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Uma aliança renovada entre Brasil e Chile vem fortale-

cendo as relações bilaterais entre os dois países nos últimos

cinco anos, com aumentos substanciais nos volumes de in-

tercâmbio comercial e de investimentos recíprocos, colo-

cando em perspectiva a integração do comércio do Mercosul

e, de forma mais ampla, latino-americano, aos mercados asi-

áticos, via Oceano Pacífico, e vice-versa. Some-se a isso a es-

tabilidade das duas economias, com inflação sob controle,

crescimento sustentado do PIB acima de 3% e garantias

para investimentos, que tem tornado os dois mercados inter-

nos atrativos.

Hoje o Brasil é o segundo maior destino dos investimen-

tos chilenos, atrás apenas da Argentina. Em 2006, o Chile

acumulava US$ 6,5 bilhões de investimentos no mercado

brasileiro, com destaque para os setores de papel e celulose,

mineração e metalurgia, segundo a Dirección General de Re-

laciones Económicas Internacionales (Direcon), órgão do Mi-

nistério de Relações Exteriores do Chile. Já o Brasil, de acor-

do com a Direcon, tem investimentos acumulados menores

no Chile, de US$ 321 milhões, mas que apontam para uma

janela de oportunidade para empresas brasileiras que agora

começam chegar ao país andino, atraídas pela qualificação

do seu mercado interno ou buscando uma ponte para os

mercados dos países asiáticos do Pacífico. Os investimentos

brasileiros no Chile concentram-se em energia elétrica (gera-

ção e transmissão), engenharia, siderurgia entre outros. 

No intercâmbio comercial, o país andino é o segundo

parceiro do Brasil na América Latina, com uma corrente de

comércio bilateral de US$ 6,8 bilhões, à frente do México e

atrás somente da Argentina, segundo dados do Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil

(MDIC). Terceiro maior fornecedor do Chile e o sexto mer-

cado para as exportações chilenas, o Brasil é o principal for-

necedor de petróleo para o país andino e este o principal

abastecedor de cobre e seus derivados do mercado brasi-

leiro, com participação expressiva de duas grandes estatais: a

petrolífera Petrobras e a mineradora Codelco. 

Especialistas apontam para a vantagem da complementa-

ridade entre as duas economias, com o Brasil entrando com

sua diversificada base industrial e recursos naturais, grande

mercado interno e seu peso global crescente, e o

Chile, com seu posicionamento estratégico, sua

grande produção de cobre, o ouro vermelho chileno,

e sua política ousada de acordos de livre comércio

que lhe garante acesso preferencial a mercados

como o dos EUA, Canadá, e, principalmente a países

asiáticos do Pacífico, como China, Japão e outros. 

Em encontro empresarial em Santiago, em no-

vembro de 2006, o Ministro das Relações Exteriores

do Brasil, embaixador Celso Amorim, afirmou que “o

Chile é uma ponte não somente para os países sul-

americanos exportarem para a Ásia, mas também o

inverso. Membro associado do Mercosul, uma área

de livre comércio em que 96% das alíquotas são

zero, o Chile pode ser também uma grande plata-

forma para atrair investimentos da Ásia para o Mer-

cosul e, de modo mais amplo, para o mercado da

América do Sul”. 

Como os mercados da Ásia e da América do Sul

(e Latina) são regiões para as quais as exportações
Túnel construído pela Odebrecht em Pehuenche: exportação de serviços de
engenharia
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brasileiras crescem de forma significa-

tiva, o posicionamento do Chile é privi-

legiado. “Criaremos e estamos criando

corredores inter-oceânicos, unindo o

Atlântico ao Pacífico. Já existem alguns,

pelo Chile, outros que se estão criando

pelo Peru. É mais que um desafio para

os governos, é também uma oportuni-

dade para investimentos, inclusive em

setores como o financeiro, desde que

se tenha uma visão de futuro”, disse

Amorim.

Balança comercial - Fundamental

para a economia do Chile, o comércio

exterior global chileno, de US$ 97,3 bi-

lhões, respondeu em 2006 por 66,7%

do PIB do país, de US$ 145,8 bilhões,

de acordo com dados do Banco Cen-

tral do Chile. As exportações são res-

ponsáveis por 40,3% do PIB chileno.

No Brasil, o comércio exterior total de

US$ 228,9 bilhões, em 2006, represen-

tou 21,5% do PIB, de US$ 1,06 trilhão,

segundo o MDIC. O fluxo de comércio

entre os dois países mais que triplicou

nos últimos cinco anos: passou de US$

2,1 bilhões, em 2002, para US$ 6,8 bi-

lhões, em 2006. As importações do

Brasil de produtos chilenos subiram

66,55%, em 2006, para US$ 2,9 bi-

lhões, em relação ao ano anterior. As

exportações do Brasil para o Chile subi-

ram para US$ 3,9 bilhões, em 2006. 

Liderou as vendas do Brasil ao mer-

cado chileno o petróleo bruto, com

US$ 1,14 bilhão; seguido por produtos

automotivos (automóveis prontos,

chassis, carrocerias de veículos, autope-

ças), com cerca de US$ 700 milhões;

aparelhos celulares, com US$ 175 mi-

lhões; petroquímicos (polietilenos e

MTBE), US$ 150 milhões; produtos si-

derúrgicos (aço laminado, chapas, alu-

mínio), US$ 140 milhões, mais compu-

tadores e eletrônicos, papel, calçados,

elevadores, carnes e couro, entre os

principais produtos. Dos US$ 2,9 bi-

lhões exportados do Chile para o Brasil,

cerca de US$ 2 bilhões são de produtos

de cobre; seguidos por minérios de

molibdênio (subproduto da extração

do cobre), com US$ 138,7 milhões; por

metanol (álcool metílico), com US$

92,7 milhões; salmão, com US$ 67 mi-

lhões; nitrato de sódio potássico, com

US$ 41,4 milhões, e vinhos, com US$

36,6 milhões, entre outros. 

Investimentos recíprocos - Além

do crescimento do intercâmbio de bens

e serviços, a promoção de investimen-

tos recíprocos vem ganhando terreno.

É quase unanimidade entre empresá-

rios brasileiros a avaliação de que a

economia chilena apresenta um ambi-

ente favorável, com garantias para os

investidores. “Dentro da América La-

tina, o Chile é o país que apresenta o

marco regulatório mais consolidado e a

economia mais estável”, considera Gui-

lherme Godoy, diretor da área interna-

cional da Alusa Chile, subsidiária da

empresa brasileira especializada em

construção e montagem de sistemas

de energia e telecomunicação. 

A Alusa lidera o consórcio Trans-

Chile, que ganhou licitação para cons-

truir e administrar a linha de transmis-

são de energia elétrica Charrua - Nueva

Temuco, no centro-sul do Chile. Com

Produção industrial: forte ritmo de crescimento em ambos os países 

Brasil – Chile

Ano: 2006 Brasil Chile

PIB US$ 1,06 trilhão US$ 145,8 bilhões

Crescimento do PIB 3,7% 4,2%

População 186 milhões 16,3 milhões

Inflação 3,14% 2,6%

Exportação total US$ 137,5 bilhões US$ 58,9 bilhões

Importação total US$ 91,4 bilhões. US$ 38,4 bilhões

Comércio exterior US$ 228,9 bilhões US$ 97,3 bilhões

Exportação – bilateral Do Brasil para o Chile Do Chile para o Brasil
US$ 3,89 bilhões US$ 2,9 bilhões

Comércio bilateral US$ 6,8 bilhões

Investimentos estrangeiros Do Brasil no Chile Do Chile no Brasil
(acumulados até 2006) US$ 321 milhões US$ 6,5 bilhões

Fontes: Banco Central do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), 
Banco Central de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras.

200 quilômetros de extensão, a linha

foi orçada em US$ 62 milhões e será

gerida por 20 anos pela TransChile,

cujo controle é detido pela Alusa, com

51%, e os 49% pela Companhia Ener-

gética de Minas Gerais (Cemig).

Em 2005, a Alusa já ganhara licita-

ções para a construção de três subesta-

ções para a Transelec, do Chile, num

consórcio com a Siemens do Brasil, or-

çadas em US$ 55 milhões. “Estamos

estudando novos projetos e vamos par-

ticipar de novas licitações”, afirma

Godoy. O Grupo Alusa faturou R$ 600

milhões, em 2006, e sua subsidiária

chilena gera cerca de 200 empregos. 

O mesmo entusiasmo com o mer-

cado chileno é compartilhado pelo di-

retor de Finanças, Participações e de

Relações com Investidores da Compa-

nhia Energética de Minas Gerais -

Cemig, Luiz Fernando Rolla: “Busca-

mos, preferencialmente, ambientes

como o do mercado chileno para inves-

timentos internacionais”, informa.

“Trata-se de país com atratividade para

o capital estrangeiro, política estável, e

histórico positivo no tratamento aos in-

vestidores estrangeiros”, diz. 

Quinta maior geradora de energia

elétrica e sexta maior em linhas de

transmissão do Brasil, com receita

bruta de cerca de US$ 6,2 bilhões em

2006, a Cemig dispõe de recursos para

iniciar seu processo de internacionaliza-

ção a partir do Chile. “Nosso foco é

em ativos. Entendemos que há uma

boa oportunidade no setor elétrico chi-

leno e acreditamos que podemos agre-

gar valor com a tecnologia e a capaci-

dade gerencial que desenvolvemos no

Brasil”, afirma o diretor da Cemig.

A empresa vem mantendo contatos

com o governo chileno e deve fazer

aportes em breve no Chile: “Pelas con-

versas que mantemos com os regula-

dores chilenos, demonstrando-lhes

nossa capacitação técnica e visão do

negócio, estamos abrindo um caminho

enorme para consolidar um investi-

mento significativo no Chile”, revela.   

A internacionalização vem impulsio-

nando o crescimento das empresas dos

tabeleceu uma joint venture com o

Grupo Imarés de São Paulo em 2002 e,

no ano passado, completou a aquisição

de 100% da filial brasileira, nomeada

Sondaimarés. Para a companhia chi-

lena, o mercado brasileiro apresenta

uma demanda forte de novos serviços

de tecnologia: é o segundo maior mer-

cado da Sonda, respondendo por 16%

da receita, cerca de US$ 57 milhões, de

um total de US$ 355 milhões em 2005. 

Na área de infra-estrutura de tele-

comunicação, a presença chilena no

Brasil se faz por intermédio do Ma-

deco, um dos maiores grupos latino-

americanos produtores de cabos de

cobre e de fibra óptica, com 18 plantas

na América do Sul. O Grupo Madeco

chegou ao Brasil depois de comprar

por US$ 180 milhões a Ficap, em 1998,

segunda maior fabricante de cabos de

telecomunicações de cobre do Brasil. 

Em 2005, a empresa chilena adqui-

riu 100% da Optel, da Corning Inter-

national, e criou a Ficap Optel, empresa

de fibra óptica para telecomunicações.

A Ficap, dona de mais de 30 marcas no

Brasil, entre elas a Condugel, detém

15% do mercado brasileiro de cabos e

conta com duas fábricas, uma no Rio

de Janeiro e outra em Americana, inte-

rior de São Paulo. Em 2006, o Madeco

obteve receita de US$ 1,05 bilhão. A

Ficap é a segunda maior operação da

companhia chilena, responsável por

lucro antes de impostos de US$ 32 mi-

lhões de um total do grupo de US$

122 milhões em 2006. Sua capacidade

de produção é de 51 mil toneladas de

cabos por ano. 

Já a maior produtora e comerciali-

zadora de cobre do mundo, a Corpora-

ción Nacional del Cobre de Chile (Co-

delco), com vendas globais de US$

12,9 bilhões em 2006, prevê investi-

mentos de US$ 9,5 milhões no Brasil

em 2007. A estatal chilena iniciou suas

atividades de exploração no Brasil em

2001, criando no Rio de Janeiro a mi-

neradora Codelco do Brasil. Desde

então, a Codelco desenvolve atividades

exploratórias nos distritos de Carajás

(Pará), Caraíba (Bahia), além de Goiás,

Paraná e Rio Grande do Sul. 

No Estado da Bahia, constituiu em

2004, em associação com a Mineração

Caraíba, a Mineração Vale do Curuçá,

para exploração de cobre, níquel e ele-

mentos do grupo da platina (PGE) no

Vale do Curuçá, em Jaguarari. Estima-

se em US$ 10 milhões os investimentos

na região. A estatal chilena é dona de

20% das reservas mundiais de cobre. 

Em 2006, a Codelco exportou para

o Brasil, apenas em concentrados de

cobre, cerca de US$ 300 milhões.

Outra estatal chilena do cobre, a Em-

presa Nacional de Minería (Enami) ex-

portou para o Brasil 13,5 mil toneladas

de cátodos de cobre eletro-refinado em

2006. Na área de concentrados de

cobre, a Codelco detém 25% do mer-

cado brasileiro, informa José Dayller, di-

retor da Chile-Bras Metais, distribui-

dora exclusiva da Codelco-Chile e da

dois países. Em 2006, o Grupo Gerdau,

maior produtor de aços longos da

América Latina, faturou US$ 12,9 bi-

lhões. Desse total, 9,4% foram obtidos

por suas unidades na Argentina, Chile,

Colômbia, Peru e Uruguai, que juntas

produziram 1,5 milhão de toneladas de

aço. A Gerdau começou a produzir aço

no Chile em 1992, depois de comprar

a siderúrgica Aza. Em 1999, inaugurou

uma nova planta, a Gerdau Aza, com

capacidade instalada de 360 mil tone-

ladas de aço por ano. 

Da mesma forma, o mercado brasi-

leiro desperta o interesse das empresas

chilenas e é também um salto para a

globalização de seus negócios. Atu-

ando no setor de serviços de tecnolo-

gia da informação, a chilena Sonda es-

Guilherme
Godoy:
“Estabilidade
econômica do
Chile é um
importante
diferencial” 
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Enami no Brasil. Maior cliente da Co-

delco no mundo, a Caraíba Metais, do

Grupo Paranapanema, realiza compras

anuais de cerca de 570 mil toneladas

de concentrados de cobre. Desse total,

460 mil toneladas vêm do Chile (cerca

de US$ 800 milhões), das quais 150 mil

da Codelco. “O mercado brasileiro

sempre foi muito importante tanto

para Codelco-Chile como para Enami”,

afirma Dayller.

Além do setor de mineração, res-

ponsável por mais de 60% das expor-

tações do Chile, o setor de celulose e

madeira tem longa tradição no país an-

dino. Em 2005, o grupo chileno Celu-

losa Arauco y Constituición comprou

no Brasil, do Grupo Louis Dreyfus, a

Placas do Paraná e a LD Forest Pro-

ducts, hoje Arauco Forest Brasil. 

Hoje, a capacidade produtiva da

empresa no Brasil é de mais de 600

mil m3 de painéis por ano. Além

disso, conta com mais de 65.000 hec-

tares de áreas florestais nos Estados

de Santa Catarina e Paraná. Com fa-

turamento US$ 2,3 bilhões (2005), o

Arauco é um dos maiores grupos flo-

restais e industriais da América Latina,

com patrimônio florestal superior a

1,4 milhão de hectares, sete fábricas

de celulose, com capacidade de pro-

dução de 3 milhões de toneladas por

ano e 15 serrarias. 

É neste mesmo segmento que a

chilena Masisa, fabricante de matérias-

primas e produtos para confecção de

móveis, pretende atuar. A empresa tem

investimentos acumulados no Brasil de

US$ 365 milhões, com patrimônio flo-

restal avaliado em US$ 155 milhões.

Para Jorge Hillmann, diretor-geral da

Masisa Brasil, o mercado brasileiro é

vital para a empresa. “Há cerca de dois

anos, a Masisa definiu Brasil e Chile

como países-foco nos investimentos do

grupo. O Brasil é um mercado cres-

cente em volume e em importância es-

tratégica”, diz o diretor. 

A Masisa Brasil registrou em 2006

vendas líquidas de US$ 188,5 milhões.

Sua divisão de painéis, com fábrica em

Ponta Grossa (Paraná), pode produzir

anualmente 840 mil metros cúbicos de

MDF, Melamina e OSB (Oriented Strand

Board); e sua divisão de madeira sólida,

com complexo industrial em Rio Negri-

nho (Santa Catarina), tem capacidade

para produzir 106,5 mil m3 de moldu-

ras, componentes para portas e ma-

deira serrada. 

Para o executivo, a maior inserção

do Brasil na América Latina representa

oportunidades para ampliar o inter-

câmbio comercial entre os dois países.

“A assinatura de acordos bilaterais

entre Brasil e Chile relativos à energia,

à exploração mineral e ao meio-ambi-

ente, entre outros, representam um pa-

norama otimista para a Masisa, que

vem ampliando suas operações indus-

triais e florestais no Brasil e estudando

novos investimentos para os próximos

anos”, revela o executivo. 

Em setembro de 2006, a empresa

chilena firmou um protocolo de inten-

ções com o governo do Estado do Rio

Grande do Sul para construção de uma

nova fábrica de MDF. O grupo tem ati-

vos totais de US$ 1,8 bilhão. Sua rede

de distribuição, a Placacentro, tem 300

Siderúrgica Gerdau AZA: capacidade instalada de 360 mil toneladas de aço por ano

pontos de venda na América Latina, 40

deles no Brasil.

Grande importador de fertilizantes,

o Brasil comprou cerca de US$ 85 mi-

lhões de nitratos de sódio, potássio,

sódio potássico, sais e iodo do Chile

em 2006, produtos utilizados na fertir-

rigação e fertilização do solo. A maior

parte desse volume foi abastecida pela

Sociedade Química Minera de Chile

(SQM), maior produtora de nitratos de

sódio, lítio e iodo do mundo, com 2,5

milhões de hectares de reservas no

norte do Chile. 

A chilena vende para mais de 100

países e, no Brasil, domina 70% da im-

portação de nitrato de potássio. Em

2002, a empresa estabeleceu uma par-

ceria com a norueguesa Norsk Hydro

para a distribuição conjunta dos produ-

tos no Brasil. Em 2006, a SQM atingiu

uma receita global de US$ 1,94 bilhão.

Financiamento - Para estimular o

comércio bilateral, o Banco Nacional de

Desenvolvimento e Econômico e Social

(BNDES) vem disponibilizando linhas de

financiamento para compradores chile-

nos de produtos brasileiros. Em janeiro

deste ano, o BNDES aprovou financia-

mento de US$ 123,5 milhões para ex-

portação de 500 ônibus brasileiros,

produzidos pela DaimlerChrysler do

Brasil, para a concessionária chilena

Buses Metropolitana. 

Os ônibus serão usados no sistema

Intercâmbio comercial Brasil-Chile
US$ F.O.B. (bilhões)

Exportação Importação Resultados

Ano Total Var. % Total Var. % Saldo Corrente
Comércio

2002 1,46 8.0 648 milhões -23,27 812 milhões 2,10

2003 1,88 28,71 821 milhões 26,59 1,05 2,70

2004 2,54 35,40 1,39 70,32 1,14 3,94

2005 3,6 41,88 1,7 24,83 1,8 5,35

2006 3,89 7,86 2,9 66,55 988 milhões 6,80

Fonte: MDIC

de transporte urbano Transantiago, na

capital chilena. Trata-se de uma opera-

ção na modalidade buyer credit, pela

qual o banco financia a empresa com-

pradora de produtos fabricados no Bra-

sil. Em 2005, o BNDES já havia conce-

dido financiamento de US$ 25 milhões

para a exportação de 42 carros metro-

viários, fabricados pela Alstom do Bra-

sil, e adquiridos pela estatal Transporte

de Pasajeros Metro S/A, que realiza a

expansão do metrô de Santiago. 

Acordos Comerciais - Com sua

política franca para adoção de tratados

de livre comércio, o Chile vem ampli-

ando suas parcerias internacionais. Em

março de 2007, assinou um acordo de

livre comércio com o Japão, depois de

ter assinado outro com o Peru. Hoje o

país andino tem 17 acordos comerciais

consolidados que envolvem 60 países,

entre os quais EUA, Canadá, China e

União Européia. 

Por meio desses acordos, o Chile es-

tabelece condições especiais de comér-

cio, com desonerações e proteção de

investimentos. Entre esses está o acor-

do de complementação com o Merco-

sul, através do qual Brasil e Chile esta-

belecem condições especiais de trata-

mento mútuo. 

Já foram assinados cinco protocolos

adicionais ao ACE, que estabelecem

preferências e desgravações progressi-

vas de taxas sobre vários produtos nos

setores de mineração, energia, meta-

lurgia, automotivo, transportes, eletrô-

nicos, agroindustriais. Já em 1994, Bra-

sil e Chile haviam assinado o “Acordo

para Promoção e a Proteção Recíproca

de Investimentos”, para promover o

comércio bilateral. 

Em 2003, os dois países assinaram

também um acordo para evitar a dupla

tributação sobre o comércio bilateral.

Os acordos bilaterais assinados pelo

Chile com as maiores economias e blo-

cos econômicos do mundo qualificam

o país como uma plataforma para ex-

portação de serviços de engenharia e

construção tanto para a América Latina

como para outros países. 

Turbina da Siemens Arauco: tecnologia brasileira incorporada ao processo de produção
chileno
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O Chile é um dos mais antigos

amigos do Brasil na América do Sul.

Em várias ocasiões ao longo da histó-

ria houve, de ambas as partes, claras

demonstrações de afinidade, afeto e

interesse pela construção de um rela-

cionamento sólido, baseado na coo-

peração política, econômica e social.

No passado, vários episódios res-

saltaram a nossa amizade. O mais em-

blemático foi o famoso baile da Ilha

Fiscal, realizado em 9 novembro de

1889 para homenagear a oficialidade

do encouraçado chileno “Almirante

Cochrane”, então em visita ao porto

do Rio de Janeiro.

Hoje, para além das homenagens

mútuas - muito freqüentes em uma

relação que nunca conheceu proble-

mas políticos - Brasil e Chile estão em-

penhados em aumentar o intercâmbio

comercial; melhorar a infra-estrutura

viária entre os portos do Atlântico e

do Pacífico; cooperar nos programas

de combate à fome e à pobreza; e

promover, junto com os nossos vizi-

nhos, a integração da América do Sul.

Tudo isso não é apenas uma visão

de futuro. Trata-se de uma realidade

em plena evolução. Hoje, o Chile é o

segundo parceiro comercial do Brasil

na América do Sul. Em 2006, nossas

trocas comerciais atingiram US$ 6,8

bilhões, ou seja, 16,5% de todo o in-

tercâmbio do Brasil com os países de

nosso continente. Ademais, o Chile é

o primeiro investidor sul-americano na

economia brasileira, com aproximada-

mente US$ 6,5 bilhões.

Sendo membro associado do MER-

COSUL e, ao mesmo tempo, parte de

uma ampla rede de Tratados de Livre

Comércio, o Chile se qualifica como

ponte de negócios entre a Ásia e a

América do Sul. A viabilização econô-

mica dos corredores inter-oceânicos,

ademais de promover a conectividade

entre os países do cone sul, é a chave

para um novo ciclo de comércio e in-

vestimentos capaz de transformar a

geografia econômica da região.

E estas transformações já estão

ocorrendo. Graças ao considerável in-

cremento na freqüência de vôos entre

Santiago e as capitais brasileiras, veri-

ficou-se nos últimos anos aumento

vertiginoso no fluxo de turistas entre

os dois países. Em 2006, cerca de 250

mil chilenos e brasileiros se cruzaram

em nossos respectivos territórios.

Esse intercâmbio de pessoas tam-

bém trouxe renovado interesse pela

cooperação cultural. São inúmeros

os artistas, cantores e escritores que

se apresentam anualmente em nos-

sas sociedades. Apenas para menci-

onar alguns dos importantes even-

tos, em março passado, tivemos o

prazer de receber em São Paulo ex-

posição do Museu da Solidariedade

Salvador Allende. Em abril, inau-

gura-se em Santiago importante

mostra da XXVII Bienal de São Paulo.

E, em outubro, o Brasil será o convi-

dado de honra na Feira Internacional

do Livro de Santiago.

Além do intercâmbio comercial e

cultural, Brasil e Chile se associaram

em várias ações pela paz e pela me-

lhor distribuição da riqueza no

mundo. Somos os maiores contingen-

tes de soldados na MINUSTAH, a

força internacional que garante a se-

gurança do Haiti. Somos patrocinado-

res e sócios ativos na recém-criada

UNITAID, organismo internacional de-

dicado ao combate à AIDS, tubercu-

lose e malária. E somos aliados na cer-

teza de que a diminuição das dispari-

dades regionais passa pela reforma da

Carta da ONU e por regras mais justas

no comércio internacional. 

Não obstante a relevância desses

fatos, a relação Brasil-Chile é hoje

parte do esforço de 12 países pela

conformação da Comunidade Sul-

Americana de Nações. Criada em

Cuzco em dezembro de 2004, por

ocasião da III Reunião de Presidentes

da América do Sul, a Comunidade é a

moldura institucional para a  integra-

ção física, econômica, cultural e social

do nosso continente. Trata-se de uma

proposta moderna, baseada em ins-

trumentos ágeis e dinâmicos, que

rompe a antiga lógica política, se-

gundo a qual o foco de atenção de

cada país se concentrava essencial-

mente nos tradicionais parceiros

extra-regionais.

Sem qualquer ânimo de exclusão,

a América do Sul  deseja olhar-se mais

para si própria, construir mais e me-

lhor interligação física, facilitar o co-

mércio intra-regional, promover o in-

vestimento mútuo e o livre trânsito de

pessoas. Trata-se, enfim, de criar um

círculo virtuoso no qual as nossas ma-

térias primas e os nossos recursos

energéticos sejam progressivamente

utilizados em benefício da grande

nação sul-americana.   

Com democracias maduras, estabi-

lidade econômica e governos progres-

sistas, Brasil e Chile, ao reforçarem

sua parceria no mundo e na região,

renovam e consolidam antiga ami-

zade e dela fazem um exemplo desta-

cado no concerto das nações.

Brasil e Chile: uma amizade 
exemplar
Mario Vilalva
Embaixador do Brasil no Chile
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As estatísticas do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior do Brasil ilustram os

enormes desafios superados pelo

Mercosul durante esses anos. Em

2000, as exportações brasileiras para

o bloco foram de cerca de US$ 7,7

bilhões. Caíram para US$ 3,3 bilhões

em 2002, no auge da crise na Ar-

gentina e no Uruguai. A recuperação

veio rapidamente e em 2006 o Brasil

vendeu ao Mercosul US$ 13,95 bi-

lhões.

As perspectivas do bloco aumen-

tam com a entrada da Venezuela

como membro pleno.  Como salien-

tou o ministro das Relações Exteriores

do Brasil, embaixador Celso Amorim,

ela deu ao bloco “a cara da América

do Sul”, fortalecendo os laços com a

Amazônia, o Caribe e os Andes. In-

corpora um dínamo de energia, rico

em petróleo, gás e potencial hidrelé-

trico e oferece novas possibilidades

para os próprios estados do Norte e

do Nordeste brasileiro participarem

de modo mais intenso do Mercosul.

Os instrumentos políticos do bloco,

como o Protocolo de Ushuaia - a

cláusula democrática - podem auxiliar

na mediação de eventuais crises ve-

nezuelanas. Cumpre lembrar a im-

portância do apoio do Mercosul para

amenizar tensões em 2002 e ações

semelhantes desenvolvidas em mo-

mentos de dificuldades no Paraguai e

na Bolívia.

O Mercosul é a base para a inte-

gração regional mais ampla. Desde o

início da década de 1990 a política

externa brasileira lança projetos que

visam à concertação política e econô-

mica da América do Sul como um

todo. Foi assim com a Iniciativa Ama-

zônica, a proposta da Área de Livre

Comércio Sul-Americano, as cúpulas

dos presidentes do continente, a Inici-

ativa para a Infra-Estrutura Regional

Sul-Americana (IIRSA) e a criação da

Organização do Tratado de Coopera-

ção Amazônica, todas empreendidas

entre 1992 e 2002.

Muitas dessas propostas vieram a

se desenvolver a partir de 2003, de-

pois da posse do presidente Lula. É o

caso da IIRSA, que desde esse ano fi-

nanciou mais de 40 projetos na Amé-

rica do Sul, num total de cerca de

US$ 5,5 bilhões. O Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) teve importante papel no

processo, dando apoio financeiro e

técnico a obras de transportes, comu-

nicações e energia. As iniciativas do

banco também foram importantes

para as ações das empresas brasilei-

ras, cujos investimentos nos países vi-

zinhos nos últimos quatro anos supe-

raram US$ 16 bilhões em setores di-

versos: agronegócio, petróleo, mine-

ração, construção civil e serviços ban-

cários.

O ano de 2003 também é a data

da assinatura do acordo de livre co-

mércio entre o Mercosul e a Comuni-

dade Andina de Nações (CAN), que

praticamente coloca em prática o

projeto da Área de Livre Comércio

Sul-Americana. As exportações do

Brasil para a CAN subiram de US$

2,55 bilhões em 2003 para US$ 8,75

bilhões em 2006.

Em conjunto com as iniciativas de

integração da infra-estrutura física, o

acordo Mercosul-CAN torna o conti-

nente um ator econômico a caminho

POR MAURICIO SANTORO (*)

A primeira década do século XXI

tem sido marcada por avanços nas re-

lações do Brasil com os outros países

da América Latina. As oportunidades

vieram da conjunção de fatores como

a estabilidade econômica (alcançada

pelo controle da inflação e pela alta

demanda internacional por matérias-

primas, hidrocarbonetos e alimentos

exportados pelo continente) e a arti-

culação política resultante da aproxi-

mação de vários governos progressis-

tas eleitos nestes anos, que deram

novo impulso ao processo de integra-

ção. A política externa brasileira para

a região pode ser dividida em duas li-

nhas: uma para a América do Sul e

outra para o México, América Central

e Caribe. 

O período entre 1999 e 2002 foi o

mais difícil do Mercosul, com a severa

crise que atingiu a Argentina e a des-

valorização da moeda no Brasil. A

rigor, tratou-se do impacto na Amé-

rica do Sul das turbulências financei-

ras internacionais que afetaram os Ti-

gres Asiáticos e a Rússia. Além da

fuga de capitais, foi preciso enfrentar

a queda nos preços das commodities,

outra conseqüência do desaqueci-

mento da economia global.

À medida que a Argentina recon-

quistou a estabilidade política, rene-

gociou a dívida externa e voltou a

crescer, a relação com o Brasil melho-

rou. Os dois países assinaram impor-

tante acordo bilateral em 2005, o

Mecanismo de Adaptabilidade Com-

petitiva, que respondeu às demandas

argentinas por medidas de comércio

administrado sem recorrer a mecanis-

mos protecionistas extremos.

O Brasil na América Latina em
princípios do século XXI

“La historia, es decir el tiempo, pasará, pero quedará siempre la geografia – que es nuestra eternidad”
Guillermo Cabrera Infante
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ximos anos: o tratamento aos países

mais frágeis economicamente e a

participação social nos processos re-

gionais. Para o Brasil, ambos os itens

serão vividos de maneira mais intensa

no âmbito da América do Sul.

O primeiro ponto se coloca na ne-

cessidade de encontrar mecanismos

mais eficientes de negociação das

demandas da Bolívia, do Paraguai e

do Uruguai. Há bons precedentes

para entendimentos, como a ação

equilibrada do governo brasileiro di-

ante da nacionalização dos hidrocar-

bonetos bolivianos. Outro exemplo

foi o acordo automobilístico entre

Brasil e Uruguai, permitindo melhor

acesso ao mercado brasileiro por

parte de importante indústria uru-

guaia. Medidas que criam expectati-

vas para resolver questões penden-

tes, como as solicitações paraguaias

pelo aumento no preço da energia

de Itaipu, e o conflito entre Argen-

tina e Uruguai por causa da instala-

ção das indústrias de papel.

Quanto ao segundo ponto, trata-

se de aplicar aos órgãos regionais o

processo que já ocorre no plano do-

méstico. A democratização da Amé-

rica Latina é realização notável, supe-

rando legado autoritário e grandes

obstáculos econômicos. Apesar dos

conflitos e da instabilidade em alguns

países, são avanços significativos a

mobilização e organização de massas

de pessoas pobres, como os povos in-

dígenas e os trabalhadores rurais. 

O desafio agora é incorporar os

grupos sociais mais pobres às institui-

ções e aos debates do processo de in-

tegração, aprimorando os mecanis-

mos regionais em áreas como política

social e defesa dos direitos humanos.

Também cumpre dar mais atenção

aos instrumentos da cultura e da co-

municação social, que tanto podem

contribuir para a aproximação entre

os países do continente.

(*) Maurício Santoro é jornalista, cientista
político e professor de pós-graduação em rela-
ções internacionais da Universidade Candido
Mendes. 

da unificação, num mundo em que

só prosperam regiões integradas,

como a Europa e a América do Norte,

ou países gigantes como China e

Índia. Nos termos do escritor cubano

Cabrera Infante, pode-se falar no en-

contro da geografia com a história,

do espaço com o tempo: a regionali-

zação como modo de inserção na

competitiva economia global que ca-

racteriza a época atual. 

À integração comercial, somou-se

a concertação política. Em 2004 foi

criada a Comunidade Sul-Americana

de Nações (CASA). Operando em es-

cala mais ampla do que a do Merco-

sul e mais concentrada do que o

Grupo do Rio, esse fórum de articula-

ção apresenta grande potencial diplo-

mático, não só para a integração da

região, mas também para favorecer

sua inserção internacional. Tais pers-

pectivas se tornam claras quando se

observa a realização das cúpulas da

América do Sul com os países árabes

(2005) e com a África (2006).

A maior articulação política ob-

tida pelo Brasil na América do Sul

permitiu ao país iniciativas importan-

tes também no cenário hemisférico,

no México, na América Central e no

Caribe.

O México tornou-se o segundo

parceiro comercial do Brasil na Amé-

rica Latina, atrás apenas da Argen-

tina. As exportações passaram de

US$ 1,7 bilhão em 2000 para US$

4,4 bilhões em 2006. O México é o

maior investidor latino-americano no

Brasil. Os dois países assinaram acor-

do de cooperação econômica em

2007, estabelecendo parcerias na in-

dústria automobilística e nas áreas de

petróleo e biocombusítveis. O au-

mento no intercâmbio reflete a preo-

cupação mexicana em diversificar

seus parceiros econômicos, para ame-

nizar os prejuízos que a competição

chinesa.  

Na América Central, o tratado de

livre comércio com os EUA (Cafta, de

2005) gerou possibilidades para as

empresas brasileiras. Um exemplo é a

produção de etanol na Guatemala, vi-

sando à exportação para os Estados

Unidos. Outro são as obras de infra-

estrutura do Plano Puebla-Panamá,

que se beneficiam do ambiente eco-

nômico criado pelo Cafta e da de-

manda chinesa dos produtos agríco-

las do continente. Firmas brasileiras

de construção civil desempenham im-

portante papel no projeto, incluindo

a reforma do Canal do Panamá. 

Também é fundamental ressaltar a

participação do Brasil na missão de

paz da ONU no Haiti (Minustah) que

em cenário de dificuldades extremas

realizou avanços para a estabilização

política e acrescentou às preocupa-

ções com a segurança o enfoque vol-

tado para o desenvolvimento e a re-

construção econômica. Os usos criati-

vos do soft power brasileiro, em es-

pecial o futebol como instrumento de

aproximação com a população haiti-

ana, também merecem destaque. A

Minustah é importante laboratório de

cooperação político-militar entre os

países latino-americanos, em particu-

lar Argentina, Brasil e Chile - atualiza-

ção, cerca de 100 anos depois, das

idéias de concertação lançadas pelo

Barão do Rio Branco. 

Em balanço geral, em 2006 os

países da América Latina compraram

US$ 31,38 bilhões do Brasil, mais do

que as vendas do país para a União

Européia (US$30,37 bilhões) e para

os EUA (US$ 24, 43 bilhões). As ex-

portações brasileiras aumentaram ex-

pressivamente para os países latino-

americanos, impulsionadas pelos

acordos políticos e econômicos, e

concentram-se em produtos industri-

ais. Contudo, as importações brasilei-

ras da região foram de apenas US$

16,60 bilhões. As autoridades do Bra-

sil têm demonstrado sensibilidade

para a questão, lançando programa

de promoção de importações dos

países da América Latina, iniciativa pi-

oneira no mundo em desenvolvi-

mento.  

Duas questões são prioridades

para a agenda da integração nos pró-
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A Presidente do Chile, Michelle

Bachelet, receberá nos dias 25 e 26

de abril a visita oficial do Presidente

do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,

em um momento particularmente

auspicioso para ambas as nações.

De fato, as relações entre Brasil e

Chile acumulam já uma longa traje-

tória histórica de amizade e respeito

mútuo, que nos últimos anos tem-se

fortalecido notavelmente.

No campo econômico, observa-

se um crescente intercâmbio comer-

cial que avança para os US$ 7 bi-

lhões, além de um importante au-

mento dos investimentos bilaterais e

uma intensificação do turismo. O

Chile descobriu o Brasil como um

mercado de enormes proporções,

não apenas para suas exportações,

mas também para seus investimen-

tos. Para o Brasil, por sua vez, o

Chile é mais do que um mercado in-

teressante para suas exportações - é

também uma plataforma de expor-

tação para terceiros países, como Es-

tados Unidos, Canadá, China, Japão

e Coréia do Sul.

No campo político, destaca-se

uma crescente confluência de posi-

ções entre os dois países. Nos foros

multilaterais, Chile e Brasil têm al-

cançado uma notável sintonia, que

se expressa em temas como a re-

forma das Nações Unidas, a Inicia-

tiva contra a Fome e a Pobreza que

Novos horizontes para 
Brasil e Chile
Alvaro Díaz
Embaixador do Chile no Brasil
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envolve 119 países e a participação

de ambas as nações no G20, que re-

presenta os interesses de países em

vias de desenvolvimento nas negoci-

ações comerciais (OMC).

No âmbito latino-americano, os

dois países têm reiterado seu com-

promisso com a integração da Amé-

rica do Sul, porque existe a pro-

funda convicção de que esta é uma

das condições necessárias para su-

perar com êxito os desafios que a

globalização nos impõe. Ambos os

paises consideram que a integração

regional não é apenas um assunto

econômico e comercial. É também

um profundo compromisso com a

democracia, os direitos humanos e o

princípio de solidariedade que deve

ser demonstrado em ações concre-

tas, como o apoio dos dois paises  à

sustentação do processo de paz, es-

tabilização e desenvolvimento do

Haiti através da Minustah das Na-

ções Unidas.

Cabe destacar também a impor-

tante convergência em matéria de

políticas públicas. Ambos os países

têm princípios orientadores seme-

lhantes da política macroeconômica,

voltada para assegurar estabilidade

e condições para o crescimento.

Assim ocorre também no âmbito

das políticas sociais: os programas

Bolsa Família, do Brasil, e Chile Soli-

dario, do Chile, têm muitas seme-

lhanças em sua concepção e de-

monstram ser efetivos na redução

da pobreza. 

Não menos relevante é a impor-

tância estratégica que ambos os paí-

ses conferem ao esforço em ciência,

tecnologia e inovação. Tanto o Brasil

como o Chile estão ampliando seus

investimentos neste campo funda-

mental para a competitividade e que

oferece amplas perspectivas de cola-

boração e esforço conjunto em

áreas como biotecnologia e biocom-

bustíveis. 

São fatos que demonstram que

as relações bilaterais entre Brasil e

Chile alcançaram um grau de matu-

ridade e profundidade sem prece-

dentes. É  hora de aprofundá-las e

enriquecê-las e, deste modo, as-

sume particular relevância a pre-

sença  do Presidente Lula no Chile,

que permitirá formalizar um con-

junto importante de acordos de co-

operação em numerosas áreas,

entre as quais se destacam a coope-

ração em inovação tecnológica, bio-

combustíveis, polít icas sociais,

saúde, educação, defesa e turismo.

A Presidente Bachelet receberá com

interesse e entusiasmo a visita do

Presidente Lula, uma inestimável

oportunidade para estreitar ainda

mais os laços bilaterais, assim como

a importante convergência que já

existe no âmbito regional e global.
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da economia brasileira, inclusive as

apuradas pelo novo cálculo do PIB.

“Os novos números do PIB mostram

que as previsões anteriores não eram

otimistas, mas sim realistas”, obser-

vou Meirelles. Também o Diretor Ge-

rente do FMI, Rodrigo Rato declarou

em Washington que o Brasil deve re-

ceber o “grau de investimento”,

muito em breve.

Analistas de mercado concordam

com a análise do presidente do

Banco Central do Brasil e acreditam

que o país pode alcançar a posição

de investment grade até o final deste

ano. A acentuada queda do risco Bra-

Organização das Nações Unidas

(ONU), União Européia, Banco Mun-

dial e a OCDE (Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento

Econômico). Além disso, ampliou e

diversificou a quantidade de dados

processados. 

Deste modo, detectou-se que

setor de serviços ganhou 10 pontos

percentuais de participação sobre o

PIB, passando a ter um peso de

66,7%, ante 27,7% da indústria e

5,6% da agropecuária. Esta mu-

dança, segundo analistas, mostra que

o cálculo se aperfeiçoou e ficou mais

próximo da realidade da economia

brasileira, que, após as pri-

vatizações, se modernizou

fortemente. Uma parte

deste crescimento ocorreu

por causa da inclusão de al-

guns segmentos que ante-

riormente não faziam parte

do cálculo, entre os quais

os serviços de armazena-

mento, de informação, de

produção audiovisual, entre

outros. 

Da mesma forma, o

setor financeiro passou a

ser mensurado com maior

precisão, incorporando o

balanço contábil das insti-

tuições financeiras. Nas

contas antigas, considerava-se que o

crescimento do sistema financeiro era

igual à média do PIB.

A maior precisão técnica de men-

suração das contas nacionais contri-

bui positivamente para as análises do

mercado sobre a economia brasileira,

mas também revelou que alguns indi-

cadores estão mais frágeis do que se

acreditava. A nova metodologia mos-

tra uma queda na relação entre inves-

timentos e PIB, que recuou dos

20,6% para 16,8%. O crescimento

da indústria de transformação tam-

bém caiu de 1,9% para 1,6%; a taxa

de poupança nacional recuou de

22,2% para 17,1% e a participação

da agropecuária encolheu de 8%

para 5,6%.

No entanto, a percepção da reali-

dade mostrada pelas novas contas

nacionais é muito favorável. O econo-

mista Luiz Carlos Mendonça de Ba-

rros, que foi ministro das Comuni-

cações do governo Fernando Henri-

que Cardoso, elogiou a nova meto-

dologia, afirmando que a mudança é

um aprimoramento da medida do

PIB. “As alterações foram técnicas e

discutidas com economistas de mer-

cado. A mudança mostra uma cara

da economia brasileira melhor do que

a anterior”, diz Mendonça de Barros. 

O economista Octavio de Barros,

do Bradesco, considera que o Brasil

está vivendo um momento especial,

caracterizado pelo mais longo ciclo

de crescimento dos últimos tempos.

Com um histórico de inflação contro-

lada, o Brasil vem colhendo superá-

vits comerciais expressivos e as reser-

vas internacionais superaram os US$

110 bilhões, criando uma situação de

segurança e conforto. A relação entre

a dívida externa e o PIB caiu de

35,9% em 2002 para 7,8% em

2006. No último ano, pelo quarto

ano consecutivo, o balanço de paga-

mentos foi superavitário, atingindo

US$ 13,5 bilhões, ante US$ 14 bi

lhões em 2005. 

A recuperação da atividade

econômica vem ocorrendo sem pres-

sionar os preços. Segundo o Relatório

de Inflação do Banco Central, divul-

gado no final de março, as projeções

para a inflação foram reduzidas para

2007, de 3,9% para 3,8% e para

2008, de 4,5% para 4,4%, abaixo,

portanto, do centro da meta da in-

flação, fixada em 4,5% para ambos

os anos.

O declínio das taxas de juros, a es-

tabilidade da inadimplência e o cená-

rio macroeconômico favorável têm

contribuído, de outra parte, para au-

mentar a oferta de crédito. Em janei-

ro de 2007, segundo o Banco Cen-

tral, o estoque total de crédito conce-

dido atingiu 34,3% do PIB, ante

33,1% em outubro e 31% em janei-

ro de 2006. 

sil reforça a expectativa do mercado –

em 2006 o indicador registrou queda

de 38,25% e no dia 9 de abril deste

ano fechou em seu menor nível histó-

rico – aos 156 pontos. Um grande

feito quando comparado aos 2.436

pontos de setembro de 2002, pior re-

sultado histórico brasileiro.

Nova metodologia - O Instituto

Brasileiro de Estatística e Geografia

(IBGE), órgão do governo federal que

coordena o sistema nacional de esta-

tísticas do País, revisou o peso dos in-

dicadores empregados para aferir o

Produto Interno Bruto (PIB), atualizan-

do conceitos e definições e incorpo-

rando recomendações e práticas do

Fundo Monetário Internacional (FMI),

Octavio de Barros: “ciclo de crescimento que o Brasil
está registrando é o mais longo dos últimos tempos” 

anteriormente aferidos. 

Outra melhoria registrada foi em

relação ao consumo. Na nova men-

suração do PIB, as famílias respon-

dem por 60,4% do consumo, um

salto de 4,9% pontos percentuais

em relação ao indicador anterior, de

55,5%. O peso dos serviços financei-

ros também cresceu, respondendo

por 8% do PIB, dois pontos percen-

tuais acima do apontado pela meto-

dologia anterior.

“Estamos registrando um cresci-

mento maior, um déficit nominal

menor, uma dívida mais baixa, com a

inflação sob controle”, comemorou o

ministro da Fazenda, Guido Mantega,

ao divulgar os novos números.

“Em 2007, a economia deve cres-

cer 4,5%, mas não me surpreenderia

se for mais alto que isso”, projeta Oc-

tavio de Barros, diretor de pesquisas

macroeconômicas do banco Brades-

co, o maior banco privado brasileiro.

Estimativa semelhante foi feita pelo

Funto Monetário Internacional – FMI

- em seu relatório semestral Panora-

ma Econômico Mundial, que projeta

crescimento da economia brasileira

da ordem de 4,4% – acima dos 4,1%

previstos pelo próprio Banco Central.

Os novos indicadores contribuíram

para diminuir ainda mais a distância

que separa o país do investment

grade. Para o presidente do Banco

Central, Henrique Meirelles, é uma

questão de tempo para que as agên-

cias de risco incorporem a melhoria

A economia brasileira é bem

maior e mais sólida do que se avalia-

va. A revisão no final de março, da

metodologia de cálculo das contas

nacionais revelou, entre outras boas

notícias, que o PIB brasileiro aumen-

tou 3,7% em 2006, ante a estimativa

anterior de 2,9%, atingindo US$

1,066 trilhão e rompendo a barreira

dos doze dígitos. 

Vários indicadores de solvência

das contas públicas passaram a exibir

resultados de melhor qualidade. Os

novos dados revelaram que a dívida

pública representa 45% do PIB, um

encolhimento significativo em relação

aos 50% apurados pela antiga meto-

dologia, e que a carga tributária re-

presenta 35% do PIB e não os 39%

Sob o signo do crescimento
Revisão da metodologia de cálculo das contas nacionais demonstra 
que economia brasileira cresce de forma mais rápida e consistente 
do que se imaginava
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A participação do consumo saltou de 55,5% para 60,4%
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Dilma Roussef
Casa Civil. Em 2002, co-

ordenou a equipe de Infra-
Estrutura do Governo de
Transição instituído pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva e entre 2003 e junho
de 2005 foi ministra das
Minas e Energia. É econo-
mista e, antes de participar
do governo federal, foi se-
cretária da Fazenda do Mu-
nicípio de Porto Alegre, pre-
sidente da Fundação de Eco-
nomia e Estatística e Secretá-
ria de Energia, Minas e Co-
municação do estado do Rio
Grande do Sul.

Celso Amorim
Relações Exteriores. Mi-

nistro do governo do presid-
ente Luiz Inácio Lula da Silva
desde 2003, esta é a terceira
vez que comanda o Ministé-
rio das Relações Exteriores. A
primeira ocorreu entre 1993
e 1994, durante o governo
Itamar Franco. Diplomata de
carreira, foi promovido a em-
baixador em 1989. Entre as
diversas funções que já ocu-
pou, foi representante per-
manente do Brasil junto à
Organização das Nações
Unidas (1995-2001) e à Or-
ganização Mundial do Co-
mércio (1999-2001). Seu úl-
timo posto no exterior foi o
de embaixador no Reino
Unido (2001-2002).

Marcio Fortes
Ministério das Cidades.

No comando da pasta desde
agosto de 2005, Márcio For-
tes é diplomata. Já foi secre-
tário-executivo do Ministério
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior,
tendo exercido o mesmo
cargo nos ministérios da
Agricultura e de Minas e
Energia. Também presidiu o
Conselho de Administração
da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Em-
brapa) e a Companhia Naci-
onal de Abastecimento
(Conab). Atuou, ainda,
como coordenador do Con-
selho de Comércio Exterior
do Mercosul (Mercoex). 

Fernando Haddad
Educação. Foi chefe de

Gabinete da Secretaria de Fi-
nanças e Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura do
Município de São Paulo. Era
secretário Executivo do Mi-
nistério da Educação quando
foi nomeado ministro em
julho de 2005. Um dos mais
prestigiados integrantes do
ministério, Haddad vai co-

mandar o lançamento de um
programa focado no au-
mento da qualidade ao en-
sino fundamental. 

Silas Rondeau
Minas e Energia. For-

mando em engenharia, pos-
sui uma longa carreira no
setor público na área de
energia. Foi presidente da
Eletrobrás (2004-2005), da
Eletronorte (2003-2004), da
Manaus Energia (2000-
2002), da Companhia Ener-
gética do Amazonas
(2000/2002), da Boa Vista
Energia (2002-2003). Iniciou
sua carreira no setor público
na Companhia Energética do
Maranhão (Cemar), onde
exerceu vários cargos, até
chegar a diretor Técnico e de
Distribuição. É ministro
desde julho de 2005.

Sérgio Resende
Ciência e Tecnologia. É

engenheiro e antes de assu-
mir o Ministério, em julho de
2005, estava, desde 2003,
na presidência da Financia-
dora de Estudos e Projetos, a
Finep, órgão de fomento li-
gado ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia.

Hélio Costa
Telecomunicações. Jorna-

lista, atuou durante muitos
anos, como correspondente
estrangeiro da Rede Globo, a
maior emissora brasileira. En-
trou para a política em 1986,
quando foi eleito deputado
federal. Em 2002 foi eleito
senador. Está no comando
do ministério desde 2005.
Como ministro, apoiou a co-
munidade científica brasileira
para desenvolver o Sistema
Brasileiro de TV Digital
(SBTVD), envolvendo 93 ins-
tituições de ensino público e
privado, 1.200 profissionais,
entre técnicos, cientistas e
professores. 

Guido Mantega 
Fazenda. Está no co-

mando da Fazenda desde
março desde 2006. Foi mi-
nistro do Planejamento (ja-
neiro de 2003 a novembro
de 2004) e presidente do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), de janeiro de 2004
a março de 2006. Antes de

Alfredo Nascimento
Transportes. Já coman-

dou a pasta entre março de
2004 e março de 2006,
quando saiu para lançar-se
candidato a senador pelo Es-
tado do Amazonas. Em
março de 2007, quando já
exercia o cargo de senador,
foi convidado para reassumir
os Transportes. 

Pedro Brito
Secretaria Nacional dos

Portos. Técnico de carreira
do Banco do Nordeste, Brito
já foi presidente do Banco
do Estado do Ceará. Entre
2003 e 2006 foi secretário-
executivo do Ministério da
Integração Nacional.

Franklin Martins
Secretaria de Comunica-

ção Social. Trabalhou como
jornalista nos principais jor-
nais do país. Durante oito
anos e meio foi comenta-
rista da Rede Globo, da Glo-
bonews e da CBN. Em 1982,
após perder uma eleição a
deputado federal, optou por
deixar a política e se dedicar
apenas ao jornalismo. É co-
nhecido como um jornalista
de grande personalidade
que muito dificilmente agirá
contra as suas convicções. O
principal projeto de sua
pasta é a criação de uma
rede de televisão pública,
que deverá estar no ar até o
final do ano.

Marta Suplicy 
Turismo. Foi prefeita da

cidade de São Paulo entre os
anos de 2001 e 2004. Entre
1995 e 1998 foi deputada
federal e, por duas vezes, foi
escolhida pelo Departa-
mento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (Diap)
como uma das parlamenta-
res mais atuantes do Con-
gresso Nacional. É um dos

Equipe reforçada
O governo Luiz Inácio Lula da Silva promoveu uma reforma ministerial no
início de seu segundo mandato. O presidente do Banco Central (BC),
Henrique Meirelles, e os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do
Planejamento, Paulo Bernardo, foram preservados. A decisão é uma clara
mostra de que a política econômica não sofrerá alterações e continuará
austera, atenta à estabilidade monetária, embora o novo mandato venha
dar maior ênfase ao crescimento econômico. 
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principais quadros do Par-
tido dos Trabalhadores, o
partido da situação e do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Seu nome é cogi-
tado para a sucessão presi-
dencial em 2010.

Paulo Nogueira 
Batista Jr. 
Diretor-Executivo do Bra-

sil no FMI. Economista, é
professor e pesquisador da
Fundação Getúlio Vargas em
São Paulo desde 1989. Foi
secretário especial de assun-
tos econômicos do Ministé-
rio do Planejamento em
1985-86, e assessor para as-
suntos de dívida externa do
Ministério da Fazenda. Che-
fiou o Centro de Estudos
Monetários e de Economia
Internacional da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Ja-
neiro de 1986 a 1989. 

MINISTROS MANTIDOS

Bernardo Roussef

Mantega Meirelles

Rondeau

Resende Costa

JorgeStephanes

Nascimento Brito

Martins Suplicy

Nogueira

Amorim

Haddad

Fortes

OS NOVOS MINISTROS

Miguel Jorge
Indústria, Desenvolvi-

mento e Comércio Exterior.
Exerceu a carreira de jorna-
lista durante 24 anos, dos
quais 21 no “O Estado de
São Paulo”, jornal centenário
de São Paulo. Trabalha na
área empresarial desde 1987,
inicialmente como vice-presi-
dente corporativo da extinta
Autolatina - joint venture
constituída pela Volkswagen
e Ford no Brasil - e depois
ocupou a mesma função na
Volkswagen. Entre 2001 e
2007 foi vice-presidente-exe-
cutivo de Recursos Humanos
e Assuntos Jurídicos e Cor-
porativos do Santander Ba-
nespa. 

Reinhold Stephanes
Agricultura. Até assumir

o cargo, exercia seu sexto
mandato como deputado fe-
deral. Com larga experiência
em cargos públicos, já foi mi-
nistro da Previdência Social
(1992 e 1995), conselheiro
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Educacional,
do Ministério da Educação.
Também foi diretor do Insti-
tuto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra)
e secretário-geral substituto
do Ministério da Agricultura.
Já presidiu a Sociedade Brasi-
leira de Economistas Rurais e
foi conselheiro do Fundo Fe-
deral Agropecuário. 

ser ministro da Fazenda e
mesmo fazendo parte do
governo, foi um crítico dis-
creto da política econômica
comandada pelo então mi-
nistro da Fazenda, Antonio
Palocci, e pelo presidente do
Banco Central, Henrique
Meirelles. Ao assumir a Fa-
zenda, entretanto, deu con-
tinuidade à linha econômica
marcada pela austeridade e
focada no equilíbrio das con-
tas públicas impressa por seu
antecessor. Demonstrou ha-
bilidade para fortalecer-se no
cargo e é hoje um dos mais
respeitados ministros do go-
verno Luiz Inácio Lula da
Silva.

Henrique Meirelles
Banco Central. Teve uma

carreira de sucesso no mer-
cado financeiro internacio-
nal, alcançando a presidên-
cia mundial do BankBoston
Corporation. Também foi
presidente do Global Ban-
king no FleetBoston Finan-
cial. No comando do Banco
Central desde janeiro de
2003, Meirelles é um dos
principais artífices da atual
política econômica, defen-
dendo uma gradual redução
da taxa de juros.

Paulo Bernardo
Planejamento. Integrante

do ministério desde março
de 2005, já exerceu três
mandatos de deputado fe-
deral. Durante os dois pri-
meiros anos do primeiro
mandato do governo Lula,
tornou-se um dos principais
articuladores da interlocução
entre o Congresso e a
equipe econômica do go-
verno, liderada pelo então
ministro da Fazenda Antonio
Palocci. Entre os cargos ocu-
pados no Congresso, presi-
diu a Comissão Mista de Or-
çamento e foi relator do pro-
jeto das PPPs (Parcerias Pú-
blico-Privadas) na Câmara.
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legais já aprovados, como as Parceiras

Público-Privadas (PPPs), o Plano Piloto

de Investimentos (PPI). O governo es-

tima em R$ 287 bilhões (US$ 143,5

bilhões) o total de investimento públi-

co, R$ 219,2 bilhões (US$ 109,6

bilhões), de empresas estatais, e R$

67,8 bilhões (US$ 33,9 bilhões), de

recursos da União, ficando R$ 216,9

bilhões (US$ 108,45 bilhões) para o

setor privado. 

Para o empresário Paulo Godoy,

presidente da Associação Brasileira da

Infra-estrutura e Indústrias de Base

(Abdib), que reúne fornecedores de

equipamentos pesados, o PAC repre-

senta o comprometimento do gover-

no brasileiro com o País: “Ao lançar

um programa ousado de obras de

infra-estrutura, o governo se compro-

meteu com setores produtivos, com a

classe política e com a sociedade em

geral”, afirma Godoy. “Acreditamos

que o PAC pode ajudar a aumentar o

crescimento porque foca em criar

condições melhores ao investimen-

to”. A Abdib congrega 160 empresas

afiliadas na área de infra-estrutura

que, juntas, obtiveram em 2005 fatu-

ramento de US$ 138 bilhões, cerca

de 17% do PIB brasileiro, e geraram

cerca de 305 mil empregos. 

Segundo o presidente da Confe-

deração Nacional da Indústria (CNI),

Armando Monteiro Neto, “o PAC é

positivo porque tem o mérito de colo-

car o crescimento econômico na

agenda do país”. Monteiro Neto des-

taca, no entanto, que o Brasil só cres-

cerá 5% ao ano se a taxa de investi-

mento aumentar para 25% do PIB. A

CNI, entidade de representação do

setor industrial brasileiro, coordena

um sistema formado pelas 27 Fede-

rações de Indústria dos Estados e do

Distrito Federal – às quais estão filia-

dos 1.016 sindicatos patronais.

“A soma dos investimentos anun-

ciados no PAC é expressiva”, avalia

Paulo Skaf, presidente da Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo

(Fiesp). “Mas não haverá expansão

substantiva do PIB sem o engajamen-

to da iniciativa privada. O aporte do

Em janeiro deste ano, o governo

brasileiro anunciou o Plano de Acele-

ração do Crescimento (PAC), um am-

bicioso programa de desenvolvimen-

to e expansão da atividade econômi-

ca do Brasil, que prevê investimentos

de R$ 503,9 bilhões (US$ 251,5

bilhões) nos próximos quatro anos.

Dividido em três eixos, o plano, com

mais de mil projetos identificados, vai

estimular investimentos nas áreas de

logística e transportes (estradas, por-

tos, aeroportos, ferrovias, hidrovias),

de energia (hidrelétricas, termelétri-

cas, petróleo, gás, etanol e biodiesel)

e na infra-estrutura urbana e social

(habitação, saneamento, esgoto e co-

leta de lixo, recursos hídricos, água

potável e irrigação, metrôs, entre ou-

tros). Um quarto eixo – de infra-estru-

tura de telecomunicações - está

sendo tratado à parte, com o objetivo

de levar banda larga a todas as esco-

las brasileiras.

O objetivo do programa é levar o

crescimento brasileiro a 4,5%, em

2007, e a 5%, a partir de 2008, con-

tra 3,7%, registrados em 2006. Com

grande parte dos recursos provenien-

tes do Orçamento Geral da União e

das estatais brasileiras, com destaque

para Petrobras, o PAC vai estimular a

participação do setor privado, empre-

sas brasileiras e estrangeiras, inclusive

com a facilitação de financiamentos

concedidos por seus principais braços

e fundos financeiros, como o Banco

Nacional de Desenvolvimento Social

(BNDES), fundos dos trabalhadores

(FGTS e FAT e fundos de pensão),

além dos organismos financeiros in-

ternacionais, privados e institucionais.

O governo vai acionar instrumentos

Ousadia para crescer mais
Plano brasileiro para expandir infra-estrutura abre oportunidades para o
investimento privado em grandes projetos de logística e transportes, energia e
serviços urbanos.
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A rodovia BR-040: infra-estrutura é um dos principais focos de investimentos do Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC)

capital privado é imprescindível, esta-

belecendo-se um fluxo expressivo de

investimentos”. A Fiesp congrega

132 sindicatos patronais, que repre-

sentam aproximadamente 150 mil in-

dústrias de todos os portes e de dife-

rentes cadeias produtivas. 

Algumas medidas para atrair capi-

tal privado já foram anunciadas pelo

governo. O Ministro da Fazenda,

Guido Mantega, estimou em R$ 6,6

bilhões (US$ 3,3 bilhões) a renúncia

fiscal do governo com o PAC já em

2007, que inclui medidas de desone-

ração da fabricação de computadores

e notebooks e do investimento na

construção civil, máquinas, equipa-

mentos e fundos de projetos de infra-

estrutura. Em 2008, o total da deso-

neração deve ultrapassar R$ 11,5

bilhões (US$ 5,75 bilhões).

A expectativa é que o plano dê

sustentabilidade ao crescimento do

País nos próximos anos. Silvia Maria

Calou, diretora-executiva da Asso-

ciação Brasileira de Concessionárias

de Energia Elétrica (ABCE), afirma

que o PAC “focou, do ponto de vista

da energia elétrica, nos projetos que

realmente são necessários para aten-

der a demanda futura de energia no

Brasil”. A ABCE congrega 63 empre-

sas concessionárias de energia, esta-

tais e privadas, que respondem por

88% da energia distribuída no país

(233 mil gigawtts de um total de 264

mil GW), segundo dados (2004) da

Agência Nacional de Energia Elétrica

(Aneel).

Na área de petróleo e gás, que

concentra maior parte dos investi-

mentos, a expectativa é de que a ex-

pansão continue. “O setor está muito

dinâmico. Saiu nos últimos oito anos

de uma participação de 2% do PIB

para mais de 10% do PIB. Já temos

uma expansão real”, explica Eloi Fer-

nández y Fernández, diretor geral da

Organização Nacional da Indústria do

Petróleo (Onip). A Onip congrega as-

sociações que atuam no setor de pe-

tróleo e gás do País, como cons-

trução naval, construções off-shore,

engenharia, gás e energia, logística,

infra-estrutura, suprimentos, entre

outros.

A ministra-chefe da Casa Civil da

Presidência da República, a poderosa

ministra Dilma Rousseff, que já co-

mandou o ministério de Minas e

Energia, reconheceu que é necessário

fortalecer as agências reguladoras

para que o PAC dê certo. O papel das

agências seria o de evitar práticas de

oligopólio e monopólio e garantir

uma competição adequada no mer-

cado. Com uma economia em ex-

pansão e carências em sua infra-es-

trutura, o País tende a atrair capital

privado. 

Exemplo de que a economia brasi-

leira está em franca expansão, a

Duke Energy Brasil está pronta para

investir mais no País: “Em 2006, al-

cançamos o retorno desejado. Com

isso, a subsidiária brasileira conquis-

tou credibilidade junto à matriz para

realizar novos investimentos no País”,

revela José Roberto Chaves, diretor

de Assuntos Regulatórios da Duke

Energy Brasil. “Hoje, estamos anali-

sando a participação em novos proje-

tos no Brasil”, diz o diretor, sem reve-

lar o volume dos novos investimentos

nem quais possíveis aquisições. A em-

presa de energia norte-americana

chegou ao Brasil em 1999 e, através

de um leilão de privatização, com-

prou oito hidrelétricas no Estado de

São Paulo. Com investimentos acu-

mulados de US$ 1,5 bilhão, capacida-

de instalada 2.237 megawatts, a

Duke responde hoje por cerca de 3%

da energia do País.

Os investimentos em infra-estrutu-

ra previstos pelo PAC irão ativar todas

Porto de Suape: um dos doze grandes portos que serão beneficiados pelo Programa Nacional de Dragagem
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as cadeias produtivas do País, segun-

do o presidente do Sindicato da In-

dústria da Construção Pesada do Es-

tado de São Paulo (Sinicesp), Carlos

Pacheco Silveira, em seminário pro-

movido pela entidade para debater o

programa. “As inversões em infra-es-

trutura têm o poder de estimular o

conjunto das atividades econômicas,

com rápidos efeitos positivos sobre a

geração de empregos”, disse. 

Para estimular a participação do

setor privado na logística do país, o

governo brasileiro vem fortalecendo

os marcos regulatórios que balizam a

atuação de empresas privadas em se-

tores como o de concessões para a

construção e administração de estra-

das, ferrovias, hidrovias, serviços de

saneamento etc.

Considerada a primeira parceria

público-privada (PPP) em nível fede-

ral, as obras nos trechos das rodovias

federais BR-324 (que liga Feira de

Santana a Salvador, no Estado da

Bahia) e BR-116 (de Feira de Santana

à divisa com Minas Gerais), com ex-

tensão total de 637,4 km, incluem

também a construção da Via Expressa

do Porto de Salvador. 

Já a construção do Arco Rodoviá-

rio do Rio de Janeiro (total de 122,9

km), cujo primeiro trecho de 77 km,

já em licitação, está orçado em R$

800 milhões (US$ 400 milhões). O

projeto do Arco Rodoviário, formado

por quatro rodovias, ligará portos e

aeroportos e terá entroncamentos

com algumas das principais rodovias

do País (BR-040, BR-116, BR-101). O

Ferrovia Norte-Sul: transporte ferroviário é uma das prioridades do programa de
investimentos do governo federal

Colocar a educação como priori-
dade da agenda de crescimento do
País e, principalmente, fortalecer
ações de inclusão social são as
metas do Plano de Desenvolvimen-
to da Educação (PDE), lançado em
março pelo governo brasileiro, com
previsão de investimentos de R$ 8
bilhões (US$ 4 bilhões) nos próxi-
mos quatro anos. O plano, apelida-
do de Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC da Educação,

erais de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica (Ifets), em várias
cidades-pólo, que funcionarão
como centros de excelência na for-
mação e qualificação de profission-
ais. Ao receber o plano das mãos no
ministro da Educação, Fernando
Haddad, o presidente Luis Inácio
Lula da Silva afirmou que “existe
uma dívida com a educação na-
cional e estadual e isso deve ser
sanado”. De acordo com Haddad, o
MEC pretende envolver no debate
sobre o PED os dois milhões de pro-
fessores, 160 mil diretores, mais de
cinco mil secretários de educação
municipais e o MEC. “Vamos de-
bater, sobretudo, ações na área de
gestão educacional, combate à
evasão escolar, conselhos escolares
e mobilização das famílias", afirmou
o ministro. O PDE prevê a dis-
tribuição ainda em 2007 de US$
500 milhões de recursos adicionais e
apoio técnico para municípios com
indicadores de educação ruins.

PDE mobiliza a educação

vai enfatizar a educação básica, mas
compreende ações em todos os níveis
(educação superior, profissional e con-
tinuada) nos âmbitos federal, estadual
e municipal.

Entre as medidas previstas pelo
plano destacam-se, na educação bási-
ca, a criação de piso salarial nacional
do magistério; investimento na for-
mação continuada de professores, a
universalização dos laboratórios de in-
formática; a elaboração de uma Prova
Brasil para crianças de seis a oito anos,
para avaliar a alfabetização, entre out-
ras. O governo estuda ainda a adoção
do turno integral nas escolas do País.
O Ministério da Educação (MEC) obje-
tiva melhorar a qualidade do ensino
dado aos cerca de 56,5 milhões de es-
tudantes da educação básica, dis-
tribuídos pelos 207 mil estabelecimen-
tos de ensino do País. 

Para fomentar a educação profis-
sional, serão criados os Institutos Fed-

O presidente Lula com estudantes em
Inhumas, Goiás: forte apoio à educação

provenientes de todo o Centro-

oeste, Sudeste e Sul do país, reduzin-

do os custos de transportes e os tem-

pos de viagem àquele porto, por

onde são transportadas, anualmente,

cerca de 50 milhões de toneladas de

carga geral.

Outro projeto estruturante, a Fe-

rrovia Nova Transnordestina vai criar

alternativas competitivas para o esco-

amento da produção de grãos, princi-

palmente a soja, nas regiões sudeste

dos Estados do Piauí e do Maranhão

e oeste da Bahia, no Nordeste do

País. Vai também ligar o interior do

Nordeste aos Portos de Salvador (BA),

Suape (PE), Pecém (CE), e Itaqui, em

São Luis (MA), passando pelo interior

do Piauí. Está prevista ainda a cons-

trução do Ramal do Gesso, que per-

mitirá o escoamento da produção de

gesso do Sertão de Araripe (PE) até o

Porto de Suape, viabilizando a expor-

tação de gesso. 

Para a área portuária, por onde

passam 95% das exportações brasi-

leiras, o PAC prevê a ampliação e a

melhoria de 12 grandes portos, além

do Programa Nacional de Dragagem.

O governo pretende ampliar as con-

cessões para construção e exploração

de portos no Brasil. Em janeiro deste

ano, anunciou a abertura do merca-

do de dragagem do País às empresas

estrangeiras. 

Na área de energia, dois grandes

projetos estão previstos: a construção

das hidrelétricas do Rio Madeira (divi-

sa dos Estados de Rondônia e Amazo-

nas): Santo Antônio, para gerar 3.150

MW, e Jirau, com 3.300 MW, orçadas

em R$ 20 bilhões (US$ 10 bilhões).

Somadas, as duas usinas acrescen-

tarão à capacidade geradora de ener-

gia elétrica do País 6.450 MW, meta-

de da produção de Itaipu, ainda a

maior usina hidrelétrica do mundo.

Na área de petrolífera, a cons-

trução da plataforma para extração e

tratamento de petróleo em águas

profundas, a P-53 (no campo Marlim

Leste – Bacia de Campos – RJ), por

exemplo, orçada em US$ 522

milhões, deve entrar em operação em

outubro de 2007. A P-53 terá capaci-

dade de produzir 180 mil barris de

óleo e 6 milhões de metros cúbicos

de gás por dia. Além disso, a Petro-

bras tem contratada a construção de

42 navios petroleiros até 2010 (15 já

entregues) e dois super petroleiros. 

A sinergia entre os megaprojetos

previstos no PAC possibilitará o in-

tercâmbio de tecnologias avançadas

nos setores-alvo do programa. Em-

presas estrangeiras poderão incorpo-

rar a expertise brasileira em áreas

como extração de petróleo em águas

profundas ou na de biocombustíveis,

notadamente, etanol e biodiesel. Já

empresas brasileiras poderão absorver

tecnologias estrangeiras, como nas

áreas de infra-estrutura de sanea-

mento, ferroviária, hidrelétricas, de

tecnologia de informação, telecomu-

nicações, entre outras. 

Exemplo desse intercâmbio tecno-

lógico, são as 88 turbinas tipo bulbo

que deverão ser instaladas nas hidre-

létricas de Santo Antônio e Jirau, no

Complexo do Rio Madeira (divisa

entre os Estados de Rondônia e Ama-

zonas) contempladas pelo PAC. 

Adequadas para baixas quedas

d’água e alta vazão, amplamente uti-

lizadas na Europa e no Japão, e

pouco usadas no Brasil, as turbinas

tipo bulbo se encaixam nos projetos

hidrelétricos da Região Amazônica,

segundo estudo da Furnas Centrais

Elétricas, que junto com a Construto-

ra Norberto Odebrecht, será respon-

sável pelas usinas do Rio Madeira. Em

vez de funcionarem com a força da

queda das águas, as turbinas do Ma-

deira, operarão submersas no fundo

do rio com a pressão da correnteza e

reduzirão as áreas de alagamento.

Arco vai beneficiar 11 municípios na

região mais populosa do Rio de Janei-

ro e unir também o Complexo Petro-

químico do Rio de Janeiro ao pólo si-

derúrgico na baía de Sepetiba. 

Destaque também para o trecho

Sul do Rodoanel em torno da cidade

de São Paulo, com investimentos de

R$ 1,2 bilhão (US$ 600 milhões) nos

próximos quatro anos. O trecho fará

a conexão da região do Grande ABC

paulista até o Porto de Santos sem

trafegar no interior da cidade de São

Paulo. A obra vai permitir o acesso

direto ao Porto de Santos, das cargas

Viaduto sobre a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo: investimentos para modernizar a
malha viária
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midores e o compartilhamento de

pesquisas tecnológicas.

As relações comerciais entre o

Brasil e Estados Unidos neste campo

estão cada vez mais estreitas. No ano

passado, os Estados Unidos importa-

ram cerca de 1,7 bilhão de litros de

álcool combustível do Brasil, o que

representa exatamente metade do

volume do combustível exportado

pelo país, segundo dados da Secreta-

ria de Comércio Exterior (Secex). 

Neste ano, os embarques brasilei-

ros de álcool para os Estados Unidos

devem ficar em torno de 1 bi-

lhão de litros. Também neste ano, a

Petrobras deverá fazer sua primeira

exportação de álcool anidro para o

mercado americano, de acordo com

Sillas Oliva Filho, gerente de comér-

cio de álcool da estatal. “Inicialmen-

te, os embarque de álcool anidro

serão realizados em pequenos volu-

mes. Ainda estamos testando o mer-

cado americano”, diz ele. 

O Brasil, maior economia da Amé-

rica Latina, é o único exportador

mundial de grande porte de álcool e

um dos mais eficientes em tecnolo-

gia para os setores produtivos e in-

dustriais. Na safra 2006/07, que se

encerra em abril, o país produziu

cerca de 17,5 bilhões de litros de ál-

cool, dos quais 3,4 bilhões de litros

foram para o mercado externo. Para

2007/08, a expectativa é de que a

produção alcance 20 bilhões de li-

tros.

Os Estados Unidos, por sua vez,

querem reduzir sua dependência do

mercado internacional, uma

vez que é importador de petró-

leo. “Depender de combustí-

veis importados significa que

você depende das decisões de

outros países”, afirmou Bush,

durante sua visita ao Brasil.

Maior produtor de álcool do

mundo desde 2005, os Estados

Unidos estão fazendo investi-

mentos maciços para ampliar

sua produção. De olho no mer-

cado internacional, o Brasil

também está fazendo pesados

aportes na construção de uni-

dades produtoras de álcool, a

partir de cana-de-açúcar, cuja

produtividade é bem superior à

de qualquer outra matéria-

prima. 

“O Brasil conta com mais de

350 usinas de açúcar e álcool

em operação e aproximada-

Os dois maiores produtores de ál-

cool do mundo, Brasil e Estados Uni-

dos, responsáveis por 70% da pro-

dução global, estão somando forças

para criar um mercado internacional

de peso para o etanol. O primeiro

passo foi dado pela iniciativa privada

dos dois países, em dezembro passa-

do, com a criação da Comissão Inte-

ramericana do Etanol (CIE), cuja

missão é desenvolver o mercado de

álcool combustível nas Américas. 

A segunda iniciativa ocorreu três

meses depois, no dia 9 de março,

quando o presidente norte-america-

no George W. Bush esteve em visita

oficial no Brasil, para assinar um me-

morando de colaboração sobre bio-

combustíveis, que prevê o desenvol-

vimento de novos mercados consu-

Uma parceria de muita energia 
Brasil e Estados Unidos somam forças para consolidar mercado
internacional para o etanol, combustível limpo, renovável e gerador de
empregos no meio agrícola
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Complexo de processamento e distribuição de álcool em São Paulo: atividade em expansão

mente outras cem unidades estão

em construção”, calcula Antonio de

Padua Rodrigues, diretor-técnico da

União da Agroindústria Canavieira de

São Paulo (Unica), entidade que con-

grega a maior parte das usinas brasi-

leiras. Essas novas unidades, que

devem entrar em operação até 2012,

representam investimentos de cerca

de US$ 17 bilhões. 

O perfil da cadeia produtiva de ál-

cool no Brasil está mudando. Apesar

de boa parte das usinas em cons-

trução pertencer a tradicionais pro-

dutores brasileiros, é cada vez maior

o interesse de grupos estrangeiros no

mercado brasileiro. Depois da entra-

da de grupos europeus, sobretudo

franceses, agora são os americanos e

asiáticos que têm interesse no merca-

do brasileiro.

O memorando de colaboração as-

sinado por Lula e Bush prevê que

Brasil e Estados Unidos se associem

em investimentos destinados a pro-

duzir etanol em outros países, sobre-

tudo da América Latina e da África,

uma tendência que já se manifesta

nesse ramo de negócios.

A Dedini Indústria de Base, de Pi-

racicaba (SP), maior empresa de equi-

pamentos para o setor sucroalcoolei-

ro do Brasil concentra os pedidos

para a construção de novas usinas no

país. Segundo José Luiz Olivério, vice-

presidente de operação da empresa,

a companhia tem 43 unidades de

açúcar e álcool em montagem e 189

plantas em consultas. Para o exterior,

a Dedini tem em consulta 104 proje-

tos de usinas, boa parte na América

Latina. Deste total, três estão em fase

de execução.

Maior companhia de açúcar e ál-

cool do Brasil, o Grupo Cosan, com

17 usinas, estuda investir em usinas

de açúcar e álcool na região do Cari-

be, de olho no mercado americano.

O grupo ainda não detalhou seus in-

vestimentos, mas informou que está

revendo seus planos estratégicos

para os próximos anos. Também de

olho no mercado americano, o

Grupo Unialco, de Guararapes (SP),

região do oeste paulista, planeja in-

vestir em uma usina de desidratação

de álcool no Caribe. 

Em agosto de 2005, a Petrobras

assinou um memorando de entendi-

mentos com o governo da Nigéria,

para que a estatal auxiliasse aquele

país a implantar o programa de mis-

tura de álcool à gasolina naquele

país. Um ano antes, a Petrobras já

tinha feito o mesmo acordo com a

Venezuela. “Vamos fazer consultoria

para os governos da Indonésia e

Moçambique”, afirmou Oliva.

Para viabilizar as exportações bra-

sileiras, a estatal deverá fazer investi-

mentos da ordem de US$ 750

milhões para a construção de alcoo-

dutos, ligando as regiões produtoras

de álcool a partir de Senador Cane-

do, em Goiás, até Paulínia (SP). A es-

tatal também deverá ser sócia da

companhia japonesa Mitsui na cons-

trução de usinas de álcool no Brasil.

Esse projeto faz parte dos planos da

Petrobras de exportar álcool para o

Japão. O acordo entre os dois países

prevê o início das operações para

2008, e a Petrobras estima que os ja-

poneses poderão importar 1,8 bilhão

de litros de etanol brasileiro por ano.

Segundo o ex-ministro da Agricul-

tura, Roberto Rodrigues, a união de

forças privadas de Brasil e Estados

Unidos contribui para fomentar a

produção em países com pouca tra-

dição no segmento. “Nas Américas,

o potencial de produção chega a 200

bilhões de litros”, calcula ele, que é,

ao lado de Jeb Bush, irmão do presi-

dente americano e ex-governador da

Flórida, coordenador da Comissão In-

teramericana de Etanol. 

Rodrigues foi responsável pelo

mapeamento do potencial de pro-

dução de cana e álcool dos países das

Américas. Com o mapeamento em

mãos, a comissão terá condições de

mensurar esse mercado, cujos investi-

mentos estão estimados em mais de

US$ 100 bilhões, com uma produção

de mais de 200 bilhões de litros, in-

cluindo os já em curso no Brasil e

EUA, nos próximos cinco anos.

A participação dos grupos estran-

geiros na produção de cana do Brasil

ainda é pequena, de cerca de 5% da

produção total, que é de 425

milhões de toneladas para a safra

2006/07, mas pode dobrar até 2012,

segundo Unica. A expectativa é de

que, com os novos projetos, a área

plantada cresça 50%, dos atuais 6

milhões de hectares para 9 milhões

em cinco anos, com uma produção

estimada em 700 milhões de tonela-

das de cana.

Os coordenadores da Comissão Interamericana do Etanol: Roberto Rodrigues (à
esquerda), Jeb Bush e Luís Alberto Moreno
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Não há qualquer risco para a

Amazônia, região sabidamente desfa-

vorável para uma agricultura com fins

energéticos e onde o governo brasi-

leiro logrou considerável redução do

desmatamento.

É evidente que a produção global

de biocombustíveis requer cuidados.

É necessário selecionar oleaginosas

cuja exploração para fins energéticos

não venha acarretar elevação do

preço de bens alimentares essenciais,

como vem acontecendo com o milho.

Diferentemente do que ocorre com a

cana - sobretudo depois dos ganhos

de produtividade resultantes de anos

de pesquisas -, o milho não é ade-

quado, econômica e socialmente,

para a produção de etanol.

Os biocombustíveis não aumen-

tam a dependência dos países pobres

em relação aos ricos. Ao contrário, in-

cidem positivamente sobre a balança

comercial daqueles, diminuindo as

importações e aumentando as expor-

tações.

Finalmente, uma rigorosa certifi-

cação pública dos novos combustí-

veis pelos países produtores - que

poderá ser objeto de acordos multi-

laterais - evitará danos à natureza e

assegurará condições decentes de

trabalho. Legislações nacionais,

como no exemplo brasileiro, permiti-

rão um equilíbrio entre a pequena

unidade produtiva familiar e as gran-

des plantações.

Uma revolução energética está em

curso. Ela não opõe biocombustíveis

aos combustíveis fósseis. Ao contrá-

rio, propõe uma complementaridade

entre os dois. Ela permitirá consolidar

a América do Sul como a região de

maior e mais diversificado potencial

energético do mundo.

O diálogo deve substituir a con-

frontação e a única paixão cabível

neste momento é em torno da uni-

dade sul-americana e do bem-estar

de seus povos.

(*) Marco Aurélio Garcia é assessor especial
de política externa do Presidente da República
do Brasil

A recente visita do presidente

Bush ao Brasil e o encontro que man-

teve com Lula semanas depois, em

Camp David (EUA), provocaram uma

inusitada discussão sobre o papel dos

biocombustíveis na matriz energética

latino-americana e mundial.

O presidente Fidel Castro fez críti-

cas ao uso do etanol e do biodiesel,

compartilhadas por outros presiden-

tes amigos do Brasil. Para Castro, a

produção de etanol a partir do milho,

sobretudo, beneficia o consumo dos

ricos às custas da “queima de alimen-

tos” para os pobres.

A opção brasileira pelos biocom-

bustíveis vem de longe. Ganhou

corpo a partir de 2003 e esteve pre-

sente nos diálogos de Lula com seus

colegas latino-americanos nos últi-

mos anos. Daí resultaram iniciativas

concretas com Bolívia, Uruguai, Equa-

dor , Haiti e Venezuela.

O interesse dos Estados Unidos

por esta alternativa energética deu

maior visibilidade ao tema. É com-

preensível e legítimo, assim, que go-

vernantes que têm críticas à admi-

nistração Bush aproveitem a oportu-

nidade para realçar diferenças com

Washington.

As escolhas energéticas do Brasil

não devem, porém, transformar-se

em cenário para uma discussão polí-

tico-ideológica, como se estivessem

configurados dois campos opostos

nas Américas. A cooperação em bio-

combustíveis com os Estados Unidos

é válida e não altera em nada a polí-

tica externa do Brasil na região.

Em São Paulo e Camp David, Lula

reiterou a ênfase de nossa diplomacia

na integração sul-americana. Em

A opção brasileira pelos 
biocombustíveis
Marco Aurélio Garcia (*)

ambas as ocasiões, afirmou que a

América do Sul vive um momento

privilegiado, com governos democrá-

ticos, legitimados pelo voto popular,

movidos por uma preocupação refor-

madora que tem permitido incluir so-

cial e politicamente milhões de ho-

mens e mulheres duramente golpea-

dos, nas últimas décadas, pela aven-

tura neoliberal que assolou a região.

Em sua fala nos Estados Unidos,

Lula explicitou por que esta opção

energética ocupa um lugar central no

Brasil, um país auto-suficiente em pe-

tróleo, que tem mais de 60% de sua

eletricidade originária do setor hidro-

elétrico, que será brevemente auto-

suficiente em matéria de gás, além

de possuir avançados programas nos

domínio solar, eólico e nuclear.

O governo brasileiro está conven-

cido de que os combustíveis renová-

veis - etanol e biodiesel - apontam

para o enfrentamento de quatro

grandes desafios do século.

O primeiro é o da crise energética,

que afeta todos os países, inclusive os

desenvolvidos, e que, em nossa re-

gião, constitui sério obstáculo à reto-

mada do desenvolvimento acelerado

de que necessitamos. Na África, na

Ásia, na América Central e em quase

todo o Caribe, os biocombustíveis

são a grande alternativa para resolver

o dramático déficit energético de mu-

itos países vítimas da estagnação e da

dependência externa.

O segundo desafio é dar resposta

ao problema do desemprego e da

concentração de renda. A produção

de biocombustíveis é capaz de gerar

milhões de empregos, fixando o

homem na terra e distribuindo a

renda, sobretudo se, como prevê a le-

gislação brasileira, a agricultura fami-

liar for estimulada.

O terceiro é o de contribuir para a

redução do aquecimento do planeta.

Como combustível ou aditivo aos

combustíveis fósseis, o etanol e o bio-

diesel reduzem consideravelmente a

emissão de poluentes na atmosfera.

O último desafio é o de assentar

as bases para uma indústria de nova

geração, sucessora da petroquímica,

capaz de produzir materiais, medica-

mentos, adubos e alimentos para

animais.

O exemplo brasileiro indica que é

totalmente controlável o risco de que

programas de biocombustíveis ve-

nham a contribuir para o aumento da

fome o mundo. A fome não decorre

da ausência de alimentos, mas da

falta de emprego e de renda, que

afeta um bilhão de homens e mulhe-

res no planeta. Como lembra o soció-

logo Emir Sader, hoje se produzem

alimentos suficientes para 12 bilhões

de pessoas, o dobro da população

mundial.

A experiência brasileira mostra

também que as terras destinadas à

produção de matéria-prima para o

etanol e o biodiesel não são próprias

para o cultivo de alimentos. Menos

de um quinto dos 320 milhões de

hectares de terra arável do país é

hoje cultivado. Desse total, apenas

1% se destina à cana, ou seja, 65

vezes menos que os milhões de hec-

tares de pastos degradados onde

esse cultivo vem se expandindo. É

falta de conhecimento dizer que o

Brasil poderá transformar-se em um

imenso canavial.

A nova fronteira de 
expansão do etanol
Produção de álcool de Mato Grosso do Sul deverá
dobrar até 2009, somando 2,7 bilhões de litros

novos investidores é também parte

da estratégia de desenvolvimento do

governador Puccinelli, que pretende

diversificar a economia local, histori-

camente baseada na pecuária de

corte (são 24,7 milhões de cabeças

de gado) e na produção de grãos (4,8

milhões de toneladas de soja na úl-

tima safra).

“Estes setores tradicionais não

serão substituídos ou prejudicados.

Ao contrário: queremos que se forta-

leçam, enquanto o Estado se diversi-

fica”, explica a secretária Tereza Cris-

tina, que, ao mesmo tempo em que

negocia com potenciais investidores,

organiza a vacinação do rebanho e a

difusão de boas práticas de manejo

do bovino de corte,

para que o Mato Gros-

so do Sul volte a ser

classificado como área

livre de aftosa com vaci-

nação.

Para dar sustentação

à expansão do etanol

no Estado, o governa-

dor está negociando

com a Petrobras, maior

empresa brasileira, e o

governo federal a inclu-

são de obras estratégicas no Plano de

Aceleração do Crescimento (PAC). O

projeto é construir um poliduto, que

traga gasolina e diesel desde refinaria

instalada no estado vizinho do Paraná

e abasteça os estados de Mato Grosso

do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondô-

nia, sendo capaz também de escoar o

etanol produzido na região até os

centros consumidores e um porto no

oceano Atlântico, para viabilizar a ex-

portação do biocombustível. 

O estado do Mato Grosso do Sul

(MS), na região centro-oeste do Brasil,

é o novo pólo dinâmico da produção

de etanol. Das 92 usinas de açúcar e

álcool em projeto no País, 32 deverão

instalar-se no estado.

O Mato Grosso do Sul conta atual-

mente com nove usinas e deverá do-

brar sua capacidade de produção para

2,7 bilhões de litros de etanol já em

2009. A meta é chegar a 5 bilhões de

litros do combustível no ano de 2012,

contando com um parque instalado

de 41 usinas.

O governador André Puccinelli e a

secretária Tereza Cristina Corrêa da

Costa Dias, do Desenvolvimento

Agrário, de Produção, da Indústria, do

Comércio e do Turismo,

têm uma agenda in-

tensa de contatos com

grupos empresariais

brasileiros e internacio-

nais, que procuram o

Estado para investir.

Grandes players inter-

nacionais, como o in-

vestidor norte-ameri-

cano George Soros, o

grupo francês Louis

Dreyfus Commodities e

o britânico Infinity BioEnergy, estão

entre os novos investidores no setor

de etanol no Mato Grosso do Sul. 

Eles foram atraídos pela ampla

disponibilidade de área para a agri-

cultura, por microclimas que garan-

tem alta produtividade da cana-de-

açúcar e pela localização estratégica

do MS, que faz fronteira com a Bolí-

via e Paraguai e divisa com os estados

brasileiros mais populosos e economi-

camente dinâmicos. A atração de

Puccinelli: Mato Grosso do
Sul está recebendo um terço
das usinas instaladas no País.
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A Bolsa de Mercadorias & Futuros

(BMF) de São Paulo, uma das institui-

ções que fazem dessa metrópole bra-

sileira a capital financeira da América

Latina, vai criar e negociar um novo

contrato para o etanol, que será co-

tado em dólares americanos. Dará

assim um novo passo para tornar-se

referência mundial no comércio

desse produto e cenário ideal para a

formação de preços dessa commo-

dity, quando as regras necessárias à

padronização do etanol estiverem es-

tabelecidas. Um dos cinco maiores

pregões de contratos futuros de pro-

dutos agropecuários do mundo, a

BM&F já possui todos os atributos in-

dispensáveis para qualificar-se a essa

função - e estuda a abertura de escri-

tórios fora do Brasil para estimular as

negociações do combustível. 

No ano passado, as operações

com álcool somaram 26,4 mil contra-

tos, o equivalente a 793 milhões de

litros. A estimativa para este ano é

que o volume seja superior ao de

2006. O mercado futuro de álcool é

um dos que mais cresce na BM&F.

Apenas no primeiro bimestre foram

negociados 3.332 papéis ante os

BM&F, referência internacional 
no mercado de álcool
Um dos maiores pregões mundiais de contratos futuros de produtos
agropecuários, BM&F reformula contrato de álcool e planeja abrir escritório
fora do Brasil para atrair investidor externo

Colheita mecanizada de cana-de-açúcar para produção de álcool: um dos mercados de maior crescimento da BM&F 

será o dólar e não

mais reais. A se-

gunda é o ponto de

entrega, que sai de

Paulínia, cidade do

interior do estado de

São Paulo, onde

estão as distribuido-

ras de combustíveis,

e vai para Santos,

porto no qual estão

concentrados os em-

barques para expor-

tação. Por fim, o

prazo de entrega será maior, com

ciclo mensal. Cada contrato tem

como objeto 30 metros cúbicos ou

30 mil litros de etanol a 20 graus

Celsius. 

“Com o novo contrato, atendere-

mos à demanda externa e também

ao mercado interno”, diz o diretor

de Mercados Agrícolas da BM&F.

Nos dois primeiros meses do ano, as

exportações de etanol foram 145%

superiores às do mesmo período de

2006, com receita de US$ 251 mi-

lhões. 

Ivan Wedekin, diretor de Agro-

negócio e Energia da BM&F, está na

expectativa de que sejam aprimora-

dos os mecanismos de tributação

dos contratos, para que os negócios

com etanol expandam-se rapida-

mente. No passado, ajustes seme-

lhantes foram necessários na formu-

lação de contratos com outras com-

modities.  

As mudanças nos contratos ainda

dependem da aprovação para Co-

missão de Valores Mobiliários (CVM).

A estimativa é que o novo modelo

esteja em vigência em maio deste

ano. Schouchana lembra que o Brasil

já é referência na produção de eta-

nol, não apenas pela história, mas

também pela possibilidade de cresci-

mento da oferta e que, sob este ân-

gulo, nada mais óbvio que seja tam-

bém referência de preço para o

mundo. “A BM&F tem a pretensão

de se tornar referência internacional

no mercado de álcool”, afirma.

Para tanto, o diretor de Merca-

dos Agrícolas da BM&F não descarta

a possibilidade de abertura de um

novo escritório internacional, exclusi-

vamente para atender o etanol. Hoje,

a bolsa opera um escritório de repre-

sentação em Xangai, na China, vol-

tado para o mercado da soja.

Segundo ele, o mercado de ál-

cool está hoje focado princi-

palmente nos Estados Unidos

e países da Europa. 

Além do escritório em Xan-

gai, a bolsa opera ainda uma

conta em Nova York para que

não-residentes que operam

com derivativos agrícolas pos-

sam fazer os ajustes diários e

as margens de garantia. Esta

operação, autorizada em 1999

pelo Banco Central, poderá ser

utilizada também para os con-

tratos futuros de álcool.

“Trata-se de uma opção a mais

para o investidor estrangeiro”,

diz ele, lembrando que em al-

guns momentos do ano 50%

dos contratos em aberto de

café, por exemplo, é realizado

por não-residentes.

A BM&F tem planos para incre-

mentar ainda mais suas operações

nos mercados agropecuários, atrain-

do investimentos dos grandes players

internacionais. “Nossa meta é crescer

a uma taxa média 25% ao ano. Para

isso, uma das estratégias é desonerar

as operações e reduzir os custos”,

diz Schouchana. 

Como exemplo das iniciativas to-

madas para incentivar as operações

de contratos futuros, ele destaca a

criação do Fundo de Operações dos

Mercados Agropecuários (Foma), no

segundo semestre do ano passado,

no qual a BM&F investiu R$ 50 mi-

lhões para a cobertura dos riscos. 

Além de álcool, a BM&F também

negocia contratos futuros de soja,

café, boi gordo, algodão, açúcar e

milho. Em 2006, a BM&F negociou

US$ 12,419 bilhões em 1,354 milhão

de contratos agropecuários, valor

23% superior ao do ano anterior. Os

mercados agropecuários da BM&F

negociaram, em fevereiro de 2007,

128 mil contratos, recorde de volu-

mes para os meses de fevereiro. Na

comparação com janeiro deste ano,

houve crescimento de 14,3%.

Álcool: novos contratos futuros da BM&F atendem à demanda externa e interna

1.901 do mesmo período do ano

passado, em um incremento de

75,2%.

A BM&F criou o contrato do ál-

cool anidro carburante - que a partir

de agora passará a denominar-se

etanol - em 2000. As mudanças que

estão sendo introduzidas, de acordo

com Félix Schouchana, diretor de

Mercados Agrícolas da instituição,

foram reivindicadas pelo setor, den-

tro da câmara setorial da bolsa. 

São três as mudanças programa-

das para os contratos. A primeira

delas é a moeda de cotação, que


