in-

vestimentos também poderão ser

transformados em créditos relativos a

tributos como Cofins e PIS/Pasep, re-

colhidos pela União. Continuará em

pendência apenas a definição da ti-

tularidade dos serviços de sanea-

mento básico, se os Estados e ou os

municípios, questão a ser definida

ainda no primeiro semestre do ano. 

A aprovação do marco regulatório

foi recebida com euforia pelos em-

presários que já participam do setor

de saneamento ou têm intenções de

dele participar. “O novo marco regu-

latório atende os anseios dos investi-

dores, sejam as atuais empresas pú-

blicas, sejam as futuras operadoras

privadas”, diz Paulo Godoy, presi-

dente da Associação Brasileira da

Infra-Estrutura e Indústrias de Base

(Abdib).

Certamente, o papel da iniciativa

Depois de quase 20 anos em tra-

mitação, o Congresso brasileiro apro-

vou no final de 2006 o projeto de lei

que regerá o sistema de saneamento

básico do País. A aprovação do marco

regulatório permitirá ao Brasil atrair

novos investimentos privados para a

área e partir de maneira decidida

para a universalização do forneci-

mento dos serviços de água e esgoto.

O abastecimento de água alcança

índice médio nacional de 96,3%. O

atendimento urbano de esgota-

mento sanitário com coleta apre-

senta índice médio nacional de

47,9% e o tratamento de esgotos,

de 31,7%. Estima-se que seja preciso

um investimento da ordem de US$

90 bilhões em 20 anos para que o

sistema de saneamento básico brasi-

leiro seja universalizado.  A dimensão

do investimento é superior à capaci-

Abrindo caminho para parceiras
Aprovado no final de 2006, o novo marco regulatório do setor permite às
empresas privadas investir com garantia de retorno 
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Manancial para captação: meta é universalizar abastecimento de água tratada

“Jeb” Bush (irmão do presidente

norte-americano George W. Bush),

pelo ex-ministro da Agricultura e

atual presidente do Conselho Supe-

rior do Agronegócio da Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo

(Fiesp), Roberto Rodrigues, e pelo

presidente do Banco Interamericano

de Desenvolvimento (BID), Luis Al-

berto Moreno. Ambos os países são

responsáveis por mais de 70% da

produção mundial de etanol.

“O Brasil e os Estados Unidos pro-

duzem cerca de 38 bilhões de litros

por ano. Nossa meta é produzir cerca

de 50 bilhões de litros até 2015, pro-

movendo uma maior utilização do

etanol em todo o hemisfério”, diz

Roberto Rodrigues, lembrando que a

iniciativa abre espaço não apenas

para as exportações brasileiras de eta-

nol, mas também para os demais elos

da cadeia produtiva. “Além do álcool,

podemos exportar usinas, veículos,

máquinas e equipamentos, gestão de

logística, tecnologia de produção,

agregando valor às exportações brasi-

leiras”, diz Rodrigues. 

“A eficiência da indústria alcoo-

leira, as perspectivas de crescimento

da indústria automobilística e as

oportunidades que se apresentam

para o Brasil como fornecedor mun-

dial do combustível estão atraindo a

atenção de investidores internacio-

nais”, analisa o presidente da União

da Agroindústria Canavieira do Es-

tado de São Paulo (Unica), Eduardo

Carvalho. A entidade representa as

empresas responsáveis por 85% da

produção nacional.  “As usinas brasi-

leiras passaram a ser consideradas

um excelente investimento”, diz ele.

Um dos principais sustentáculos

do mercado de etanol no Brasil é o

motor bicombustível (flexfuel), ali-

mentado tanto com gasolina e quan-

to com álcool em qualquer propor-

ção. Dos 1,5 milhão de automóveis

produzidos e licenciados no Brasil em

2006, cerca de 1,4 milhão são dota-

dos de motor flexfuel.

Outro importante componente da

demanda potencial é a crescente

preocupação internacional de redu-

ção do impacto ambiental decor-

rente da utilização de energia. O eta-

nol é uma alternativa ambiental-

mente satisfatória aos combustíveis

fósseis e é economicamente viável

face ao preço do petróleo a partir de

US$ 40,00 por barril. 

Os produtores brasileiros têm

como estratégia transformar o etanol

em commodity internacional e em

difundir seu uso. Os produtores en-

tendem que a adição de álcool à ga-

solina é uma decisão estratégica de

cada país e o Brasil quer posicionar-

se como fornecedor complementar

aos países que aderem à mistura ou

fornecedor principal para aqueles

que, por enquanto, não têm condi-

ções de produzir etanol, observam

técnicos da Unica.  

Em decorrência desta visão estra-

tégica, os produtores brasileiros vêem

com otimismo a pesquisa para o de-

senvolvimento de novas tecnologias,

como a do etanol de celulose, que

permitirá o aproveitamento de outras

matérias-primas, especialmente nas

zonas temperadas do planeta, para a

produção de etanol.  

Tradição de produção - O álcool

é um combustível tradicional no Bra-

sil. É produzido em larga escala desde

os anos 1970, quando, em pleno

choque do petróleo, foi criado o Pro-

grama Nacional do Álcool (Proálcool).

A implantação do programa passou

por duas fases distintas. A primeira vi-

sava produzir álcool com o objetivo

de adicioná-lo à gasolina, propiciando

a economia do petróleo importado. A

segunda fase desenvolveu a tecnolo-

gia dos motores movidos a álcool e

ampliou a produção em escala sufici-

ente para abastecer uma frota cres-

cente. Inicialmente, a porcentagem

de álcool misturada à gasolina era de

22%, mas hoje essa proporção já

chega aos 24%. 

O governo federal regulou direta-

mente o mercado de álcool até o

final dos anos 1990, a partir de quan-

do a produção e comercialização de

álcool passaram a ter um mercado

próprio. A comercialização, tanto do

álcool anidro (utlizado para adição à

gasolina) como a do álcool hidratado

(utilizado como combustível), é feita

diretamente entre usinas e distribui-

doras. A mistura do álcool à gasolina

visa não só aumentar a octanagem

do produto fóssil, como também re-

duzir a emissão de poluentes. 

O balanço ambiental do álcool é

altamente favorável. As emissões de

gás carbônico decorrentes do pro-

cesso de produção do combustível

são mais do que compensadas pelo

processo de fotossíntese da cana-de-

açúcar e pela redução da poluição

observada principalmente nos gran-

des centros urbanos, asseguram estu-

dos da Unica. Os principais efeitos do

uso do etanol nos centros urbanos

são a eliminação dos compostos de

chumbo na gasolina, a redução das

emissões de monóxido de carbono, a

eliminação do enxofre e material par-

ticulado, emissões menos tóxicas e

fotoquimicamente reativas de com-

postos orgânicos. O uso da energia

renovável do etanol possibilita evitar

a emissão de cerca de 13% dos gases

de efeito estufa de todo o setor ener-

gético do Brasil. Para cada 100 mil to-

neladas de cana-de-açúcar adicionais,

poderiam ainda ser evitadas as emis-

sões de 12,6 mil toneladas equivalen-

tes de dióxido de carbono, com eta-

nol, bagaço e com a energia elétrica

excedente adicional.

Cultivada em praticamente todo o

território nacional, a cana-de-açúcar é

um elemento importante da econo-

mia brasileira. A agroindústria da

cana movimenta negócios anuais es-

timados em US$ 8,3 bilhões. A ca-

deia produtiva de álcool é constituída

por um moderno parque industrial,

integrado por 306 usinas, que explo-

ram uma área de cultivo de aproxi-

madamente 6 milhões de hectares,

processando 387 milhões de tonela-

das de cana por ano.
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privada irá adquirir enorme impor-

tância na área daqui para frente,

acredita Carlos Henrique da Cruz

Lima, presidente da Associação Bra-

sileira das Concessionárias Privadas

de Serviços Públicos de Água e Es-

goto (Abcon). “O saneamento era o

único setor da infra-estrutura brasi-

leira que ainda não tinha uma regu-

lamentação pró-atração de investi-

mentos. Estes agora chegarão, do

mesmo modo que sucedeu com as

áreas de energia elétrica e telefo-

nia”, acrescenta.

Lima calcula que, em dez anos, a

participação da iniciativa privada nos

negócios de saneamento deve au-

mentar dos atuais 5% para 30%.

Atualmente, 63 concessionárias pri-

vadas atendem 7 milhões de habi-

tantes em 72 municípios, e têm in-

vestimentos comprometidos da

ordem de R$ 4,5 bilhões.

Com o marco regulatório já esta-

belecido, o próprio tamanho do mer-

cado, no entender de Lima, será um

fator de atração para as empresas. A

arrecadação dos serviços de sanea-

mento atinge hoje cerca de US$ 10

bilhões por ano e, com a universali-

zação, este montante poderá crescer,

no mínimo, 50%. O potencial do

mercado para as empresas privadas

não está apenas na expansão. O

novo marco regulatório coloca, como

no caso da telefonia brasileira, o sa-

neamento básico dentro da econo-

mia de mercado, ou seja, aberto à

concorrência. E há cerca de 1,5 mil

municípios com contratos de conces-

são vencidos ou a vencer com al-

guma das 24 concessionárias estadu-

ais que existem no país. 

“Principalmente para os investi-

dores estrangeiros, um cenário trans-

parente é fundamental nos negócios

de concessão”, afirma o consultor

Renato Pavan, da Blue Water Mane-

gement (BWM), especializada na

área de saneamento. “Felizmente,

esta transparência irá predominar

agora, com o novo marco regulató-

rio. Não há dúvida que muitos es-

trangeiros se interessarão em investir

no Brasil”, prevê. 

Não é apenas a iniciativa privada

que está se mostrando animada com

a nova modelagem da área de sane-

amento básico brasileira. As conces-

sionárias públicas estaduais – os

grandes players do setor,  que aten-

dem 70% dos municípios brasileiros

– já começam a se preparar para o

novo período de expansão que deve

se iniciar em 2007.

É o caso da Companhia de Sanea-

mento Básico do Estado de São

Paulo (Sabesp), a maior do País. “O

novo marco regulatório nos abre a

possibilidade de prestar serviços em

qualquer lugar do Brasil sem re-

strições”, diz Karla Bertocco, asses-

sora executiva da presidência da Sa-

besp. “Já fomos procurados por Es-

tados do Sul e do Nordeste brasileiro.

E vamos estudar com carinho todas

as propostas que nos aparecerem”.

Mais informações sobre investi-

mentos em infra-estrutura a partir da

página 21.

O mercado brasileiro de sanea-
mento básico pode se abrir tam-
bém para as empresas detentoras
de novas tecnologias e sistemas,
não apenas nas obras novas, mas
também nas redes já existentes.
Boa parte da rede de fornecimento
de água e do sistema de coleta e
tratamento de esgoto é antiga e
precisa ser substituída por modelos
mais modernos e eficientes.

Outra área com demanda tec-
nológica é o tratamento de esgoto.
A  tendência é de substituir as la-
goas de decantação atualmente uti-
lizadas por estações de tratamento
de efluentes (ETE) à base de lodos
ativados e tanques fechados, nos
quais o processo natural de trata-
mento verificado nas lagoas de es-
tabilização é acelerado 20 vezes.

Mercado também
busca novas
tecnologias

Novas regras estimulam investimento
privado no saneamento básico

Serasa oferece poderosa ferramenta 
para alavancar comércio exterior

A Solução Serasa para Comércio Exterior, que com-

preende os Relatórios Internacionais, que permitem que

empresas brasileiras tenham informações sobre organi-

zações do mundo todo, e o Serasa Reports, destinado a

companhias do exterior interessadas em fazer negócios

no Brasil, se consolidaram em 2006 como importantes

ferramentas para ampliar o comércio exterior.

A solução Serasa Reports fornece ao mercado estran-

geiro um conjunto de serviços de informação com o pas-

sado detalhado e análise econômico-financeira de com-

panhias localizadas no Brasil. É hoje o principal instru-

mento de informação sobre empresas brasileiras, utili-

zado por todas as grandes seguradoras de crédito que

operam no país. Em 2006, teve um expressivo  cresci-

mento de 39%, acompanhando o grande incremento

do comércio exterior. 

O Serasa Reports incorpora as mais avançadas técni-

cas de análise para avaliação do desempenho da em-

presa, compreendendo: informações cadastrais; compor-

tamento em negócios; análise das demonstrações contá-

beis dos três últimos exercícios (grau de endividamento,

rentabilidade, capacidade de pagamento); geração in-

terna de recursos; necessidade de capital de giro; as

principais fontes e aplicações de recursos; classificação

de risco e atribuição do Rating.

A solução Relatórios Internacionais da Serasa permite

uma visão abrangente sobre organizações atuantes em

todo o mundo. O produto dá acesso a informações ca-

dastrais, pendências financeiras, hábitos de pagamento

com fornecedores e avaliações econô-

mico-financeiras sobre as principais em-

presas do mercado internacional. Pelo

site da Serasa (www.serasa.com.br), é

fácil solicitar Relatórios Internacionais de

qualquer parte do mundo e receber as

informações diretamente em seu e-mail.

“Os temas comércio exterior e inter-

nacionalização das empresas pautaram

o noticiário econômico de 2006. O Bra-

sil conta com um relativo bom desempe-

nho na área, por ter as exportações

crescendo apesar de uma taxa de câm-

bio não favorável. Esta performance tem

garantido ao Brasil uma situação mais

confortável nas contas externas. Por

outro lado, várias grandes empresas brasileiras estão se

consolidando no exterior como multinacionais, o que

também contribui para esse desempenho positivo",

afirma Juan Perez, diretor de Mercado e Relações Insti-

tucionais da Serasa.

Ele aponta, entretanto, que “os desafios são muitos

para que o Brasil tenha uma participação no intercâm-

bio global coerente com suas potencialidades econômi-

cas e que cada vez mais as empresas brasileiras, de

todos os portes, precisam buscar alguma forma de inte-

ração global. A Serasa acredita que é possível transfor-

mar riscos em oportunidades seguras com ferramentas

adequadas de análise do crédito e gerenciamento do

risco. Por isso, a Serasa possui acordos com empresas

congêneres em todo o mundo, de forma a estender aos

exportadores e importadores brasileiros e aos investido-

res globais informações com credibilidade e qualidade

sobre as organizações nacionais e as de qualquer outro

canto do planeta.” 

A Serasa é a maior empresa do Brasil em pesquisas,

informações e análises econômico-financeiras para

apoiar decisões de crédito e negócios.  Apóia cerca de 4

milhões de negócios por dia, em todo o território nacio-

nal, demandados por seus 400 mil clientes.  A organiza-

ção está presente em todos os setores da economia

para os quais estende, também, sua atuação como Au-

toridade Certificadora e de Registro, nas diversas moda-

lidades de certificados digitais nos meios eletrônicos, in-

cluindo a Internet, para dar segurança, credibilidade e

validade jurídica aos negócios e às infor-

mações nesses ambientes.

Constantemente orientada para so-

luções inovadoras em informações para

negócios, a Serasa vem, há mais de

uma década, contribuindo para a trans-

formação da cultura de crédito no Bra-

sil, com a incorporação contínua dos

mais avançados recursos de inteligência

e tecnologia. 

Os reconhecimentos e as certificações

internacionais atribuídos à Serasa tor-

nam-na referência em diversos parâme-

tros globais, o que é fruto da busca pela

excelência como filosofia e de sua prá-

tica no cotidiano da empresa. Juan Perez


