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A presença de empresas espanholas na economia bra-

sileira, que já era notável e crescente, ganhou, no início de

outubro passado, dois novos e poderosos destaques: o

Banco Santander tornou-se o segundo maior banco priva-

do em ativos do mercado brasileiro e a empresa de enge-

nharia e concessões OHL foi a grande vencedora do mais

importante leilão de rodovias já realizado no Brasil.

Esses dois feitos de empreendedores espanhóis foram

a comprovação prática do excelente clima que vigora no

relacionamento econômico entre os dois países, já presen-

te e quase palpável em todos os atos e detalhes da visita

que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez à Espanha,

em setembro.

No dia seguinte ao retorno do presidente Lula a

Brasília, um dos maiores jornais espanhóis, o ABC, publi-

cou um editorial elogiando a política econômica do Brasil,

no qual observa que o País está “seguro de si” e com um

“potencial de crescimento extraordinário”. O tom dado

pelo jornal, de conhecida tendência conservadora, não

difere do que se viu durante toda a visita presidencial,

quando o governo brasileiro reuniu-se com a elite política

e empresarial espanhola para mostrar a platéias atentas e

receptivas, as oportunidades de investimento oferecidas

pelo Brasil, principalmente as decorrentes do Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC).

Em dois seminários em um só dia, o Presidente Lula e

seus ministros buscaram convencer os empresários espa-

nhóis a investir ainda mais no Brasil. Segundo maior inves-

tidor estrangeiro no País, de acordo com dados do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio do Brasil (Mdic), a Espanha tem presença

importante em setores estratégicos e é parceira de

um fluxo crescente de comércio bilateral.

“Vemos hoje brilhantes perspectivas para a eco-

nomia do Brasil”, disse o presidente do governo

espanhol, primeiro-ministro José Luis Rodríguez Za-

patero, durante a reunião organizada especialmen-

te pelo governo espanhol na sua imponente sede,

o Palácio de La Moncloa, à qual compareceram

sessenta representantes, presidentes e principais

dirigentes da maiores empresas espanholas, entre

os quais César Alierta, da Telefónica; Antonio Bru-

fau, da Repsol YPF; Salvador Gabarró, da Gas

Natural; Ignacio Sánchez Galán, da Iberdrola;

Emilio Botín, do Banco Santander; Francisco

González, do BBVA; Manuel Pizarro, da Endesa e

Florentino Pérez, da ACS.
Lula e Zapatero: Brasil e Espanha são parceiros estratégicos e prioritários
em termos de política comercial

SETEMBRO/OUTUBRO/2007
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“O Brasil é hoje um sócio estraté-

gico e privilegiado da Espanha, real-

mente país prioritário em termos de

política comercial. As grandes empre-

sas espanholas investem no Brasil

para ficar”, assegurou Zapatero.

Tomás González, presidente da

Câmara de Comércio Brasil-Espanha,

destacou que as energias renováveis

e os combustíveis limpos, assim como

a área de infra-estrutura, transporte e

setor imobiliário, serão os principais

eixos da nova onda de investimentos

espanhóis no Brasil, que aumentarão

em grande medida a presença de

empresas espanholas no País.

Maior banqueiro espanhol e hoje

um fã do Brasil, o presidente do

Banco Santander, Emilio Botín, fez

ressoar as declarações de Zapatero,

prevendo um futuro promissor para

o Brasil. Ele está certo de que o País

atingirá a classificação de grau de

investimento (investment grade) den-

tro dos próximos 18 meses, o que só

fará com que os espanhóis ampliem

ainda mais os negócios e investimen-

tos no Brasil. “Nunca a economia

brasi leira esteve numa situação

melhor do que agora”, garantiu

Botín, acrescentando que, no campo

econômico, o Brasil é pródigo em

boas notícias, como as taxas de cres-

cimento do PIB apontando para 5%

e a da inflação estacionando ao

redor de 4%.

(1.105 agências), Itaú (810) e Banco

do Brasil (770). E torna-se, em

termos nacionais, o segundo banco

privado em ativos totais, o maior

banco privado em depósitos e o ter-

ceiro em crédito.

O banco chegou ao Brasil em 1982,

instalando de modo discreto um escri-

tório de representação, e, nove anos

depois, deu início às operações do

Santander Investment. Seu processo

de forte crescimento foi iniciado em

1997, com a aquisição do Banco Geral

do Comércio. No ano seguinte, com-

prou o Banco Noroeste. Em janeiro de

2000, adquiriu o Conglomerado Finan-

ceiro Meridional - formado pelos ban-

cos Meridional e Bozano, Simonsen. E,

em novembro do mesmo ano, o San-

tander comprou o controle do Banco

Dois grupos de origem espanho-

la, o banco Santander e a OHL,

empresa de engenharia e operação

de serviços públicos, multiplicaram

o tamanho de suas operações no

Brasil no início de outubro.

Em decorrência da compra do

ABN Amro pelo consórcio Royal

Bank of Scotland (RBS)/Fortis/San-

tander, o banco espanhol absorveu

no Brasil as operações do ABN

Amro Real. Com esta incorporação,

o Santander dobrou de tamanho,

passando a deter 12% do mercado

brasileiro e 20% do mercado do

Estado de São Paulo, que concen-

tra 34% do PIB brasileiro. O San-

tander passa a ter a maior rede

bancária do estado, com 1.190

agências, superando o Bradesco

Santander e OHL crescem rapidamente

O presidente do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e So-

cial (BNDES), Luciano Coutinho, con-

vergiu, em termos de visão e argu-

mentos, com o banqueiro espanhol.

Coutinho avalia que capitais em fuga

de papéis de risco podem vir a finan-

ciar hidrelétricas, rodovias, portos e

outras obras de infra-estrutura pro-

postas no Programa de Aceleração

do Crescimento (PAC).

Antonio Brufau, da Repsol, recor-

dou que o Brasil está crescendo há 21

trimestres seguidos, razão pela qual a

empresa planeja ampliar sua presença

no mercado local. A Repsol produz

18 mil barris diários de petróleo no

Brasil, mas pretende investir mais em

petróleo e na exploração de gás

do Estado de São Paulo S.A. -

Banespa.

A OHL Brasil chegou ao País em

1998, integrando consórcios para a

administração de rodovias sob con-

cessão, e gradativamente assumiu

100% do controle de quatro con-

cessionários que operam no interior

do Estado de São Paulo, a Autovias,

Centrovias, Intervias e Vianorte.

Com essas quatro empresas, o

grupo administra 1.147 quilômetros

de estradas no interior de São Paulo,

ou 11,6% do total das rodovias sob

concessão no País.

No leilão de concessão de sete

trechos de rodovias federais, realiza-

do no início de outubro, a OHL sur-

preendeu os concorrentes com pro-

postas ousadas de pedágio (o crité-

rio era o menor preço) e levou cinco

trechos. No total, conquistou o

direito de explorar por 25 anos mais

2.079 quilômetros de rodovias fede-

rais, praticamente triplicando o

tamanho de sua malha no Brasil.

Entre os trechos, estão as movimen-

tadas estradas que ligam São Paulo,

a maior cidade do Brasil, com Belo

Horizonte e Curitiba. A empresa

pertence ao grupo espanhol Obras-

con Huarte Lain (OHL), do ramo de

construção e serviços e dono de 12

concessionárias de estradas em paí-

ses como Espanha, México, Chile e

Argentina, além do Brasil.

No dia 17 de setembro recente, o

Presidente do Brasil visitou oficial-

mente a Espanha. Em um programa

compacto, em que o Presidente Lula

esteve acompanhado pelos Ministros

das Relações Exteriores, da Casa Civil,

do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio e do Turismo, além do Pre-

sidente do BNDES, o relacionamento

entre o Brasil e a Espanha voltou a

marcar um momento extre-

mamente positivo.

O relacionamento entre

os nossos dois países é

moderno, fluido e dinâmico.

A Espanha é um dos poucos

países com os quais o Brasil

tem uma relação de “parce-

ria estratégica”, marcada por

entendimentos em ampla

gama de assuntos que envol-

vem tanto os governos quan-

to o setor privado dos dois

países. Na verdade, esse rela-

cionamento passa pelo

melhor momento da sua história.

Em seu programa de visita, o Pre-

sidente Lula esteve com o Presidente

de Governo espanhol em três oca-

siões – uma reunião pessoal e priva-

da; um encontro público, na presença

de cerca de sessenta empresários

espanhóis, ocasião em que foram fir-

mados quatro acordos entre os dois

países; e o almoço oferecido ao

Um relacionamento moderno e dinâmico
José Viegas Filho
Embaixador do Brasil na Espanha

Durante a visita presidencial Botín

informou ao presidente que o grupo

Santander planeja continuar investin-

do no Brasil, depois da compra do

ABN.

Francisco Luzón, responsável pelo

Santander na América Latina, afir-

mou que o susto que o sistema finan-

ceiro internacional levou com a crise

nos mercados de crédito imobiliário

de alto risco (subprime), desenha um

cenário promissor para o Brasil. Se-

gundo seus cálculos, o investidor

internacional procurará alternativas

seguras e com alta liquidez para seu

dinheiro, atributos encontrados em

ativos brasileiros. Além disto, Luzón

acrescentou que o Santander vai

financiar as empresas espanholas que

queiram investir no Brasil.

Chefe de Estado do Brasil pelo Rei e a

Rainha da Espanha. Além disso, o

Presidente compareceu a uma reu-

nião convocada pela Fundação Cul-

tural Hispano-Brasileira e presidiu a

um seminário sobre a economia bra-

sileira e o seu novo Plano de Acele-

ração do Crescimento (PAC).

Após as palavras de abertura do

evento pelo Presidente e pelo Príncipe

Herdeiro da Espanha, a Ministra

Dilma Rousseff fez um exposição

concisa e completa sobre o PAC dian-

te de cerca de trezentos empresários

espanhóis, que recebeu intensos elo-

gios, e o Presidente do BNDES, o Pro-

fessor Luciano Coutinho, fez uma

alocução durante o almoço que

encerrou o evento.

O clima em que transcorreu a visi-

ta foi de visível congraçamento entre

os representantes dos dois países e a

imprensa espanhola, em todas as

suas vertentes, registrou com júbilo a

visita do Presidente brasileiro.

Botin, Coutinho
e Brufau:
aposta em fluxo
maior de
investimentos
para o Brasil
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No último mês de setembro, o

Presidente Lula visitou a Espanha

com uma agenda de trabalho repleta

de compromissos de claro teor eco-

nômico. O fato já era esperado, con-

siderando-se as cifras de intercâmbio

comercial entre os dois países, o ele-

vado investimento das empresas

espanholas no Brasil e o crescente

investimento de empresas brasileiras

na Espanha.

A visita do Presidente brasileiro,

além de confirmar as excelentes rela-

ções políticas entre ambos os países,

culminou, por ora, a sucessão de visi-

tas de alto nível – lembrando que,

em julho deste ano, Sua Alteza Real

o Príncipe Felipe visitou o Brasil – e

que ocorrem desde novembro de

2003, data em que foi firmado o

Plano de Parceria Estratégica Espan-

ha-Brasil, com o objetivo de fortale-

cer o diálogo político bilateral e

intensificar as relações em todos os

âmbitos.

Como acontece tantas vezes, a

intensificação das relações institucio-

nais veio precedida do incremento

das relações econômicas. De fato, a

origem do estreitamento das rela-

ções entre a Espanha e o Brasil se

produziu a finais dos anos 90, quan-

do setores importantes da economia

brasileira como telecomunicações,

energia e o setor financeiro abriram

suas portas ao capital estrangeiro e

às privatizações.

A partir deste momento, as gran-

des empresas espanholas, como En-

desa, Iberdrola, Telefónica e o Banco

Santander, passaram a participar ati-

vamente no processo privatizante

protagonizado pelo gigante sul-ame-

ricano, investindo importantes somas

de dinheiro em projetos de longo

prazo. A instalação destas grandes

empresas espanholas teve um impor-

tante efeito alavancador que fez com

que outras empresas de distintos

portes investissem paulatinamente

no Brasil, em setores como automa-

ção, engenharia, construção civil,

saneamento ambiental, serviços de

segurança ou seguros.

Foi no ano de 1998 que a Espan-

ha ocupou o primeiro lugar como

investidor estrangeiro no Brasil, com

investimentos na ordem de 22% do

total, e em 2000, essa porcentagem

atingiu 29% do total de Investimen-

tos Estrangeiros Diretos no país. O

IED espanhol em 2006 ficou em

torno de US$ 1,51 bilhão.

Com respeito às relações comer-

ciais, mesmo que os volumes de

exportação espanhola resultem

modestos se comparados à presença

investidora espanhola no Brasil, é

certo que as relações comerciais tam-

bém são significativas e a evolução é

positiva tanto em termos absolutos,

como relativos. Não obstante, o

potencial para uma maior presença

comercial espanhola no Brasil é rele-

vante, e as empresas espanholas

estão em ótima situação para tirar o

máximo proveito de uma maior aber-

tura do mercado brasileiro.

Segundo dados do Ministério de

Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior (MDIC) brasileiro, as

exportações espanholas para o Brasil

foram em 2006 da ordem de US$

1,43 bilhões. Por outro lado, as

exportações brasileiras para a Espan-

ha alcançaram US$ 2,27 bilhões.

Com esses números, o ano de 2006

fechou com um déficit para a Espan-

ha de US$ 842 milhões e uma taxa

de cobertura de 62%.

Como conclusão, a parceria estra-

tégica entre a Espanha e o Brasil se

confirma com o volume do investi-

mento espanhol e o dinamismo das

relações comerciais. Nesta última visi-

ta, os representantes das principais

empresas espanholas elogiaram a

política econômica do Presidente

Lula, e igualmente o incentivaram a

continuar com as reformas e a avan-

çar no estabelecimento de um novo

marco regulatório. Anunciaram

investimentos importantes, que

demonstram a firme confiança espa-

nhola no crescimento e desenvolvi-

mento do Brasil.

Relações econômicas entre Brasil e Espanha
Ricardo Peidró Conde
Embaixador da Espanha no Brasil
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natural. Sánchez Galán, presidente da

Iberdrola, empresa de energia, afir-

mou que hoje o Brasil é “o principal

pilar de expansão internacional” da

sua empresa, e disse que o PAC “será

um êxito” e certamente permitirá o

crescimento contínuo do Brasil. A

Iberdrola é hoje a primeira distribui-

dora de eletricidade no Nordeste do

País, atingindo oito milhões de resi-

dências e indústrias.

O presidente da Telefónica, César

Alierta, lembrou que sua empresa é a

maior investidora européia no Brasil

hoje, com US$ 31 bilhões, e garantiu

que pretende colocar mais US$ 7

bilhões até 2010. “Chegamos em um

momento em que as condições não

eram boas e nos tornamos a maior

empresa européia no Brasil”, lem-

brou. “As perspectivas no campo das

telecomunicações no Brasil são enor-

mes”, afirmou Alierta.

Os empresários também aponta-

ram fragilidades brasileiras, como a

burocracia na abertura de empresas e

a falta de marcos regulatórios claros

em determinadas áreas. O presidente

da Gas Natural SDG, Salvador Gabar-

ró, levantou o assunto: “Vamos ten-

tar continuar investindo no Brasil no

que nos permitir o marco regulatório,

que estamos esperando”, disse.

Sanchéz Galán, da Iberdrola, também

lembrou que faltam processos de

regulação do setor energético que

facilitariam maiores investimentos.

O ministro do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior do

Brasil, Miguel Jorge, reconhece que a

burocracia é um problema. “Pre-

cisamos trabalhar muito nisso”, disse.

O Presidente Lula afirmou que “des-

montou” muita coisa da burocracia

brasileira nesses últimos quatro anos,

mas há ainda muito a remover.

“Queremos tornar o Brasil um país

atrativo para a entrada de capital

estrangeiro, sobretudo no setor pro-

dutivo, para gerar os empregos e a

riqueza de que precisamos”, garantiu

o Presidente, em seus encontros com

mais de cem empresários espanhóis

interessados em ver o que o Brasil

tem a oferecer.

Durante a visita presidencial, os

dois governos assinaram quatro acor-

dos visando uma maior integração

cultural dos dois países. O principal

deles trata da abertura de centros

culturais espanhóis no Brasil, o Insti-

tuto Cervantes, que terá nove sedes –

o maior número de sedes em todo o

mundo. Um dos objetivos é aumentar

o conhecimento da língua espanhola

no Brasil. Objetivo que será facilitado

pela crescente demanda por esse

aprendizado.

Acima: reunião de
autoridades
brasileiras com
empresários
espanhóis, durante a
visita presidencial. Ao
lado: Galán e Alierta
dialogam com o
ministro Miguel Jorge
e asseguram
investimentos
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conjunto da União Européia.

O volume de exportações espa-

nholas ao Brasil vem aumentando

progressivamente nos últimos anos,

até superar a marca de US$ 1,5

bilhão em 2006, volume 9% acima

do ano anterior. Esta tendência se

acentuou durante os seis primeiros

meses de 2007, com um crescimento

das exportações espanholas de 24%.

Entretanto, o grande volume de

importações espanholas procedentes

do Brasil fez com que a Espanha

apresentasse um déficit comercial

bilateral que, em 2006, se situou

acima de US$ 1,4 bilhão, quase três

vezes mais do que em 2002.

BME - Como estas relações

comerciais podem tornar-se mais

densas? Quais produtos e serviços Es-

panha pode vir a exportar mais ao

Brasil e que itens podem importar em

maior quantidade?

Bonet - Espanha e Brasil tem uma

ampla margem de melhora em suas

já importantes relações comerciais. A

finalização das negociações do acor-

do União Européia-Mercosul, apoiado

de forma decisiva por Espanha no

seio da UE, contribuiria para melhorar

a posição relativa de cada um dos

nossos países frente à pauta comer-

cial do outro.

Espanha poderia expandir sensi-

velmente as exportações de alguns

bens que já exporta e começar a ven-

der para o Brasil outra ampla gama

de produtos. Eu destacaria por seu

potencial os bens de capital, produtos

do setor químico, componentes auto-

motivos, bens de consumo, bens cul-

turais e, claro, produtos agro-alimen-

tícios e vinhos.

Com respeito às importações

espanholas procedentes do Brasil, Es-

panha tem capacidade de importar

mais produtos agrícolas, bens da

indústria mecânica e de construção,

além do mais produtos intermediá-

rios, agro-alimentícios, bebidas e

bens de consumo.

BME - Espanha é um importante

investidor estrangeiro no Brasil. Qual

a possibilidade de ampliação desses

investimentos? Quais seriam hoje as

prioridades da Espanha no campo de

investimentos?

Bonet - Efetivamente Espanha é o
país da União Européia com maior

investimento direto no Brasil e o

segundo em termos gerais, atrás ape-

nas dos Estados Unidos. Brasil foi o

terceiro destino extra-União Européia

dos investimentos externos espanhóis

em 2005 e em 2006, situando-se

atrás somente dos Estados Unidos e

Argentina. Durante os seis primeiros

meses de 2007, o fluxo de investi-

mentos direto espanhóis no país

superou os US$ 1,4 bilhão, cerca de

30% mais que o total do ano ante-

rior, situando o Brasil em primeiro

lugar do destino extra-União Européia

de nosso investimento no período.

Depois de uma primeira fase em

que o investimento espanhol esteve

ligado ao processo de privatizações

empreendido pelo Brasil, na metade

dos anos 1990, sobretudo no setor

de serviços, se observa agora uma

O Brasil é uma aposta estratégica

para as empresas espanholas, confor-

me avalia Alfredo Bonet Baiget,

secretário-geral de Comércio Exterior

do Ministério de Indústria, Turismo e

Comércio.

As relações comerciais entre

Brasil e Espanha são intensas e a Es-

panha é o segundo maior investidor

estrangeiro no País. Estudos realiza-

dos por seu Ministério indicam que

o Brasil é um dos nove mercados

preferenciais das empresas espanho-

las, ao lado da China, Índia, Rússia,

México e Estados Unidos. Os crité-

rios levam em conta alto potencial

simultâneo para exportação de pro-

dutos e serviços espanhóis e para

investimentos diretos.

Nesta entrevista exclusiva à revista

Brasil Marca de Excelência, Alfredo

Bonet Baiget analisa as tendências de

rápido crescimento do comércio bila-

teral e dos investimentos da Espanha

no Brasil, principalmente os relaciona-

dos ao Plano de Aceleração do

Crescimento (PAC).

Brasil Marca de Excelência -

Como o Sr. avalia as relações comer-

ciais entre Brasil e Espanha?

Alfredo Bonet Baiget - Ainda
que em termos absolutos o volume

de exportações da Espanha para o

Brasil sejam modestos em relação aos

de outros estados-membros, como

França e Alemanha, o mesmo não

ocorre em termos relativos: do total

das exportações extracomunitárias

espanholas, 2,3% se destinam ao

Brasil, frente a 1,5% em relação ao

maior diversificação em quanto aos

setores receptores de investimento

espanhol.

Desde o ponto de vista do investi-

mento, os setores que oferecem

maiores oportunidades de negócios

para as empresas espanholas são

todos os ligados ao Plano de Acele-

ração de Crescimento (PAC), lançado

pelo governo e que teve tão boa aco-

lhida entre a classe empresarial espa-

nhola quando foi apresentado no dia

17 de setembro passado em Madri,

na ocasião da visita do Presidente

Lula. Trata dos setores como energé-

ampliar as importações de biocom-

bustível dos países em desenvolvi-

mento?

Bonet - O Brasil é o maior produ-
tor e consumidor de etanol como

combustível do mundo, a partir da

cana-de-açúcar, cuja produção tem

importante vantagem comparativa. A

tecnologia brasileira dos motores

multicombustíveis (flex-fluel) está ple-

namente implantada e provada na

sua indústria automobilística. O Brasil

produz biocombustíveis de primeira

geração (principalmente etanol, mas

também biodiesel) e trabalha no

O crescimento das exportações

brasileiras de etanol para a União Eu-

ropéia dependerá dos acordos que

seja possível estabelecer tanto nas

negociações comerciais multilaterais

da Rodada de Doha, quanto no acor-

do União Européia-Mercosul.

BME - Como Espanha e Brasil

podem atuar juntos em temas com-

plexos da agenda global, como Doha,

subsídios agrícolas, reorganização da

ONU e de outros organismos multila-

terais, combate à fome e à pobreza,

repressão ao terrorismo e à lavagem

de dinheiro, entre outros?

Bonet - O Brasil é um dos princi-

pais protagonistas na rodada de

Doha da Organização Mundial do

Comércio (OMC), por sua liderança

no grupo dos grandes países emer-

gentes exportadores agrícolas, o G20,

e por fazer parte do denominado G4,

formado por Estados Unidos, União

Européia, Brasil e Índia.

O Brasil quer obter na agricultura

concessões adicionais no acesso ao

mercado europeu e especialmente

uma redução dos subsídios agrícolas

dos Estados Unidos, em troca de

comprometer-se com concessões

importantes em produtos não-agríco-

las, coincidindo com o desejo da Es-

panha e da União Européia. Apesar

de as negociações serem conduzidas

pela Comissão Européia por parte da

UE, o diálogo hispano-brasileiro vem

ajudando a compreender melhor as

posições de cada uma das partes,

permitindo promover maior aproxi-

mação.

Também podemos contribuir de

maneira relevante para o avanço da

negociação regional entre a União

Européia e o Mercosul, com a qual,

como já mencionei, Espanha está for-

temente comprometida, em busca da

conclusão exitosa que permita impul-

sionar decisivamente nossa relação

comercial e de investimentos, contri-

buindo assim para fortalecer nossos

níveis de crescimento, emprego e

prosperidade.

Alfredo Bonet Baiget

Brasil, aposta estratégica para
empresas espanholas
E N T R E V I S T A

tico, de infra-estrutura de transporte ,

saneamento básico e meio ambiente,

nos quais as empresas espanhola

podem oferecer uma capacidade e

experiência de primeiro nível. O

desenvolvimento iminente das Parce-

rias Público-Privados (PPP) no Brasil

abrirá ótimas perspectivas. Também

são de interesse para os investidores

espanhóis os setores financeiro, turís-

tico e de máquinas e equipamentos,

bens de capital, automóveis e produ-

tos eletrônicos.

BME - O Brasil é um grande

defensor do aumento do uso de bio-

combustíveis. Como Brasil e Espanha

podem cooperar em relação a esse

assunto? A União Européia aceitaria

desenvolvimento da segunda geração

(hidrólise enzimática e gaseificação).

A União Européia, por seu lado,

está tratando de introduzir progressi-

vamente o uso dos biocombustíveis

em seu território, por meio da adição

de partes destes combustíveis à gaso-

lina e ao diesel, estabelecendo prazos

e medidas ficais para este processo.

Também há pesquisas e produção

crescente de biocombustíveis na Eu-

ropa, principalmente na Espanha, o

segundo produtor europeu de etanol

e produtor crescente de biodiesel. O

Brasil e a Espanha estão começando

a cooperar no que diz respeito aos

biocombustíveis, tanto que há inicia-

tivas e projetos concretos de empre-

sas de ambos os países.

Alfredo Bonet: o PAC abre amplas possibilidades de investimento espanhol no Brasil
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Novos ciclos de investimentos trazem mais empresas espanholas. O Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC), o turismo e o mercado imobiliário
são novos atrativos

Investimento espanhol no Brasil se
diversifica e ganha novo impulso
P R E S E N Ç A E S P A N H O L A

Ao longo dos últimos dez anos, os

investimentos diretos acumulados de

empresas espanholas no Brasil soma-

ram US$ 47,2 bilhões, segundo

dados do Ministério do Desenvolvi-

mento, Turismo e Comércio da Es-

panha. A tendência é de expansão

acelerada deste montante, pois gran-

des empresas espanholas, como Tele-

fónica, Banco Santander, Endesa,

Repsol YPF, Sol Meliá e OHL vêm

anunciando projetos de investimentos

contínuos e expressivos para o Brasil

nos próximos anos. E mais: compa-

nhias ibéricas de médio e pequeno

porte estão chegando e abrindo um

novo e vigoroso ciclo de investimen-

tos espanhóis no mercado brasileiro.

A Espanha é o segundo país em

investimentos diretos no Brasil, atrás

apenas dos Estados Unidos. O salto

inicial dos aportes espanhóis no mer-

cado brasileiro se deu no período das

privatizações dos sistemas de telefo-

nia e energia do Brasil, nos anos

1990, e prosseguiu através de aquisi-

ções de empresas brasileiras dos seto-

res financeiro e bancário, mineração

e siderurgia. O ciclo de investimento

continua em franca expansão, através

de compras, fusões e joint ventures

entre empresas brasileiras e espanho-

las nos segmentos de infra-estrutura

(concessão de rodovias, saneamento,

e energia solar e eólica), hotelaria e

turismo, construção civil, e de bio-

combustíveis, entre outros.

“A partir de 2004, o perfil das

empresas espanholas começou a se

diversificar com a chegada das

médias e pequenas”, explica Francis-

co Corrales Kindelán, conselheiro do

Escritório Econômico e Comercial da

Espanha em São Paulo (Icex). “O

investimento espanhol vai crescer de

forma expressiva nos próximos anos,

mais do que nos últimos quatro anos,

particularmente nas áreas de turismo,

mercado imobiliário e infra-estrutu-

ra”, diz. O Icex municia empresas

espanholas, que querem vir ou estão

chegando ao Brasil, com informações

gerais, como avaliações sobre

ambiente político, econômico e legis-

lação; informes setoriais, como estu-

dos de mercado; e relatórios sob

encomenda.

“A Espanha vem desempenhando

um papel importantíssimo na vida

econômica brasileira nos últimos dez

anos”, afirma Paulo Skaf, presidente

da Federação das Indústrias do Esta-

do de São Paulo (Fiesp), que repre-

senta mais de 150 mil empresas.

“Quando o Brasil decidiu abrir-se ao

exterior, chamando capitais estrangei-

ros para investir no País, os espanhóis

foram parceiros de primeira hora”,

afirma.

Para Ramón Sánchez Díez, presi-

dente da Cámara Oficial Española de

Comercio en Brasil, “novos ciclos de

investimentos poderão ocorrer em

setores como energia (em biocom-

bustíveis e eletricidade), financeiro,

agrícola (sobretudo na área de irriga-

ção), tecnologia da informação e ser-

viços”. A câmara representa cerca de

300 empresas associadas, entre brasi-

leiras e espanholas, de vários seg-

mentos. Sánchez Díez é também

diretor do Banco Santander no Brasil.

Uma das mais antigas associações

entre capital espanhol e brasileiro,

estabelecida em 1974, é a Compan-

hia Hispano-Brasileira de Pelotização

- Hispanobrás. Criada conjuntamente

pela Companhia Vale do Rio Doce,

que detém 51% de participação, e a

Arcelor España (com 49%), a His-

panobrás obteve faturamento de

US$ 340 milhões em 2006, com a

venda de pelotas de minério de

ferro. Suas atividades compreendem

a produção de comercialização de

pelotas de minério de ferro, cujas

vendas são destinadas substancial-

mente aos acionistas.

Mas é a performance excelente de

grandes empresas espanholas que

aportaram no Brasil no período das

privatizações que tem sido um dos

fatores a estimular novos investimen-

tos. Telefônica e Banco Santander

estão entre os exemplos mais visíveis.

Em janeiro de 2007, a Telefônica

anunciou, durante visita do presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva a Madri,

investimentos de US$ 6,8 bilhões no

Brasil nos próximos quatro anos.

A empresa já acumula US$ 18

bilhões na compra de ativos brasilei-

ros desde 1998, e mais de US$ 9

bilhões em projetos de modernização

e expansão, de acordo com dados da

companhia espanhola. Hoje é dona

da maior operadora de telefonia fixa

brasileira, a Telefônica de São Paulo, e

divide com a Portugal Telecom o con-

trole da Vivo Celular, maior operado-

ra de telefonia móvel da América do

Sul. A empresa vem se consolidando

também no mercado brasileiro de

internet, tecnologia da informação e

de TV por assinatura.

Em julho de 2007, a Telefônica

adquiriu por US$ 610 milhões as ope-

Brasil – Espanha

Ano: 2006 Brasil Espanha

PIB US$ 1,06 trilhão US$ 1,26 trilhão

Crescimento do PIB 3,7% 3,9%

População 186 milhões 44,7 milhões

Inflação 3,14% 3,6%

Exportação total US$ 137,500 bilhões US$ 223,920 bilhões

Importação total US$ 91,400 bilhões US$ 342,200 bilhões

Comércio exterior US$ 228,900 bilhões US$ 566,120 bilhões

Exportação bilateral De Brasil para España De España para Brasil
US$ 2,320 bilhões US$ 1,430 bilhão

Comércio bilateral

Investimentos estrangeiros Do Brasil na Espanha Da Espanha no Brasil
(acumulados atee 2006) US$ 218 milhões* US$ 47,210 bilhões

Fontes - Brasil: Banco Central, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Espanha: Banco de
España, Ministério da Indústria, Turismo e Comércio, Instituto Nacional de Estadistica,
Instituto de Comércio Exterior, Icex .
* Estimativa

Telefônica: investimento contínuo no Brasil desde 1998

Parque eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, é investimento inovador de capitais espanhóis na geração de energia elétrica

US$ 3,750 bilhões



radoras rivais Telemig Celular e

Amazônia Celular, adicionando mais

4,83 milhões de clientes ao seu port-

fólio de 45,7 milhões de clientes no

Brasil. A empresa obteve receita líqui-

da de US$ 9,4 bilhões em 2005,

cerca de 18% da receita global do

grupo.

Também com postura agressiva no

mercado brasileiro, o Banco San-

tander anunciou investimentos de

US$ 800 milhões no Brasil até 2010.

A meta é ampliar a presença no País.

"No Brasil, temos uma cota de 5%

do mercado e nosso objetivo é che-

gar a 10% em médio prazo", infor-

mou o diretor-geral da Divisão Améri-

ca, Francisco Luzón.

Para isso, o Santander aposta na

bancarização da classe-média latino-

americana, com a massificação dos

cartões de crédito, do crédito de con-

sumo, seguros e hipotecas. O banco

quer também participar do Programa

de Aceleração do Crescimento (PAC),

estabelecido pelo governo brasileiro,

apoiando programas nacionais de

desenvolvimento nas áreas de ener-

gia, comunicações, habitação, cons-

trução e outros setores estratégicos.

"Temos um compromisso de acom-

panhar o PAC no Brasil e, em geral,

com o desenvolvimento dos países

latino-americanos", destacou Luzón.

No primeiro semestre de 2007, o

banco teve lucro de US$ 510 milhões,

um crescimento de 112% em relação

ao mesmo período de 2006. Com ati-

vos totais de US$ 63 bilhões, a opera-

ção brasileira do Santander represen-
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tou 10% do lucro mundial do grupo

e 33% de seus ganhos na América

Latina.

Ainda no segmento financeiro, o

Grupo Mapfre, do setor de seguros,

comunicou, em julho de 2007, inves-

timentos de US$ 156 milhões na sub-

sidiária brasileira. A estratégia da

matriz é fortalecer a estrutura patri-

monial da filial no Brasil e dar conti-

nuidade aos planos de crescimento e

ampliar suas sucursais pelo território

brasileiro. “Esses aportes que a

Mapfre recebeu de sua matriz espa-

nhola são a prova de que o grupo

está no caminho certo”, afirmou em

comunicado o presidente do grupo

Antonio Cássio dos Santos. No pri-

meiro semestre de 2007, a Mapfre

Seguros faturou US$ 760 milhões e

registrou lucro bruto de US$ 46,1

milhões, um crescimento de 84,5%

sobre o ano anterior.

Também com crescimento susten-

tado no mercado brasileiro, a OHL

Brasil, subsidiária do grupo espanhol

Obrascon Huarte Lain, é hoje a segun-

da maior companhia do setor de con-

cessões de rodovias no País, adminis-

trando 1.147 quilômetros de estradas.

Atualmente, detém 100% do capital

das concessionárias Autovias, Centro-

vias, Intervias e Vianorte, na região

noroeste do Estado de São Paulo, um

dos mais importantes pólos do agro-

negócio brasileiro.

mentos significativos, em quase todos

os segmentos de energia do Brasil. Na

área de petróleo e gás natural, com

Repsol YPF e Gás Natural; na de ener-

gia elétrica, com Endesa, Iberdrola e

também Cobra, Isolux e Inabensa; na

de biocombustíveis, com Abengoa e

Bionor; e em energia eólica, com Elec-

nor, entre várias outras.

A Endesa, maior companhia elétri-

ca na Espanha e em Portugal, soma

investimentos de US$ 4,1 bilhões no

Brasil. Através de sua subsidiária En-

desa Brasil, detém o controle das dis-

tribuidoras Ampla (antiga Cerj, no Es-

tado do Rio de Janeiro) e Coelce

(Ceará); da geradora hidrelétrica En-

desa Cachoeira (Goiás), da térmica

Endesa Fortaleza (Ceará), e da Endesa

Cien, (Rio Grande do Sul), responsá-

vel pela interconexão energética

entre o Brasil e a Argentina. Com

receita operacional no Brasil de US$

3,1 bilhões em 2006, a Endesa é a

maior multinacional privada elétrica

da América Latina, com operações na

Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

dução de biodiesel a 450 milhões

ou 500 milhões de litros, de acordo

com Mario Multedo, presidente da

Naturoil.

Em julho de 2007, a espanhola

Abengoa Bionergia comprou por

US$ 677 milhões a brasileira

Adriano Ometto Participações, que

pertencia ao Grupo Dedini Agro, e

produz etanol e açúcar em duas

plantas no Estado de São Paulo.

Além do cultivo e processamento

de cana-de-açúcar, a Adriano

Ometto tem empresas que se dedi-

cam à produção, comercialização e

exportação de etanol e açúcar refi-

nado. O Grupo Abengoa já atua no

Brasil, onde constrói, opera e man-

tém várias linhas de transmissão de

energia elétrica e acumula US$ 800

milhões de investimentos apenas

nessa área.

A expansão da produção de

biocombustíveis no Brasil está

atraindo também empresas espa-

nholas. A ibérica Bionor, unidade

de biocombustíveis da Cie Automo-

tive, criou a Naturoil Combustíveis

Renováveis, joint venture com a

brasileira Enercom, para a constru-

ção de uma usina de biodiesel em

Ourinhos, estado de São Paulo.

Será a maior unidade produtora de

biodiesel da América Latina, com

capacidade para 227 milhões de

litros por ano.

A Bionor detém 80% de partici-

pação na Naturoil e investirá US$

56 milhões na planta. Na segunda

etapa, a meta é investir mais

US$ 203 milhões para elevar a pro-

Biocombustível
hispano-brasileiro

“O Brasil é um mercado prioritá-

rio para o Grupo OHL”, afirma José

Carlos Ferreira de Oliveira, diretor-

presidente da OHL Brasil. “A filial bra-

sileira vem se desenvolvendo passo a

passo. Para novos projetos, contamos

com o apoio de nossos acionistas na

Espanha”, acrescenta.

Em 2006, a OHL Brasil alcançou

receita líquida de US$ 172 milhões

com rodovias que representavam

11,6% do total de quilômetros sob

concessão no Brasil e 10,9% da recei-

ta bruta. O Grupo OHL também

opera com saneamento básico no

Brasil, através da Ambient – Serviços

Ambientais de Ribeirão Preto, no

interior de São Paulo. “O Brasil vem

se desenvolvendo e necessita de capi-

tais privados de empresas fortes,

inclusive do exterior, como as espa-

nholas, que vêm aqui contribuir para

o desenvolvimento do País. Há muito

a se fazer no Brasil, particularmente

no setor de infra-estrutura”, enfatiza

José Carlos.

As oportunidades que estão se

abrindo em vários setores no Brasil

seduzem outras empresas espanholas

não tão conhecidas do grande públi-

co brasileiro, como Inabensa (de

energia), Akion (logística de combus-

tíveis), Cie Automotive e FCC (auto-

motivo), Dragados (construção pesa-

da), Osborne (bebidas), entre várias

outras.

Na nova leva de investidores está

o Editorial Planeta que, além de assi-

nar contrato com o escritor brasileiro

Paulo Coelho, comprou por US$ 3

milhões a editora brasileira Academia

da Inteligência. “No final, é o investi-

mento direto, produtivo, que

demonstra a confiança de um país

em outro ou de empresas em deter-

minado mercado. Hoje posso dizer

que, com o volume de capital espa-

nhol acumulado, entrando ou previs-

to para o mercado brasileiro, a Espa-

nha é o país que mais acredita no

Brasil”, afirma Corrales.

Energia para o Brasil - Os espa-
nhóis estão presentes, com investi-

Repsol atua da extração de petróleo ao varejo de combustíveis

Estrada administrada pela OHL Brasil: do interior do Estado de São Paulo para a concessão de cinco trechos de rodovias federais
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Internacionalizando seus negócios, empresas brasileiras investem na
Espanha como opção estratégica para conquistar o mercado europeu

Companhias brasileiras buscam
mercado europeu via Espanha
P R E S E N Ç A B R A S I L E I R A

O aumento estimado de 45% na

corrente de comércio entre Brasil e

Espanha em 2007 e algumas aquisi-

ções de companhias espanholas

realizadas recentemente por empre-

sas brasileiras podem estimular o

ainda tímido investimento direto

brasileiro no país europeu. Compras

como a do Grupo Gerdau, que

adquiriu, em janeiro deste ano, a

siderúrgica espanhola GSB Acero,

por US$ 166,9 milhões, ou como a

do Grupo Camargo Corrêa, que

assumiu, em 2006, o controle do

Grupo Tavex Algodonera, podem

animar outras companhias a trilhar

o mesmo caminho.

Para o conselheiro do Escritório

Econômico e Comercial da Espanha

em São Paulo (Icex), Francisco Cor-

rales Kindelán, “o tempo de interna-

cionalização das empresas brasileiras

foi um pouco mais tardio do que o

das espanholas”. Mas o quadro está

mudando. “Nesses últimos quatro

anos houve iniciativas e operações de

forma bastante consistente do capi-

tal brasileiro na Espanha”, afirma

Corrales. Ele revela que o Icex rece-

beu várias consultas de empresas

brasileiras interessadas em investir no

mercado espanhol. “A Espanha é

um país estratégico para as empresas

brasileiras, já que se trata de uma

porta para entrar na Europa”, afirma

Paulo Skaf, presidente da Federação

das Indústrias do Estado de São

Paulo (Fiesp).

O Grupo Gerdau já havia entrado

na Espanha em 2006, através da

compra de 40% do capital da Cor-

poración Sidenor, principal produtora

espanhola de aços especiais, forjados

e fundidos. O negócio, no valor de

US$ 631 milhões, foi fechado em

conjunto com o Santander, que ficou

também com 40% de participação, e

com executivos espanhóis da própria

Sidenor, que passaram a deter 20%

da nova companhia.

A compra da GSB Acero, subsidiá-

ria da CIE Automotive, sediada em

Guipúzcoa, foi o segundo passo. A

empresa produz cerca de 200 mil

toneladas de aços especiais por ano

e conta com cerca de 700 colabora-

dores.

O crescimento da demanda euro-

péia levou o grupo a comunicar, em

agosto de 2007, a compra de outra

siderúrgica espanhola, a Trefusa,

dedicada ao processamento, corte e

dobra de vergalhões e trefila de pro-

dutos de aços especiais.

As unidades na Espanha respon-

deram por 4,6% do faturamento

global do Grupo Gerdau no primeiro

semestre de 2007, que totalizou US$

7,8 bilhões. No período, a Gerdau

investiu US$ 40,2 milhões nas suas

unidades espanholas.

Gigante do jeans - Preocupado
com o flanco asiático na batalha

mundial dos têxteis, o grupo brasilei-

ro Camargo Corrêa optou por uma

fusão de sua divisão de denim, a

Santista Têxtil, com a espanhola

Tavex Algodonera, criando a maior

fabricante de tecido jeans do mundo.

A operação proporcionou ao

grupo brasileiro o controle de 59%

da empresa oriunda da fusão. Com

faturamento de cerca de US$ 710

milhões, a nova companhia passou a

deter 15% do mercado mundial de

denim, superando a norte-americana

International Textile Group.

De olho no mercado europeu de

No mesmo passo, a Iberdrola,

segunda elétrica espanhola, prevê

investir mais US$ 920 milhões no

Brasil, entre 2007 e 2009, em distri-

buição, geração e transmissão. Com

um montante de US$ 1,8 bilhão já

investidos no País, participa com 39%

do consórcio Neoenergia, que contro-

la as distribuidoras Coelba, Celp e

Cosern, respectivamente nos estados

da Bahia, Pernambuco e Rio Grande

do Norte. A Neoenergia (formada

também por Banco do Brasil, com

12%, e Previ, com 49%) é a maior

companhia energética do Nordeste,

com receita operacional líquida de

US$ 2,8 bilhões em 2006. Na área de

geração, o grupo espanhol conta com

centrais elétricas, termelétricas e eóli-

cas naqueles três Estados.

Já a Elecnor é integrante majoritá-

ria da Ventos do Sul, uma sociedade

de propósito específico criada com a

finalidade de construir três parques

eólicos no sul do Brasil. Com capaci-

dade de geração de 150 MW, os par-

ques eólicos dos Índios, de Osório e

de Sangradouro, todos no município

de Osório, no Estado do Rio Grande

do Sul, exigirão US$ 316 milhões de

investimentos. A Elecnor acumulava

investimentos de US$ 372 milhões no

Brasil e em 2006 ganhou uma con-

cessão para construir 950 quilôme-

tros de linhas de transmissão que exi-

girão mais US$ 170 milhões.

No setor de petróleo, a Repsol YPF

é a segunda empresa privada petrolí-

fera no Brasil. Atua na extração, refi-

no e comercialização, contando com

450 postos, e participação de 33%

em cada uma de duas refinarias (uma

no Rio de Janeiro outra no Rio

Grande do Sul). Já investiu cerca de

US$ 2 bilhões no Brasil. Desse total,

US$ 200 milhões foram para a plata-

forma Albacora-Leste (na Bacia de

Campos – RJ), em parceria com a

Petrobras, em 2006, e US$ 300

milhões na Refinaria Alberto Pasquali-

ni (Refap), projeto que será concluído

este ano e transformará a unidade

em uma das mais modernas do País.

também um cruzeiro com excursões

pelo rio Amazonas, cuja base fica

em Manaus, com investimento de

US$ 16,3 milhões no barco de 75

camarotes.

Já a cadeia Sol Meliá estabeleceu

um acordo com as brasileiras Gafisa

e Alphaville, para o desenvolvimen-

to conjunto de um complexo hote-

leiro e residencial já em andamento

em Salvador, na Bahia. A cadeia

adquiriu 475 hectares no país por

US$ 65,4 milhões. Dona de marcas

de hotéis como Meliá, Tryp, Sol, Par-

adisus Resorts e Sol Meliá Vacation

Club, a rede tem 20 unidades hote-

leiras no Brasil.

No final de 2007, a cadeia vai

inaugurar o Meliá Angra Marina &

Convention Resort, em Angra dos

Reis (Rio de Janeiro), com 200 quar-

tos e um restaurante com gastrono-

mia internacional. Atuando na hote-

laria de luxo, o Grupo Serhs inaugu-

rou em 2006, o Serhs Natal Grand

Hotel, na orla da capital do Rio

Grande do Norte, um dos mais

modernos hotéis.

Seduzidas pela rica diversidade

paisagística e cultural brasileira e

por preços dos terrenos ainda bai-

xos em relação à Europa, as redes

hoteleiras espanholas estão apos-

tando no crescimento do turismo

no Brasil. Particularmente no

Nordeste. Símbolo dessa aposta, no

início de 2007, os espanhóis assu-

miram a operação do tradicional

Hotel Copacabana, no Rio de

Janeiro, que operava com a bandei-

ra Le Méridien. O hotel será total-

mente reformado e passará a se

chamar Iberostar Copacabana.

No segmento de resorts, a

Iberostar já está operando desde

2006 a primeira fase (600 quartos e

um campo de golf) de um resort na

Praia do Forte, a 80 quilômetros de

Salvador. Quando completo em

2009, o resort contará com 2 mil

habitações e um complexo de três

hotéis e um investimento total de

US$ 300 milhões. A rede implantou

Aposta na diversidade
paisagística e cultural

Usina termelétrica da Endesa em Fortaleza: presença estratégica no Brasil

Quick Way da Itautec é solução
para o varejo europeu
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óleos) lidera os embarques, com

cerca de US$ 450 milhões exporta-

dos nos primeiros sete meses de

2007, registrando crescimento de

77% em relação a 2006, e respon-

dendo por cerca de 21% do total

das vendas. Em seguida, aparecem

as vendas de milho em grão, com

US$ 123 milhões; minérios, com US$

116 milhões; carnes, com US$ 100

milhões; ferro fundido com US$ 75

milhões; café, com US$ 70 milhões.

Já a venda de aviões brasileiros para

a Espanha alcançou US$ 24,4

milhões.

Com relação às importações bra-

si leiras de produtos espanhóis,

sobressaem os provenientes das

indústrias de aviação civil, de medica-

mentos, automotiva, química e

petroquímica. Destaque também

para a importação de azeite de oliva

e de material impresso e livros.

Aeronaves, helicópteros e compo-

nentes aeronáuticos encabeçam a

lista de produtos importados da Es-

panha pelo Brasil, com cerca de US$

130 milhões, seguido por vários

outros produtos com participação

inferior a 3%, como componentes

automotivos, querosenes, carbona-

tos, ácido butanóico, azeite, equipa-

mentos industriais etc.

Para estimular o comércio bilate-

ral, de 1990 a 2005, Brasil e Espanha

celebraram diversos acordos de coo-

peração, e de promoção comercial e

cultural. Entre eles está o Plano de

Associação Estratégica Espanha-

Brasil, assinado em Santa Cruz de La

Sierra, Bolívia, durante a reunião de

Cúpula Ibero-Americana em 2003. O

plano busca fortalecer o diálogo polí-

tico bilateral e intensificar as relações

econômicas e comerciais entre

ambos países. Criou-se um grupo de

trabalho bilateral sobre investimen-

tos, marco regulatório, infra-estrutu-

ra de transporte e questões comer-

ciais. A idéia do plano é eliminar pro-

gressivamente as barreiras a uma

maior presença investidora e comer-

cial bilateral e dar visibilidade às

oportunidades de cooperação e de

negócios. Destaca-se ainda o convê-

nio para evitar dupla tributação, de

1974, complementado posterior-

mente. Mais recentemente, diversos

acordos de cooperação foram assina-

dos, particularmente nas áreas de

turismo e transportes, além de

outros de capacitação técnica, cientí-

fica e tecnológica.

automação comercial e de redes de

auto-atendimento bancário (ATM)s, a

brasileira Itautec comprou em 2003 a

espanhola Riva Informática, reputada

provedora de soluções em tecnologia

da informação para o varejo, sediada

em Madri. Em maio deste ano, a

empresa vendeu a primeira solução

de self checkout (sistemas registrado-

res em pontos de venda) com a

marca Itautec para uma rede de

supermercados na região das

Astúrias, que conta com filiais tam-

bém nas Ilhas Canárias.

A Itautec Espanha atende tam-

bém o mercado varejista da Itália. Em

Portugal, lidera o mercado de auto-

mação comercial e comemorou

recentemente o primeiro contrato de

outsourcing da rede de ATMs do

Banco Português de Negócios – BPN,

a primeira solução bancária brasileira

vendida na Europa. Além dos servi-

ços, a Itautec, do Grupo Itausa, fabri-

ca computadores pessoais e note-

books e é a maior distribuidora de

produtos IBM, Avaya e Apple para a

América Latina, além de principal

empresa brasileira de tecnologia da

informação no exterior. Em 2006, a

receita bruta de vendas e serviços da

Itautec atingiu US$ 840 milhões.

A Serco Engenharia, da área

aeroespacial civil e de defesa, inau-

gurou em 2001 uma filial na Espa-

nha, a Serco Eurobras. Além de dar

suporte aos cooperados que atuam

no exterior, a subsidiária tem a mis-

são de expandir os negócios na área

de manutenção de aeronaves. Conta

com profissionais especializados em

aeronaves da Embraer e aviões mili-

tares Northrop F5 e Lockheed

C-130, entre outros. A filial está

situada em Vitória, norte da Espa-

nha, próxima à Gamesa Aeronáuti-

ca, importante cliente da empresa.

No Brasil, a Serco tem sua sede em

São José dos Campos, interior do

estado de São Paulo, pólo tecnológi-

co aeronáutico brasileiro.

Essas iniciativas são ainda isoladas

e há muito espaço para mais investi-

mentos diretos brasileiros no país

ibérico. “Algumas de nossas empre-

sas estão no Brasil há mais de 10

anos e queremos ampliar nossas rela-

ções”, afirmou Francisco Bugallo,

vice-presidente da Endesa Brasil.

“Mas é necessário que as empresas

brasileiras aumentem sua participa-

ção em nosso País”, cobrou o execu-

tivo. No mesmo sentido, Paulo Skaf

afirma que “o mercado espanhol é

uma oportunidade para os exporta-

dores brasileiros, mas o comércio

atual ainda está muito aquém das

possibilidades.”

Segundo o presidente da Cámara

Oficial Española de Comercio en

Brasil, Ramón Sánchez Díez, a cadeia

produtiva brasileira vive uma nova

era, mais competitiva e preparada

para a disputa global. “Certamente,

os empresários brasileiros passarão a

olhar com maior atenção para mer-

cados como o da Espanha, tanto

para investimentos como para o

comércio, já que se trata de uma

excelente porta de entrada para a

União Européia”, afirmou.

Comércio Exterior - O esperado

aumento do investimento direto do

Brasil na Espanha deve ser também

impulsionado pelo incremento do

intercâmbio comercial entre os dois

países. De janeiro a julho de 2007, a

corrente de comércio bilateral atingiu

US$ 2,8 bilhões, com as exportações

do Brasil para os espanhóis crescen-

do 47,56%, para US$ 1,8 bilhão, e

as importações aumentando

41,64%, para US$ 1 bilhão, em rela-

ção ao mesmo período de 2006. Se

continuar nesse passo, o comércio

bilateral pode crescer 45% em 2007,

atingindo US$ 5 bilhões, ante US$

3,75 bilhões em 2006, de acordo

com dados do Ministério do Desen-

volvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior do Brasil.

Em relação às exportações brasi-

leiras para a Espanha, destacam-se

três setores: o agronegócio, com a

venda de soja, milho, café e carnes

bovina e de aves; a mineração, com

minérios de ferro e sulfeto de cobre;

e a siderurgia, com aços, alumínio e

cobre. Expressiva é também a venda

de aviões e de petroquímicos (polieti-

leno e etileno), calçados e madeira.

A soja (em grãos, resíduos e

Principais produtos
comercializados

BRASIL ESPANHA
PARA ESPANHA PARA BRASIL

Soja Aviões,
helicópteros e
peças

Milho Medicamentos

Ferro fundido Ácido e sal
butanóico

Café Autopeças

Minério de ferro Querosenes

Carne de aves Azeite de oliva
e bovina

Aço Livros e
impressos

Aviões Equipamentos
industriais

Fonte: MDIC

Intercâmbio Comercial Brasil-Espanha
(em US$ bilhões)

Exportação Importação Resultado

Ano Valor Var. Valor Var. Saldo Corrente
% % (*) Comercial de Comércio

2003 1,55 38,54 0,974 -0,08 0,577 2,52
2004 1,98 27,87 1,17 20,65 0,808 3,15
2005 2,17 9,53 1,33 13,34 0,840 3,5
2006 2,32 6,94 1,43 7,39 0,892 3,75
2007 * 1,8 47,56 1,0 41,64 0,758 2,86

Fonte: MDIC.
*Janeiro a julho

A Gerdau amplia sua presença no mercado europeu através da siderúrgica Sidenor
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dade do Rio de Janeiro e em

outros 15 municípios da re-

gião metropolitana.

A CEG está investindo

para melhorar não só a qua-

lidade da distribuição do gás,

como também os serviços ao

cliente. Em 2003, foi a pri-

meira empresa de distribui-

ção de gás a receber a certi-

ficação ISO 9001/2000.

Além disto, a empresa renovou 570

quilômetros de sua rede e também

implantou o Geogás, sistema de ma-

peamento digital da tubulação de gás

do Rio de Janeiro.

O interior do Estado do Rio de Ja-

neiro é atendido por outra empresa, a

CEG Rio. Esta companhia foi criada
em janeiro de 1997, para atender a 65

municípios fluminenses, e foi privatiza-

da, juntamente com a CEG, em julho

de 1997, passando a ser operada pelo

grupo Gas Natural. A empresa já está

presente em 15 municípios e, em

2006, forneceu 1,76 bilhão de metros

cúbicos de gás a 17,2 mil clientes.

Ambas as empresas contabilizam

muitas inovações no setor, como a

criação do centro de controle da rede,

o atendimento de urgências 24 horas,

a conclusão dos gasodutos Novas Fon-

tes 1 e 2 , que reforçaram o abasteci-

mento de toda a região metropolita-

na, a interiorização da rede de gás e

inspeção gratuita das instalações pre-

“Nosso objetivo é que, quando al-

guém pense em Gas Natural, pense

na empresa que poderá atender à

maior parte de suas necessidades de

energia, com a melhor qualidade e

serviço e com preços competitivos.

Queremos que nossos clientes nos

vejam como seu fornecedor global de

serviços energéticos”.

gás natural liquefeito (GNL) do mundo

Atua, portanto, em um dos setores

mais dinâmicos de promissores da

economia mundial, o gás natural, con-

siderado a energia do século XXI.

Um século e meio depois de assu-

mir a tarefa pioneira de iluminar a ci-

dade de Barcelona com lampiões a

gás, o grupo Gas Natural chegou à

América Latina e, em 1997, adquiriu

concessões de distribuição de gás no

Brasil, México e Colômbia. Tornou-se

o maior grupo distribuidor de gás da

América Latina.

Líder no Brasil - O grupo Gas Na-
tural opera no Brasil com quatro em-

presas: CEG, CEG RIO, Gas Natural

SPS e Gas Natural Serviços.

Fundada em 25 de março de 1854,

com o nome de Companhia de Ilumi-

nação a Gás, a CEG é hoje a maior

empresa de gás canalizado do Brasil,

em número de clientes. Fornece es-

sencialmente o gás natural, destinado

aos diversos mercados. Em julho de

1997, a CEG foi privatizada e passou a

ter como operador técnico o grupo

Gas Natural.

As prioridades da CEG são o de-

senvolvimento do número de clientes

e a expansão das suas redes. Neste

ano, cumpriu a meta de substituição

total do gás manufaturado por gás

natural em toda a cidade do Rio.

O gás natural é o mais adequado

na luta contra a poluição atmosférica,

especialmente por não conter enxofre.

Além disso, tem inúmeras aplicações

na indústria, em veículos, nos comér-

cios, em residências e pode substituir

com vantagem combustíveis como a

lenha, que degrada a natureza.

Segundo dados de 2006, a empre-

sa forneceu 1,97 bilhão de metros cú-

bicos de gás a 711 mil clientes na ci-

Grupo Gas Natural - números mundiais

2006

Distribuição de Espanha 258.758
de gás (GWh) América Latina 171.750

Itália 2.448
Total 432.954

Fornecimento de Espanha 251.410
gás (GWh) Internacional 43.041

Total 294.451

Número de clientes de distribuição de gás 10.662.000
Quilômetros de rede de distribuição de gás 104.528
Energia elétrica produzida (GWh/ano) 19.514

Foco Especial

GRUPO GAS NATURAL: UM LÍDER
EM SERVIÇOS ENERGÉTICOS
O Grupo Gas Natural, gigante internacional da energia, com sede na
Espanha, opera no Brasil através da CEG, CEG Rio, Gas Natural SPS e
Gas Natural Serviços

presença multinacional, que se
distingue por proporcionar uma
qualidade de serviço excelente a
nossos clientes, uma rentabilidade
sustentável a nossos acionistas, uma
ampliação de oportunidades de
desenvolvimento profissional e
pessoal a nossos empregados e uma
contribuição positiva à sociedade
atuando com um compromisso de
cidadania global”.

Em uma das paredes da sede da
CEG, que fornece gás canalizado no
Rio de Janeiro, está pendurado um
quadro com o título “Compromisso
de um Líder”, no qual estão
resumidos conceitos que sustentam
a visão de negócios do grupo e sua
estratégia internacional.

Sua visão de negócio é: “Ser um
grupo energético e de serviços líder
e em contínuo crescimento, com

Compromisso de um líder

diais e internas de gás dos clientes. A

empresa também inaugurou o maior

posto de gás natural veicular da Amé-

rica do Sul, estabeleceu convênio com

a Feema –Fundação Estadual de Enge-

nharia do Meio Ambiente, do Rio de

Janeiro, para o desenvolvimento do

ônibus a gás. iniciou o abastecimento

de quatro termelétricas e realizou mais

de 170 mil horas/homem de treina-

mento de equipes.

O grupo Gas Natural também atua

no mercado paulista, através da Gas
Natural São Paulo Sul, distribuidora
de gás natural para a região Sul do Es-

tado de São Paulo. A empresa atende

mais de 28 mil clientes de gás natural,

sendo, aproximadamente 27 mil resi-

dências, 756 estabelecimentos comer-

ciais, 211 indústrias e 31 postos de

GNV (gás natural veicular) em 17 mu-

nicípios da região Sul do Estado de São

Paulo. É a terceira maior empresa dis-

tribuidora de gás natural do País em

número de clientes e em infra-estrutu-

ra de distribuição, com mais de 1,1 mil

quilômetros de rede de distribuição.

A Gas Natural São Paulo Sul in-

vestirá um total de R$ 22,6 milhões

em sua área de atuação, em 2007.

Desta forma, a empresa espera atin-

gir as metas de 17,5% de crescimen-

to do número total de clientes, para

cerca de 29,8 mil, de expansão de

11% nas vendas totais de gás natu-

ral no ano (atingindo 456,5 milhões

de metros cúbicos) e de 8% na ex-

tensão da rede de distribuição cons-

truídas (chegando a 1.114 quilôme-

tros) até o final deste ano.

A disposição do grupo para investir

e crescer no Brasil ficou mais uma vez

cristalinamente clara nas palavras do

seu presidente mundial, Salvador Ga-

barró. Ele disse ao presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva, durante reunião de

autoridades brasileiras com líderes do

governo e dos empresários da Espa-

nha, no palácio de La Moncloa, em

Madri: “Vamos tentar continuar inves-

tindo no Brasil no que possamos e no

que nos permitir o marco regulatório,

que estamos esperando”.

Este é o perfil que Salvador Gabar-

ró, presidente mundial do Grupo Gas
Natural, desenha para o conglomera-
do de capital espanhol, que fornece

energia na Espanha, Argentina, Brasil,

Colômbia, México, Porto Rico, Itália e

França, países nos quais conta com

10,7 milhões de clientes. O grupo está

presente também no Marrocos, onde

administra o gasoduto Magreb-Euro-

pa, e é um dos maiores operadores de

Salvador
Gabarró:
compromisso
de um líder

O Grupo Gas Natural trabalha
para expandir sua rede de
distribuição e levar energia limpa
a mais consumidores
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Bioenergia

PIONEIRO E LÍDER
EM BIOCOMBUSTÍVEIS

Limpo, renovável e socialmente correto, o biocombustível

é a principal inovação da agenda energética mundial. Trata-se

da mais concreta e benéfica solução para duas graves ques-

tões que preocupam a humanidade, com fundadas razões: os

riscos do aquecimento global e a crescente escassez de fon-

tes energéticas, pressionada pela alta de preços do petróleo.

Novidade para muitas nações interessadas em reduzir sua

dependência de fontes fósseis e poluentes, o biocombustível

é, entretanto, um velho conhecido do Brasil. Há três décadas,

o país opera o maior programa de energia renovável do

mundo, baseado na produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar para o abastecimento de sua frota de automóveis, em

substituição total ou parcial do uso da gasolina.

Pioneiro no lançamento dos carros flexfuel, que podem

ser abastecidos simultaneamente com gasolina ou álcool, em

qualquer proporção, o Brasil tem a maior frota de veículos

com esta motorização, composta de mais de 4 milhões de

unidades. Os veículos multicombustíveis são preferência

absoluta no mercado doméstico: de cada cem novos carros

vendidos no mercado brasileiro, 88 são da geração flex. O

sucesso é tamanho que montadoras como a Volkswagen e a

General Motors já deixaram de produzir modelos movidos

exclusivamente à gasolina.

Outros veículos também incorporaram o etanol como

combustível. A Embraer, uma das maiores empresas aeronáu-

ticas do mundo, levou a tecnologia do etanol aos aviões,

desenvolvendo o modelo agrícola Ipanema com motor a

álcool. A Delphi Automotive Systems – Centro Tecnológico de

Piracicaba, no interior do estado de São

Paulo, estendeu o conceito flex para veícu-

los de duas rodas, equipando motocicletas

capazes de rodar com gasolina, álcool ou

qualquer proporção dos dois.

O Brasil é o segundo produtor mundial

de etanol, atrás dos Estados Unidos, e

maior exportador do biocombustível, com

embarques da ordem de 3,4 bilhões de

litros em 2006. O país diferencia-se do

modelo norte-americano ao utilizar como

matéria-prima para o etanol a cana-de-

açúcar, cuja produtividade é duas vezes

maior do que a obtida com o milho, a cul-

tura utilizada pelos produtores dos Estados

Unidos. Além disso, a cana-de-açúcar não

concorre com a produção de alimentos.

Como resultado do programa de pro-

Com mais de três décadas de experiência acumulada no uso do etanol
como combustível da frota de automóveis, o país avança na utilização
de energia limpa e renovável

Produção de etanol conta com logística competitiva e alta produtividade

dução do etanol e do crescente empre-

go de biodiesel na movimentação da

frota brasileira de 2 milhões de cami-

nhões, ônibus e máquinas agrícolas, o

Brasil elevou a participação das fontes

renováveis em sua matriz energética

brasileira para cerca de 45% (conside-

rando-se também a geração de energia

hidrelétrica), percentual três vezes supe-

rior à média mundial, de 14%.

Com isso, o Brasil está em posição

relativamente confortável para enfren-

tar o desafio da crescente demanda por

combustíveis, que deve avançar 55%

nos próximos 30 anos – ritmo que difi-

cilmente será atendido pelo petróleo.

Vantagens competitivas – “Cerca

de cem países produzem etanol, mas

nenhum é capaz de bater a estrutura

de custos do Brasil”, diz

Masami Kojima, respon-

sável pela divisão de polí-

ticas para petróleo, gás e

mineração do Banco

Mundial. Kojima e seus

colegas Donald Mitchell

e William Ward publica-

ram um estudo sobre

biocombustíveis em maio

de 2007, que demonstra

a superioridade do Brasil na produção

de energias limpas e renováveis.

O primeiro aspecto destacado é o

clima, muito favorável à cana-de-açú-

car, a mais eficiente matéria-prima para

produção de etanol, com ótimo desem-

penho vegetativo em regiões tropicais

ou subtropicais. Outra vantagem com-

parativa do Brasil apontada pelos eco-

nomistas do Banco Mundial é a grande

disponibilidade de terras e água.

Kojima também assinala os avanços

em melhoramento genético e pesquisa.

O Brasil investiu consistentemente no

desenvolvimento de novas e mais pro-

dutivas variedades, adaptadas às condi-

ções de solo e clima. Os ganhos de pro-

dutividade da cana-de-açúcar são resul-

tado do trabalho de pesquisa, focado

no melhoramento genético e em práti-

cas de controle biológico, conduzido

por diferentes instituições de pesquisa

brasileiras, como o Centro de Tecnolo-

gia Canavieira (CTC), Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) e a Em-

presa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa). Graças ao tra-

balho destas instituições, a produtivida-

de duplicou ao longo de 30 anos, avan-

çando de 3,2 mil litros de etanol por

hectare de cana-de-açúcar em 1975

para 6,6 mil litros em 2005. Como

resultado de tais ganhos de produtivi-

dade, o custo de produção do etanol

da cana-de-açúcar brasileira é imbatível,

situado em torno de US$ 0,20 o litro

(na safra), muito mais competitivo que

o etanol obtido do milho, cujo custo de

produção é da ordem de US$ 0,50 o

litro, e bem aquém dos US$ 1,10 do

custo do litro do etanol obtido da celu-

lose, conforme dados do instituto Earth

Trends Uptade, de março deste ano.

Outra vantagem recai sobre o per-

fil das usinas brasileiras, que podem

produzir tanto açúcar quanto álcool,

ao contrário das norte-americanas,

que só produzem o etanol a partir do

milho. “Essa flexibilidade industrial

confere maior competitividade às

empresas brasileiras”, assinala o

Novos consumidores: 4 milhões de automóveis flexfuel utilizam etanol ou
gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção como
combustível. O avião Ipanema, da Embraer, voa alto com motor a álcool.
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economista do Banco Mundial.

Tal eficiência, tanto na etapa agríco-

la quanto na industrial, permite que o

etanol brasileiro seja produzido sem a

concessão de subsídios. “É importante

ressaltar que o álcool brasileiro é produ-

zido dentro das melhores práticas de

comércio internacional justo”, assinala

Marcos Jank, presidente da União da

Indústria de Cana-de-Açúcar de São

Paulo (Unica), que representa 325 usi-

nas produtoras de açúcar e álcool, res-

ponsáveis por 85% da produção brasi-

leira. Além das vantagens comparativas

como clima favorável, disponibilidade

de terras e de água, a retaguarda de

dinâmicas instituições de pesquisa e um

perfil industrial diversificado, a competi-

tividade do etanol obtido a partir da

potencial para crescer é enorme. Cerca

de US$ 2 bilhões serão injetados no

setor entre 2007 e 2011 para aumentar

a atual capacidade instalada de co-

geração de energia elétrica. “Com os

novos projetos de usinas concluídos, o

potencial de geração de energia chega-

rá a 11.000 MW, em uma projeção

conservadora”, diz Carlos Roberto Sil-

vestrin, vice-presidente executivo da As-

sociação Paulista de Cogeração de En-

ergia (Cogen/SP).

O modelo de produção brasileiro

ganhou novo patamar em dezembro de

2006, quando um acordo foi fechado

entre os maiores produtores de álcool

do mundo, Brasil e Estados Unidos: a

constituição da Comissão Interameri-

cana para o Etanol (CIE). De gestão pri-

tecnológica para a pesquisa de biocom-

bustíveis de segunda geração; no plano

multilateral, os dois países vão realizar

estudos de viabilidade econômico-

financeira para a atuação em países da

América Central e Caribe; finalmente,

no âmbito global, o objetivo é expandir

o mercado de biocombustíveis, a partir

do estabelecimento de padrões unifor-

mes e normas.

O Brasil está preparado para dar res-

postas ao aumento da demanda mun-

dial por etanol. A cadeia produtiva da

cana-de-açúcar é um colosso: o setor

fatura US$ 25 bilhões por ano, ocupa

72 mil agricultores de pequeno a gran-

de porte e emprega 3,6 milhões de pes-

soas, direta e indiretamente. Os investi-

mentos programados são da ordem de
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cana-de-açúcar decorre de outra parti-

cularidade brasileira: a própria fonte

energética utilizada no processamento

do etanol.

Enquanto as usinas americanas utili-

zam a eletricidade ou carvão, as brasi-

leiras queimam o próprio bagaço e a

palha da cana-de-açúcar em suas cal-

deiras. Dessa forma, resíduos que pode-

riam contaminar o meio ambiente são

convertidos em energia limpa, reduzin-

do os custos de produção e gerando

excedentes de energia elétrica que são

comercializados.

Na safra 2006/07, foram disponibili-

zados quase 1.000 megawatts de

potência de energia excedente. E o

vada, a CIE é co-gerida pelo ex-gover-

nador da Flórida, John Ellis “Jeb” Bush,

irmão do presidente norte-americano

George W. Bush, pelo ex-ministro da

Agricultura do Brasil, Roberto Ro-

drigues, e pelo presidente do Banco In-

teramericano de Desenvolvimento (BID),

Luis Alberto Moreno. O objetivo da

entidade é promover a produção e con-

sumo mundial de etanol e outros bio-

combustíveis.

Em março de 2007, o Brasil assinou

o Memorando de Entendimento com

os Estados Unidos para avançar a coo-

peração em biocombustíveis,focando

três frentes: no plano bilateral, foi fir-

mado acordo de cooperação científico-

US$ 8,6 bilhões até 2010, partindo de

grupos brasileiros e internacionais,

como as francesas Tereos e Louis Drey-

fus, a norte-americana Cargill e investi-

dores como George Soros e Bill Gates.

O espaço para o crescimento do

setor está sendo pavimentado por ini-

ciativas para escoar a produção para o

mercado externo. A Petrobras, maior

companhia brasileira, vai investir cerca

de US$ 2 bilhões em um alcoolduto,

projetado especialmente para a expor-

tação de etanol, com extensão de cerca

de 2 mil quilômetros, interligando o

Centro-Oeste do Brasil ao Oceano

Atlântico (a partir do município de

Senador Canedo, no estado de Goiás,

ao terminal de São Sebastião no estado

de São Paulo). Além desse projeto, há o

estudo em andamento para a constru-

ção de outro poliduto, interligando a

cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, ao

Porto de Paranaguá, no estado do

Paraná. Ambas as obras constam do

Programa de Aceleração do Crescimen-

to (PAC), lançado pelo Governo Federal

em janeiro de 2007.

Biodiesel – A opção brasileira pela

energia limpa e renovável inclui tam-

bém a expansão da produção de bio-

diesel, com base em um programa

deflagrado em 2004, que prevê a adi-

ção de quantidades crescentes do pro-

duto ao combustível de origem fóssil.

Desde 2005, a legislação autoriza a adi-

ção de 2% de biodiesel. A partir de

janeiro de 2008, a mistura será obriga-

tória (início da etapa B2 do programa).

A partir de 2013, ainda de acordo com

a lei, será obrigatória a mistura de pelo

menos 5% de biodiesel ao combustível

fóssil (B5). Dado o sucesso do programa

e a pronta resposta do setor produtivo,

na fase agrícola e na fase industrial, a

meta de adição obrigatória do B5 será

antecipada em relação ao objetivo ini-

cial traçado para 2013.

O marco legal dá sustentação à pro-

dução crescente de biodiesel, atual-

mente na faixa de 840 milhões de litros

por ano. A partir de 2008 a produção

se eleva a 1 bilhão de litros ao ano, sal-

tando para 2,4 bilhões de litros ao ano

a partir de 2011. O biocombustível bra-

sileiro é produzido a partir de distintas

matérias-primas, como soja, mamona,

amendoim, girassol, algodão, palma

(dendê), pinhão-manso (Jatropha cur-

cas) e sebo bovino. A produção das

matérias-primas mobiliza tanto grandes

propriedades rurais, quanto um univer-

so de 300 mil agricultores familiares,

que consorciam lavouras para alimenta-

ção e energia.

Misturado ao diesel convencional

(derivado de petróleo), o biodiesel apre-

senta muitas vantagens ambientais,

dentre elas a diminuição das emissões

de gás carbônico, a ausência de enxofre

e a menor geração de partículas

poluentes formadoras da fumaça

negra. Cada tonelada de biodiesel evita

a emissão de 2,5 toneladas de gás car-

bônico para a atmosfera.

O modelo brasileiro está baseado na

diversidade de matérias-primas, de

modo a aproveitar as vocações agríco-

las regionais, na distribuição geográfica

das usinas e no estímulo à participação

da agricultura familiar na produção de

matérias-primas, com o objetivo de

apoiar o pequeno produtor e promover

o aumento da renda no campo.

Produzem o biodiesel empresas pri-

vadas, cooperativas e a Petrobras, esta-

tal brasileira do petróleo, que inaugura

até 2008 suas três primeiras usinas pró-

prias, com capacidade para produzir

171 milhões de litros por ano.

A empresa também desenvolveu um

processo inovador, denominado HBIO

voltado para produção de óleo diesel,

que consiste na inserção de óleo de ori-

gem vegetal ou animal no processo de

refino de petróleo. O óleo vegetal, de

mamona, soja, algodão, dendê, girassol

e outros, ou gordura animal é mistura-

do com frações de diesel e hidroconver-

tido em Unidades de Hidrotratamento

(HDT) nas refinarias para adequar a sua

qualidade às especificações exigidas

pela Agência Nacional de Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis (ANP).

PAC - COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
2007-2010

PROGRAMA

METAS

OBJETIVO

Assegurar a liderança do
Brasil na área de
biocombustíveis

Combustíveis
Renováveis

INVESTIMENTOS (R$ bilhões)

Sub-Programas 2007 2008-2010 Total

Biodiesel 0,57 0,63 1,20

Etanol 2,67 9,42 12,09

Alcooldutos e Polidutos 0,02 4,09 4,11

Total 3,26 1,14 17,40

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) apóia a estratégia brasileira
de expandir a produção de bioener-
gia. Desde 2004, os valores libera-
dos pelo Banco para investimentos
envolvendo toda a cadeia de bio-
combustíveis duplicam ano a ano,
tendo alcançado cerca de R$ 2
bilhões (o equivalente a US$ 1
bilhão) em 2006.

A carteira ativa do BNDES inclui
68 projetos de implantação ou
modernização de plantas de etanol,
mais 21 projetos de co-geração de
energia elétrica a partir do bagaço
da cana-de-açúcar, além da partici-
pação acionária em sete empreen-
dimentos. São ao todo 96 projetos,
já aprovados ou ainda em fase de
avaliação pelo Banco, que envolvem
financiamentos da ordem de R$
11,3 bilhões (o equivalente a US$
5,6 bilhões).

BNDES apóia
bioenergia

Mini-usina de biodiesel permite a produção de combustível em pequenas quantidades, a
partir de grande variedade de matérias-primas.
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75%. Finalmente, a produção de

cereais como o milho e o trigo reduzem

as emissões em até 40%, segundo cál-

culos do WorldWatch Institute.

As qualidades ambientais dos bio-

combustíveis ajudam a explicar porque

o mundo está se movendo tão rápido

na direção deles. “O crescimento da

produção de bioenergia pode propor-

cionar benefícios econômicos e

ambientais, sobretudo às nações mais

pobres”, diz Christopher Flavin, presi-

dente do Worldwatch Institute. A tec-

nologia de produção está disponível

para todos os países, o que representa

a possibilidade de buscar a auto-sufi-

ciência em energia e ainda excedentes

exportáveis.

Redução das emissões – O etanol

e o bagaço de cana-de-açúcar, utilizado

para a geração de energia elétrica e tér-

mica, têm contribuído para a redução

das emissões de gases de efeito estufa

(GEE) no Brasil. O etanol substitui a

gasolina total ou parcialmente na movi-

mentação de automóveis. O álcool

hidratado é utilizado diretamente como

combustível por 4 milhões de automó-

veis flexfuel, enquanto o álcool anidro é

adicionado à gasolina, substituindo

25% do combustível fóssil. O bagaço de

cana remanescente do processo de pro-

dução do etanol substitui a utilização de

combustíveis fósseis (óleo combustível)

na geração de vapor, empregado no

processo de produção de etanol, e

ainda gera energia mecânica e elétrica.

Estima-se que as emissões evitadas

pela adição de 25% de álcool anidro à

gasolina e pela substituição do óleo

combustível pelo bagaço remanescente

são de 2,6 toneladas de dióxido de car-

bono equivalente por metro cúbico de

álcool anidro e de 1,7 tonelada de dió-

xido de carbono equivalente por metro

cúbico de álcool hidratado.Somente

com a utilização de álcool combustível,

o Brasil já evitou a emissão de 675

milhões de toneladas de dióxido de car-

bono desde que o etanol foi introduzi-

do na matriz energética nacional, nos

anos 1970.

Outro fator essencial na análise do

impacto ambiental da opção pelos biocom-

bustíveis é o balanço energético da conver-

são da matéria-prima em combustível.

Quanto ao balanço de energia total na pro-

dução de etanol a partir da cana-de-açúcar,

o Brasil possui, atualmente, a relação pro-

dução de energia renovável/insumo fóssil

igual a 8,3, índice que varia de 8,0 (colheita

mecanizada) a 9,0 (colheita manual), em

valores médios para o Centro-Sul.

As opções brasileiras de fontes de

energia limpa e renovável são impor-

tantes aliados no esforço para reduzir o

efeito estufa, responsável pelo aqueci-

mento global. De acordo com dados

elaborados pelo WorldWatch Institute,

organização internacional focada em

pesquisas ambientais e sediada em

Washington, Estados Unidos, o cultivo

de vegetais para a produção de bio-

combustíveis é um dos expedientes

mais eficientes para seqüestrar da

atmosfera o carbono, o principal agen-

te do efeito estufa.

Avaliações do instituto mostram que

a produção de biocombustíveis a partir

de gramíneas, como a cana-de-açúcar,

principal matéria-prima utilizada no

Brasil, reduz as emissões em 70%, em

média. Já a produção de oleaginosas

destinadas ao processamento do bio-

diesel, como a colza, a soja e o girassol,

promovem uma redução de 45% a

Em paz com a natureza
B I O E N E R G I A

A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, como o etanol
produzido a partir da cana-de-açúcar, ajuda a reduzir as emissões de
carbono e a combater o aquecimento global

A colheita mecânica da cana evita a queima da palha e reduz a emissão de fumaça e partículas

usinas estão investindo em programas

de capacitação técnica para manter o

trabalhador no campo e melhorar ainda

os salários.

Também merece destaque a impor-

tância da redução da captação de água

pelas plantas industriais, principalmente

por conta da redução da lavagem da

cana, assim como pelo fechamento dos

circuitos de água. Um programa de

redução da captação de água, motiva-

do por ações restritivas (inclusive

cobrança pelo uso) e baseado essencial-

mente na otimização de processos

(lavagem a seco) e reutilização interna,

poderá reduzir de 5 metros cúbicos

para 1 metro cúbico o volume de água

captada para o processamento de cada

tonelada de cana.

Recuperação de solos – No

balanço ambiental dos biocombustí-

veis, deve-se contabilizar também

outros atributos, como a proteção

dos solos proporcionada por culturas

como a cana-de-açúcar, que produz

uma enorme quantidade de folhas.

Essa massa verde protege o solo,

amortecendo o impacto das chuvas e

protegendo o terreno. Além disso, os

restos vegetais funcionam como uma

espécie de cobertor térmico, manten-

do a umidade e a temperatura do

solo, e devolvem nutrientes e matéria

diz o pesquisador André César Vitti, da

Secretaria de Agricultura do Estado de

São Paulo, estado líder na produção de

etanol.

Outro impacto negativo decorre das

queimadas, prática que faz parte do

manejo da cultura em todo o mundo,

mas que está sendo eliminada no Brasil,

a partir da crescente mecanização da

produção. A cana colhida manualmente

precisa ser queimada para que seja eli-

minada a palha, facilitando, assim, o

corte manual. A colheita mecânica dis-

pensa a queima da cana, eliminando as

emissões atmosféricas.

A prática vem crescendo de forma

consistente. O sistema, praticamente

inexistente há questão de três décadas,

já responde por 36% da cana colhida

no Centro-Sul. O maior avanço se dá

no estado de São Paulo, por conta da

legislação estadual, que determina a

gradativa redução da prática (em 2007,

a diminuição estabelecida foi de 4%) e

do acordo firmado entre a usinas e o

governo do Estado para eliminar as

queimadas até 2014, nas áreas em que

a mecanização é possível, e até 2017,

nas áreas de aclive e em pequenas pro-

priedades. Esse prazo permitirá que os

trabalhadores no corte da cana em São

Paulo sejam recolocados em atividades

mais bem remuneradas e em condições

de trabalho mais amenas. Para tanto, as

Não há, no momento, nenhum

outro sistema de produção que seja tão

eficiente. Esta mesma relação para a

produção de etanol a partir de milho

nos Estados Unidos é um pouco mais

controversa, oscilando entre 1,1 e 1,4.

Isto é: para produzir etanol a partir do

milho gasta-se quase a mesma quanti-

dade de energia que será gerada pelo

combustível.

A relação é muito melhor para a

cana-de-açúcar, pois esta permite o

aproveitamento do bagaço, o que não

ocorre com o milho. A introdução de

caldeiras operando a pressões mais ele-

vadas nas usinas e destilarias, aliada ao

aproveitamento energético da palha da

cana, viabiliza um aumento substancial

da oferta de excedentes de eletricidade

no setor, podendo fazer com que a

relação produção de energia renová-

vel/insumo fóssil chegue a um valor

situado entre 11 a 12.

Solução de problemas – Aspectos

negativos para o meio ambiente da

produção da cana-de-açúcar vêm sendo

gradativamente equacionados. Os

efluentes líquidos do processo produti-

vo, chamados de vinhaça ou vinhoto,

agora são transformados em fertilizante

para a lavoura. “Ambientalmente falan-

do, é um ciclo perfeito. Tudo aquilo que

é retirado do solo retorna para a terra”,

Girassol: agradável aos olhos e ao meio ambiente, a oleaginosa é uma das opções brasileiras de matéria-prima para o biodiesel
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VANTAGEM COMPETITIVA NACIONAL
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Fonte: F.O.Licht (2006)

Balanço energético na produção de etanol 2006

Energia Saída / Energia Entrada

DIVERSIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA A PRODUÇÃO

Rendimentos Teor de Óleo Produção de Produção em
prováveis da cultura Vegetal Óleo Vegetal 2005 no Brasil

(kg/ha) % (kg/ha) m3/a

Mamona 1.500 47 705 90.000

Girassol 1.500 42 630 23.000

Soja 3.000 18 540 5.600.000

Dendê 20.000 20 4,000 151.000

Algodão 3.000 15 450 315.000

de biodiesel, devido a seu elevado teor

de produtividade de óleo, tem como

principal vantagem ser pouco exigente

tanto em termos de fertilidade e de

umidade. Além da não exigir muito do

solo, o pinhão-manso ainda pode ser

cultivado em áreas rochosas, que tradi-

cionalmente não são próprias para a

agricultura.

A mamona, outra matéria-prima

utilizada na produção de biocombus-

tíveis no Brasil, tem na tolerância à

falta de água a sua principal caracte-

rística. “A mamona exige menos do

meio ambiente porque agüenta de 30

a 40 dias sem chuvas. Outras lavou-

ras, como o milho, ficam comprome-

tidas com 10 dias sem umidade”,

explica o pesquisador da Embrapa.

Por isso ela é uma alternativa viável

no semi-árido, onde muitas famílias

encontram no seu cultivo a principal

fonte de renda.

A palma, da qual se extrai o óleo de

dendê, é outra alternativa interessante

de matéria-prima para o biodiesel. Em

sua fase inicial de desenvolvimento, a

palmeira pode ser cultivada em consór-

cio com lavouras como o milho, o fei-

jão e a mandioca, somando renda ao

produtor rural. “Já adulta, sua folha-

gem protege o solo tanto da ação ero-

siva tanto das chuvas quanto do exces-

so do sol, limitando a evaporação de

nutrientes”, finaliza o pesquisador Liv

Soares Severino.

ças. Adicionalmente, o girassol ainda é

uma excelente fonte de pólen, um dos

principais alimentos das abelhas, ao

lado do néctar. Desta forma, o cultivo

do girassol concorre para o aumento

de produtividade das lavouras, pois as

abelhas são os mais eficientes agentes

polinizadores da natureza.

O pinhão-manso, uma das mais

promissoras culturas para a produção

orgânica ao terreno.

Outras culturas utilizadas para a

produção de biocombustíveis no Brasil

também têm efeitos benéficos. A soja,

por exemplo, tem a propriedade de

captar o nitrogênio existente na atmos-

fera e fixá-lo no solo, enriquecendo-o.

Mais ainda: suas raízes profundas

exploram camadas do solo não alcan-

çadas por outras culturas de importân-

cia econômica, como o milho. “Isso

significa que as duas lavouras retiram

os nutrientes de camadas diferentes da

terra. Assim, quando a soja está plan-

tada, aquela camada de solo utilizada

pelo milho na safra anterior está se

recuperando e vice-versa”, explica Liv

Soares Severino, pesquisador da Em-

presa Brasi leira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa).

O mesmo princípio vale para o

girassol, outra cultura utilizada na pro-

dução de biodiesel. Cultivada em

seqüência à soja, na safra de inverno, o

girassol tem a propriedade de promo-

ver a saudável rotação de culturas,

quebrando o ciclo de pragas e doen-

estufa; e dê preferência para áreas já
ocupadas, com baixa produtividade
e/ou ambientalmente degradadas.

Já os requisitos trabalhistas partem
da adesão à convenção coletiva
nacional de trabalho; o compromisso
de não utilizar mão-de-obra escrava
ou infantil, além de adotar programas
básicos de saúde e de transporte.

A expectativa é que o Selo Sócio-
Ambiental se torne um diferencial
importante para os produtores e que
venha a ser exigido pelos demandan-
tes de etanol no Brasil e no exterior.

A fim de garantir padrões sócio-
ambientais adequados para a produ-
ção de bioetanol, o Brasil criou o Selo
Sócio-Ambiental. Este selo é conferi-
do aos produtores que cumprem
requisitos ambientais e trabalhistas.
No primeiro caso, o selo exige que o
produtor equacione passivos ambien-
tais e adote soluções ambientalmente
responsáveis; promova o uso racional
da água, energia e garanta a susten-
tabilidade dos demais recursos natu-
rais; reduza a emissão de gases
poluentes e causadores de efeito

Selo Sócio-Ambiemtal


