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Da esquerda para a direita: unidade de lingotamento contínuo
da Gerdau Açominas; utilização de laser no Instituto de Física 
e Química da USP; produção de tecidos da Coteminas; o Legacy,
jato executivo da Embraer; sequenciamento genético do
genoma da Xylella fastidiosa.

Acima, o “14 Bis”, no qual o inventor brasileiro Alberto Santos
Dumont (ao lado), realizou, em 1906, o primeiro vôo em aparelho
mais pesado do que o ar.
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Companhias brasileiras adotam boas práticas gerenciais, investem em
inovação e registram os melhores resultados de sua história

UMA SAFRA DE BONS
BALANÇOSE

M
P

R
E

S
A

S

DOMINGOS ZAPAROLLI

O ano de 2005 vai deixar saudade para a maior parte das empresas brasileiras. Combinando
competência gerencial, investimentos em inovação e tecnologia e foco na produção de artigos de
maior valor agregado, as companhias brasileiras registraram, em 2005, o melhor resultado dos últi-
mos anos. 

Análise do comportamento das empresas brasileiras feita pela Economática, consultoria especia-
lizada na avaliação de balanços, mostra que as 84 companhias que divulgaram seus dados à Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) até o início de março deste ano registraram uma receita operacio-
nal líquida de US$ 122 bilhões. Nesta avaliação não foram consideradas as empresas do setor finan-
ceiro, tampouco a Petrobras, por conta de seu gigantismo (a empresa petrolífera é a maior compa-
nhia do País, com faturamento da ordem de US$ 51,4 bilhões no ano passado).

Tomando-se o real, a moeda brasileira, como referência, o resultado representa um avanço de
8,9% acima do registrado em 2004, e um total significativamente superior à taxa de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de 2,3% no ano passado.

O lucro líquido destas 84 empresas evoluiu 25,4%, superando os US$ 15 bilhões, com destaque
para a rentabilidade média sobre o patrimônio, de 32,2%. “Nos padrões internacionais, uma renta-
bilidade de 15% já é considerada um ótimo resultado. O índice alcançado pelas empresas brasilei-
ras superou as melhores expectativas”, analisa o diretor da Economática, Fernando Exel.

A safra de bons resultados propagou por diversos segmentos da economia, com destaque para
as áreas de metalurgia, siderurgia, alimentos e bebidas, além de papel e celulose. A Petrobras teve
um lucro líquido recorde; de US$ 10,78 bilhões; a mineradora Companhia Vale do Rio Doce, uma
das maiores do mundo, aumentou seu lucro em 88%, para US$ 4,74 bilhões.

Mesmo grupos que têm o
foco de seus negócios no mer-
cado interno expandiram seus lu-
cros. A AmBev, maior cervejeira
da América Latina, nunca vendeu
tantas cervejas e refrigerantes
quanto em 1995, e obteve um
lucro de US$ 682 milhões.

A performance das empresas
brasileiras é explicada por diversos
fatores, a começar pela maturação
dos investimentos feitos ao longo
da última década, explica o con-
sultor da Economática. Pesou tam-
bém o aquecimento da economia
mundial, particularmente para as
empresas que operam com bens e
serviços de exportação. Em alta: atividade da indústria paulista cresceu 7,4% em janeiro deste ano

Até mesmo a apreciação do real
em relação ao dólar acabou benefici-
ando empresas que tinham dívidas
lastreadas na moeda norte-ameri-
cana e tiveram a oportunidade de
saldar débitos ou reduzir despesas fi-
nanceiras em melhores condições.

“A conjuntura internacional aju-
dou. E as empresas que investiram e
se prepararam administrativamente
conseguiram bons resultados com a
maré positiva”, diz Rodrigo Lowndes,
presidente do Banco Morgan Stanley
no Brasil.

A tendência positiva se mantém
em 2006. Em janeiro deste ano, a in-
dústria do Estado de São Paulo pro-
duziu 7,4% mais que no mesmo pe-
ríodo de 2005, segundo dados da
Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp). E as vendas do comér-
cio varejista cresceram 4,9%. “O ano
começou com robustez”, diz Paulo
Francini, diretor do departamento
econômico da Fiesp.

O desempenho positivo das in-
dústrias brasileiras também é reco-
nhecido pelas agências internacionais
de classificação de risco, como a
Moody's e a Standard & Poor's, que
elevaram para a condição de grau de

investimento um grupo de oito em-
presas do país - Votorantim Celulose
e Papel (VCP),  Aracruz Celulose, Em-
braer, Petrobras, Companhia Vale do
Rio Doce, Votorantim Participações,
Alcoa Alumínio e AmBev.

Para Luiz Tess, diretor-geral do
Moody's, a análise de longo prazo
destas empresas aponta para aspec-
tos sólidos tanto em relação aos seus
posicionamentos de mercado, quan-
to em relação à suas estratégias e
governança corporativa. “A gestão
de riscos das empresas brasileiras
evoluiu muito. E isso resulta numa
melhor performance”, diz Richard
Sippli, diretor da Moody's.

Gerenciamento - Um dos princi-
pais responsáveis pelos bons resulta-
dos que as empresas brasileiras regis-
tram é o aprimoramento dos proces-
sos de gestão. Expostas à maior con-
corrência internacional e ao próprio
acirramento do mercado interno, as
companhias brasileiras fizeram sua
“lição de casa” para se adequar à
nova realidade, operando com maior
agilidade e com foco nas preferên-
cias do consumidor final.

A revolução gerencial ocorrida na

Companhia Vale do Rio Doce, um
dos principais players do mercado in-
ternacional de minérios, é exemplar.
Em março, a empresa divulgou seus
resultados do ano passado, quando
registrou a maior receita de sua his-
tória - um faturamento de US$ 16
bilhões. 

O aumento da demanda mundial
por minério de ferro, que cresce à
ordem de 20% ao ano, e o conse-
qüente aumento das cotações contri-
buíram para o resultado. Mas o im-
pacto do processo de reestruturação
que a companhia experimentou,
desde que foi privatizada, há oito
anos, foi fator igualmente impor-
tante para o bom resultado.

O primeiro passo desta remode-
lação foi a definição de uma estraté-
gia de longo prazo. O conselho de
administração da companhia decidiu
fazer da Vale uma empresa de mine-
ração global, adotando medidas
drásticas, como se desfazer de todos
os negócios que não tinham relação
direta com a atividade. 

Assim, empresas de navegação,
de papel e celulose e os projetos de
reflorestamento da companhia foram
vendidos. A operação, que envolveu
a negociação de doze empresas, re-
sultou na geração de caixa da ordem
US$ 2,1 bilhões, recursos que foram
reinvestidos na ampliação e moderni-
zação dos processos de mineração e
logística. 

Nos últimos cinco anos, a Vale in-
vestiu US$ 10,5 bilhões apenas no
Brasil, ampliando sua capacidade de
transporte de carga, geração de
energia e em novas minas. E a com-
panhia também realizou investimen-
tos no mercado internacional,
abrindo operações para a exploração
de minério em países como Chile,
Argentina, Angola e Moçambique.

No final de 2005, a companhia
desembolsou US$ 800 milhões na
aquisição da canadense Canico, es-
treando suas operações no mercado
internacional de níquel. “Primeiro
priorizamos investimentos em áreas

Consumo: vendas do comércio varejista cresceram 4,9% no primeiro mês do ano
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onde já éramos fortes, agora esta-
mos ampliando horizontes”, diz
Roger Agnelli, presidente da Vale, co-
mentando a estratégia de operação
internacional da companhia.

Para 2006, os investimentos da
Vale serão de US$ 4,6 bilhões. Os
recursos serão aplicados na viabiliza-
ção de duas novas siderúrgicas, na
expansão da capacidade de produ-
ção das minas e no desenvolvi-
mento de novas unidades de extra-
ção de minério. 

Há outras possibilidades de inves-
timento em estudo, como um novo
projeto no estado do Espírito Santo,

de uma Universidade Corporativa
para seus funcionários. 

Em 2005, cada um dos 21.882
empregados da companhia realizou
cerca de 118 horas de treinamento.
No mesmo período, o programa de
qualificação de aprendizes da em-
presa atendeu 1,6 mil funcionários. 

Inovação - A evolução do desem-
penho das empresas brasileiras tam-
bém resulta do maior foco conferido
à inovação tecnológica. Cresce o in-
vestimento privado em pesquisa e
desenvolvimento, ao mesmo tempo
em que as companhias tratam de ca-

A tecnologia do motor flex fuel
foi desenvolvida por engenheiros
brasileiros das montadoras e empre-
sas de autopeças estabelecidas no
País. Coube à Volkswagen do Brasil a
primazia de lançar o primeiro veículo
dotado da nova tecnologia, em
março de 2003. “Marcamos um
tento com os carros flex fuel. O sis-
tema exemplifica as principais carac-
terísticas de nossa marca: tecnologia
e preocupação com o consumidor,
que pode agora escolher como quer
abastecer seu veículo”, diz Hans-
Christian Maergner, presidente da
Volkswagen do Brasil, empresa que

no Sudeste do Brasil. Os planos en-
volveriam a construção de uma usina
siderúrgica, oito usinas de pelotiza-
ção de minério de ferro, uma terme-
létrica, e a adequação do porto de
Ubu, no sul do Estado.

Além de ampliar sua frente de
operações, a Vale também trata de
investir no desenvolvimento e qualifi-
cação de sua equipe profissional. A
empresa está aplicando neste ano
mais de US$ 22 milhões na formação
e aprimoramento do nível de sua
mão-de-obra, e investiu na criação

pitalizar as vantagens naturais e
comparativas do Brasil.

O Brasil foi pioneiro na produ-
ção, em larga escala, de álcool com-
bustível a partir da cana-de-açúcar e
a tecnologia acumulada neste setor
foi empregada, mais recentemente,
em outra solução inovadora: o
motor bicombustível, ou flex fuel,
que tem a propriedade de ser mo-
vido tanto a álcool quanto a gaso-
lina, inclusive com uma mistura em
qualquer proporção dos dois com-
bustíveis,  permitindo ao usuário a
possibilidade de escolher o combus-
tível mais competitivo no momento
de encher o tanque.

faturou US$ 7,3 bilhões em 2005.
Desde seu lançamento, as vendas

dos veículos com a tecnologia flex
são crescentes. Mais de 1,5 milhão
de carros já foram comercializados
com o sistema, dos quais 886 mil veí-
culos apenas em 2005. Em janeiro de
2006, os veículos dotados com a tec-
nologia alcançaram a marca de
72,8% dos licenciamentos em terri-
tório nacional.

Empresas como Fiat e Volkswagen
já dedicam mais de 90% de sua pro-
dução para o veículo bicombustível.
A General Motors, com mais de 70%
de sua  produção voltada para a
nova tecnologia, foi a primeira em-

Transporte de minério de ferro (à
esquerda) e produção de aço:
investimentos da Companhia Vale do Rio
Doce em logística e siderurgia em 2006
totalizam US$ 4,6 bilhões
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presa a ofertar todas as
suas linhas de veículos
leves com motor flex.

O próximo passo do
automóvel flex fuel é

sua internacionalização. Estados Uni-
dos, Alemanha, Japão, Reino Unido e
China são alguns dos países com os
quais o Brasil procura fechar negó-
cios envolvendo o álcool combustível
e os motores flex.

Valor agregado - As iniciativas
de modernização dos negócios não
estão concentradas apenas nos
grandes complexos industriais, mas
também são parte da estratégia de
empresas de menor porte, que in-
vestem com o objetivo de agregar
valor aos seus produtos e obter
bons resultados.

Esse movimento é bem visível em
uma das mais tradicionais atividades
econômicas do Brasil: a cafeicultura.
O Brasil é o maior produtor mundial

do grão, responsável por 35% das
colheitas totais, e também o maior
exportador, com vendas anuais de
US$ 3 bilhões. 

Tradicional provedor mundial de
café em grão, o Brasil está experi-
mentando uma mudança do perfil de
sua produção, com o ingresso de um
crescente número de cafeicultores
especializados na produção de cafés
de apurada qualidade.

De acordo com cálculos da Asso-
ciação Brasileira de Cafés Especiais,
entidade que reúne mais de cin-
qüenta produtores de cafés finos, a
oferta total de cafés especiais, com

certificação de origem, deve atingir a
marca de um milhão de sacas em
2006, resultando num faturamento
de aproximadamente US$ 110 mi-
lhões.  

Trata-se de um volume ainda pe-
queno se comparado ao total da
safra brasileira - que se situa entre 40
e 43 milhões de sacas. É importante,
porém, comparar o ritmo de cresci-
mento dos diferentes produtos. En-
quanto a produção de cafés tradicio-
nais cresce à base de 1,5% ao ano,
os especiais registram uma evolução
anual de 10%, devendo atingir o ín-
dice de 25% em 2006, em relação
ao ano anterior. 

A razão deste crescimento é de
ordem puramente econômica: o
mercado paga um ágio de 30%, em

média, sobre o preço do café con-
vencional. E os prêmios pagos aos
cafés especiais podem ser ainda mais
elásticos. A fazenda Santa Inês, do
sul de Minas Gerais, realizou um lei-
lão eletrônico em janeiro deste ano,
em que a saca de café fino foi co-
mercializada por US$ 6,5 mil, valor
sessenta vezes maior em relação ao
preço corrente de mercado.

Com o intuito de agregar valor
ainda maior à produção, alguns pro-
dutores de cafés especiais tratam de
produzir e comercializar no exterior
cafés já torrados e moídos, com
marca própria.

Christian Maergner,
presidente da Volkswagen
do Brasil: “Marcamos um
tento com o motor flex
fuel”. 
Café: maior exportador
mundial, Brasil é o país que
mais investe em produtos
finos
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MARIA CANDIDA VIEIRA

Um século depois de o brasileiro
Alberto Santos Dumont ter realizado
o primeiro vôo com um aparelho
mais pesado do que o ar (veja o qua-
dro “Pioneirismo no ar”, na próxima
página), o Brasil cumpre uma movi-
mentada agenda aeroespacial.

Nos últimos dias de março, o te-
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Estas e outras operações aeroes-
paciais brasileiras são fruto dos tra-
balhos desenvolvidos pelo centro de
excelência que o País consolidou nos
últimos cinqüenta anos, a partir da
criação de instituições como o Cen-
tro Técnico Aeroespacial (CTA), o Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), ambos em São José dos Cam-

emeyer, o CTA é uma pequena ci-
dade, com 3 mil moradores, 900 re-
sidências, rede de serviços com ca-
pacidade para atender 4.120 funcio-
nários, cinco agências bancárias,
duas escolas, creches e posto de ga-
solina. 

O alto nível de formação é uma
característica dessa comunidade.

nente-coronel aviador Marcos Cesar
Ponte torna-se o primeiro astronauta
brasileiro, ao embarcar na espaço-
nave russa Soyuz TMA-8, no Caza-
quistão, com destino à Estação Espa-
cial Internacional (ISS), onde participa
da realização de oito trabalhos de
pesquisa, nas áreas de biologia, óp-
tica e mecânica. 

Até o final do ano, o Brasil lança,
em parceria com a China, o satélite
CBERS-2B, em substituição ao
CBERS-2, que já distribuiu 120 mil
imagens gratuitamente para mais de
6 mil usuários, entre órgãos públicos,
universidades, centros de pesquisa e
iniciativa privada. 

pos, no Estado de São Paulo, e da
Agência Aeroespacial Brasileira (AEB),
no Distrito Federal.

Este complexo de pesquisa e de-
senvolvimento deu sustentação para
a constituição do parque aeroespa-
cial brasileiro, que mobiliza centenas
de empresas e mais de 25 mil profis-
sionais. Dentre essas companhias se
destaca a Embraer, líder mundial na
produção de aviões a jatos com ca-
pacidade para até 110 passageiros. 

O Centro Técnico Aeroespacial
(CTA) é um dos motores de todo
este sistema. Instalado numa área
de 14 milhões de metros quadrados
e projetado pelo arquiteto Oscar Ni-

Entre os militares, 280 são doutores,
220 mestres e 360 têm curso de es-
pecialização. Dos 2.420 civis, 890
têm curso superior, 1.270 são técni-
cos e 261 auxiliares.

O CTA também abriga o Instituto
de Aeronáutica e Espaço (IAE), que
opera o maior túnel aerodinâmico da
América Latina e responde pelo de-
senvolvimento de programas estraté-
gicos, como o do Veículo Lançador
de Satélites (VLS), o motor a álcool
para aviões e sistemas de defesa para
as aeronaves da Força Aérea Brasi-
leira (FAB). 

Nas instalações do CTA também
funciona o Instituto de Estudos

Nas alturas:
tecnologia
brasileira está
presente em
aeronaves como
o jato Legacy, da
Embraer (à
esquerda), e no
Veículo Lançador
de Satélites, do
Programa
Aeroespacial
Brasileiro

As pioneiras Astro e Ipanema ob-
tiveram, em 2005, uma receita de
US$ 30 milhões com a iniciativa. O
valor alcançado pelo café torrado e
moído é cinco vezes maior do que o
conseguido com a comercialização
de grãos. “Os empresários brasilei-
ros estão conquistando seu espaço
no mercado externo oferecendo
produtos diferenciados e exclusi-
vos”, diz Raymond Louis Rebetez,
da Astro Café. 

Nos últimos anos, ele investiu US$
5 milhões para adequar seu negócio
a este perfil. Ele baseou toda sua
produção em cinco fazendas situadas
na região da Mogiana, no Estado de
São Paulo, e no sul do Estado de
Minas Gerais, regiões de micro-clima
favoráveis à obtenção de cafés de
alta qualidade; e verticalizou a pro-

Para diferenciar ainda mais sua
produção, Rebetez investiu na mo-
dernização da embalagem de seus
cafés torrados, adotando um sistema
que realiza o envase com nitrogênio -
processo inédito no Brasil. “Com
isso, o produto mantém suas carac-
terísticas e seu frescor por mais de
180 dias nas prateleiras, três vezes
mais do que os 60 dias que supor-
tam os cafés envasados em embala-
gens tradicionais”, diz ele, lem-
brando que essa particularidade é
um diferencial decisivo para quem
quer exportar.

Paralelamente, Rebetez investe na
divulgação de seus produtos em ca-
feterias, restaurantes e supermerca-
dos no Brasil e no exterior. O café
Astro é exportado principalmente
para os Estados Unidos e Noruega. 

US$ 742,2 milhões, total 3,23% su-
perior ao registrado no ano anterior.
Dois itens se destacam nesta pauta:
as vendas externas de moda praia e
de moda íntima, que cresceram
quase 90%.

Trata-se de uma linha de alto
valor agregado: enquanto o quilo de
tecido é exportado por US$ 4,80, em
média, as confecções de praia e
moda são exportadas por até US$
60,00 o quilo. Os principais compra-
dores das confecções brasileiras são
os Estados Unidos, Portugal, Itália,
Chile, Espanha, França e Argentina.
Boa parte do dinamismo do setor
vem do trabalho de empresas que
souberam agregar valor aos seus pro-
dutos, como a Rosa Chá, do estilista
e empresário Amir Slama. 

Apenas cinco anos depois de sua
primeira incursão internacional, por
meio de um desfile na semana inter-
nacional de moda de Nova York, a
Rosa Chá é hoje referência entre as
grifes de moda praia do mundo.

Os negócios triplicaram no perí-
odo. Em 2001 a empresa exportou
pouco mais de 14 mil peças. Em
2005, foram mais de 42 mil. No ex-
terior, a empresa possui lojas em Lis-
boa e Miami e show room na França,
Itália, Espanha, Grécia, Suécia, Rús-
sia, Japão, Inglaterra e Austrália.
Desde 2003, biquínis e maiôs da
Rosa Chá são comercializados na ele-
gante Printemps, em Paris.

Slama, que é formado em admi-
nistração de empresas e história, ini-
ciou-se no setor ao herdar,em 1989,
a confecção de moda esportiva de
seus pais. Atento aos movimentos da
moda, o empresário remodelou seus
negócios, buscando nichos internaci-
onais em que uma empresa poderia
oferecer uma identidade brasileira e
se destacar com produtos com quali-
dade e design mundial. A moda
praia preencheu este requisito.
“Nosso sucesso está em conseguir
oferecer coleções que saem do Brasil,
mas com uma dimensão internacio-
nal”, diz o estilista.

O empresário também está atento
para o impacto social de suas ativida-
des: investiu na construção de escola
rural na Fazenda Alambari, em São
Paulo, que atende 360 alunos de
quinze fazendas da região. 

No local, há ainda um centro cul-
tural, dotado de biblioteca, onde são
realizadas oficinas de teatro e artesa-
nato, além da exibição de filmes de
cinema, para os alunos e para os 150
moradores da fazenda. “O café bra-
sileiro é social e ambientalmente cor-
reto”, diz Rebetez.

Biquíni tipo exportação - Outro
setor no qual os produtos brasileiros
com valor agregado têm se desta-
cado é o da moda. As empresas bra-
sileiras de confecções fecharam o
ano de 2005 com exportações de

dução, implantando uma torrefadora
em uma de suas fazendas, a Rancho
Grande, no Estado de São Paulo,
onde também produz café orgânico -
aquele cujo processo de produção
dispensa o emprego de agrotóxicos.

Criação do
empresário
Amil Slama,
biquínis da
Rosa Chá são
exportados
para os cinco
continentes

Nas asas da tecnologia
Programa brasileiro de pesquisa aeroespacial, que deu as bases para a criação
da Embraer - líder na produção de jatos de médio porte -, desenvolve motores
flex-fuel para aviões e promove a viagem do primeiro astronauta do País
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Avançados (IEAv), que realiza pesqui-
sas de física de alta energia, física nu-
clear, óptica, física de plasma, mole-
cular e atômica, laser, desenvolvi-
mento de software e eletrônica digi-
tal. Também está no CTA o Instituto
de Fomento e Coordenação Indus-
trial (IFI), responsável pela certificação
de produto da indústria aeronáutica
e transferência de tecnologia.    

“O planejamento estratégico do
setor aeroespacial é um dos mais
bem-sucedidos do Brasil”, destaca
Carlos Augusto Leal Velloso, tenente
brigadeiro e comandante do CTA. Os
trabalhos de pesquisa e desenvolvi-
mento do centro foram decisivos
para a criação da Embraer, em 1969.
Privatizada em 1994, a empresa já
produziu e vendeu 3,6 mil aviões. A
empresa investe pesadamente em
tecnologia. 

Mais de US$ 1 bilhão foram apli-
cados no desenvolvimento da família
de novos aviões - 170, 175, 190 e

195 -, e outros US$ 100 milhões
estão sendo desembolsados em trei-
namento e capacitação profissional
de 2000 até o ano passado. Com pe-
didos em carteira da ordem de US$
10,4 bilhões e exportações de US$
3,1 bilhões no ano passado, a Em-
braer emprega 17 mil profissionais,
dos quais 3.867 são engenheiros. 

Para este ano, estão previstos in-
vestimentos de US$ 194 milhões em
pesquisa e desenvolvimento e outros
US$ 188 milhões em 2007. Um
exemplo de tecnologia moderna é o
Centro de Realidade Virtual (CRV),
inaugurado em 2000, que reduz o
tempo para desenvolver novos avi-
ões. O Embraer 170, por exemplo,
levou 38 meses para ficar pronto, en-
quanto modelos anteriores, como o
ERJ 145, exigiram 60 meses de traba-
lho.    

“Tecnologia é fundamental para a
atuação e desenvolvimento da Em-
braer. Só com tecnologia se pode

No dia 23 de outubro de
1906, Alberto Santos Dumont 
realizou a bordo de 14-Bis o pri-
meiro “vôo mecânico” do
mundo, devidamente homolo-
gado. Decolando do Campo de
Bagatelle, em Paris, o 14-Bis per-
correu uma distância de 60 me-
tros, em vôo nivelado, a uma 
altura que variava entre dois e
três metros, com duração de 7
segundos. 
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Com esse feito, Santos Du-
mont arrebatou os 3.000 francos
do prêmio Archdeacon, criado em
julho de 1906 pelo americano Er-
nest Archdeacon, para premiar o
primeiro aeronauta que conse-
guisse voar por mais de 25 me-
tros em um vôo nivelado.

Poucos dias depois, em 12 de
novembro de 1906, Santos Du-
mont superaria o próprio feito,
voando 220 metros, a seis metros
de altura do solo, em 21,2 segun-
dos e a uma velocidade média de

41 km/hora. Conquistou
outro prêmio, oferecido
pelo Aeroclube de
França, conferido “ao
primeiro aeroplano que,
levantando-se por si só,
fizesse um percurso 
de 100 metros com 
desnivelamento máximo
de 10%”.

Pioneirismo no ar

competir com empresas do primeiro
mundo”, afirma Satoshi Yokota, vice-
presidente executivo de Engenharia e
Desenvolvimento da Embraer.

Também foi no CTA que surgiu o
Proálcool, o bem sucedido programa
brasileiro de substituição da gasolina
por álcool obtido da cana-de-açúcar,
como combustível automotivo. De-
pois de criar o primeiro avião com
motor movido a álcool, a instituição
volta a apostar em inovações. No
final de 2005, o CTA e a empresa
Magnetti Marelli acertaram uma par-
ceria para desenvolver um sistema de
gerenciamento eletrônico de aerona-
ves. O objetivo é um avião com
motor flex fuel, que tenha capaci-
dade de operar tanto com querosene
de aviação como com gasolina auto-
motiva e álcool.

O CTA acumula ainda experiência
em veículos aéreos não tripulados
(VANT) e tem um projeto, com custo
estimado de US$ 12,3 milhões, de
um modelo para uso civil e militar de
reconhecimento aéreo, monitora-
mento de recursos naturais, redes
elétricas e dutos de petróleo. 

O mercado desses veículos está
crescendo e os gastos mundiais em
pesquisa devem chegar a US$ 8 bi-
lhões em 2008. No Brasil, existem
dez iniciativas públicas e privadas
nesse segmento. Uma delas é a Em-
bravant, instalada em novembro de
2005, na IncubAero, primeira incu-
badora de empresas de tecnologia
aeroespacial do País, que pode usar a
infra-estrutura e os laboratórios do
CTA e do ITA.  

Outra linha de trabalho da pes-
quisa aeroespacial brasileira é o de-
senvolvimento de sistemas para esta-
bilizar satélites em órbita e orientar
trajetórias de foguetes no espaço, re-
alizado pela Agência Espacial Brasi-
leira (AEB), instalada em Brasília. 

A agência está investindo cerca
de US$ 21 milhões no projeto, consi-
derado estratégico para o desenvolvi-
mento do Programa Espacial Brasi-
leiro, também operado pela AEB.
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para o período, entre
1,850 milhão e 1,900 mi-
lhão de barris diários.

Esta marca foi assegu-
rada pelo domínio da tec-
nologia de prospecção
em águas profundas, em
que a Petrobras detém o
recorde mundial, regis-
trado em agosto de
2005, quando chegou à
marca de 6.915 metros
de perfuração na Bacia
de Santos, Estado de São
Paulo. 

A tecnologia offshore
é resultado do programa
de parceria que a Petro-
bras conduz em conjunto
com 27 universidades, 45
empresas de engenharia,
55 indústrias e três com-
panhias petroleiras, que
gerou 47 patentes nacio-
nais e treze internacio-
nais, o equivalente a
20% das concessões
desse tipo no país.

Maior empresa brasi-
leira, com faturamento
da ordem de US$ 51,4 bi-

lhões, a Petrobras programa investir
cerca de US$ 12 bilhões em ativida-
des de exploração e produção em
2006.

A política de investimentos em
pesquisa teve início em 1986, com o
lançamento do Programa de Desen-
volvimento Tecnológico de Sistemas
de Produção em Águas Profundas
(PROCAP). Coordenado pelo Centro
de Pesquisas e Desenvolvimento
(Cenpes) da Petrobras, o programa
estabeleceu uma ampla rede de par-

cerias com universidades e centros
de pesquisa. 

A lista de parceiros é encabeçada
pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra
de Pós-Graduação e Pesquisa de En-
genharia (Coppe), da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que
já executou para a Petrobras mais de
mil contratos de P&D. Entre eles, o
destaca-se o Laboratório Oceânico,
onde em 2003 foi construído um
tanque que reproduz o ambiente
marinho. 

A instalação, que representou um
investimento de US$ 7,2 milhões, é
utilizada para avaliar o comporta-
mento de plataformas e equipamen-
tos de produção e exploração em
águas profundas. “Não há nada
igual em todo mundo”, destaca o
coordenador geral do laboratório,
Carlos Levi.

Outro aliado importante é o Cen-
tro de Tecnologia do Petróleo, ligado
à Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp). Liderados pelo enge-
nheiro mecânico Antonio Carlos
Bannwart, os pesquisadores encon-
traram a saída para solucionar um
problema que há anos desafia a in-
dústria petrolífera: como retirar pe-
tróleo ultraviscoso de reservatórios
marítimos com profundidade supe-
rior a dois mil metros. 

A tecnologia inovadora consiste
em criar uma película de água den-
tro da tubulação, de modo a reduzir
drasticamente o atrito entre o com-
bustível e as paredes do duto. Além
de facilitar o escoamento, a técnica
proporciona economia da energia
usada no bombeamento do óleo,
conforme demonstraram os testes
realizados.

CLAYTON LEVY

Em abril deste ano, o Brasil atinge
a auto-suficiência na produção de
petróleo, quando entra em operação
a plataforma marítima P-50, operada
pela Petrobras, na Bacia de Campos,
Estado do Rio de Janeiro. Com capa-
cidade para processar 180 mil barris
diários de óleo, a plataforma vai
contribuir para elevar a produção
brasileira de petróleo para 1,910 mi-
lhão de barris/dia, em média, supe-
rando, assim, a demanda prevista

Sonda de prospecção da Petrobras: tecnologia
desenvolvida em conjunto com 27 universidades, 45
empresas de engenharia, 55 indústrias e três
companhias petroleiras

mentos de campo.
Atuando em parceira com institui-

ções de 56 países, a Embrapa lança,
em média, 120 novos cultivares por
ano. Esse esforço se traduz em pro-
dutos e serviços mais competitivos
para o produtor rural.

“As sementes desenvolvidas pela
empresa resultaram em ganhos para
o produtor da ordem de US$ 2,8 bi-
lhões na safra 2003”, calcula o enge-
nheiro-agrônomo José Roberto Peres,
gerente-geral da Embrapa Transfe-
rência Tecnológica, que destaca o
efeito social das atividades de pes-
quisa. “As trinta tecnologias lança-
das pela empresa no ano passado
geraram 206.831 postos de trabalho
em diversos segmentos do agrone-
gócio”, diz ele. 

A repercussão das soluções de-
senvolvidas pela Embrapa não se res-

tringe às fronteiras do País. O domí-
nio da tecnologia do controle bioló-
gico da lagarta da soja (Anticarsia
gemmatalis), por meio de seu preda-
dor natural, o baculovírus anticarsia,
é um feito internacionalmente reco-
nhecido.  

A técnica foi desenvolvida no final
dos anos 1970 pela equipe coorde-
nada pelo engenheiro-agrônomo Flá-
vio Moscardi, pesquisador da Em-
brapa Soja e idealizador do Programa
de Controle Biológico da Soja.

Hoje, o baculovírus é aplicado em
2 milhões de hectares de lavouras
brasileiras de soja, poupando o ambi-
ente da aplicação de 20 milhões de
litros de agrotóxicos nos últimos
vinte anos. “Desde 1983, quando
começou a ser empregada em es-
cala, essa técnica trouxe uma econo-
mia de aproximadamente US$ 200
milhões”, calcula Moscardi.

A estatal desenvolveu uma fór-
mula em pó molhável do baculovírus,
facilitando a comercialização do pro-
duto. Hoje, cinco empresas proces-
sam e vendem o inseticida biológico
no Brasil, Argentina, Paraguai, Bolí-
via, Colômbia e México. A Embrapa
repassou a esses grupos a tecnologia
para o desenvolvimento do produto
em troca do pagamento de 5% das
vendas anuais em royalties. 

Outra tecnologia de importância
econômica desenvolvida pela Em-
brapa é a fixação biológica do nitro-
gênio na soja, o que permitiu a ex-
pansão da cultura por todo o país,
especialmente pelo Centro-Oeste.
Essa técnica consiste na inoculação

PEDRO ROCHA

A produtividade brasileira de
grãos dobrou nos últimos dezenove
anos, passando da média de 1.258
quilos por hectare da safra 1976/77
para os 2.658 quilos por hectare da
atual safra (2005/06). Este avanço
decorre da combinação de fatores
naturais, climáticos e de gestão da
produção, mas, sobretudo, do acú-
mulo de conhecimento e de desen-
volvimento tecnológico de centros de
pesquisa como a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
maior instituição de pesquisa agrope-
cuária tropical do mundo.

A Embrapa, que opera 37 centros
de pesquisa espalhados por todo o
país, conta com 2.221 pesquisadores
(53% com doutorado e 45% com
mestrado), que conduzem anual-
mente 463 projetos e 12 mil experi-

Colheita de soja: tecnologias desenvolvidas pela Embrapa proporcionam ganhos de
produtividade

Recordes nos abismos do oceano
Em parceria com instituições de pesquisa brasileiras, Petrobras desenvolve a
mais avançada tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas
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Maior instituição de pesquisa agropecuária do mundo tropical, Embrapa
desenvolve material genético que proporcionou ganhos da ordem de US$ 2,8
bilhões na safra 2003 para o produtor rural
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LEA DE LUCA

Os bancos brasileiros jamais lu-
craram tanto em sua história como
em 2005. Juntos, os cinco maiores
(Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú e Unibanco)
registraram lucro líquido de US$ 8,5
bilhões, 44% a mais do que os US$
5,8 bilhões do ano anterior. 

Os maiores ganhos foram regis-
trados pelo Bradesco, o maior banco
privado do País, com ativos de US$
94,8 bilhões e lucro líquido de US$
2,5 bilhões; pelo Itaú - o segundo
maior banco privado brasileiro, com
ativos de US$ 68,7 bilhões e lucro lí-
quido de US$ 2,4 bilhões -, e Banco
do Brasil (BB), a maior instituição fi-
nanceira do País, com ativos de US$
114,9 bilhões e lucro líquido de US$
1,9 bilhão (veja o quadro “Lucros
recordes”, à página 19)

“A rentabilidade patrimonial
média dos maiores bancos, de
26%, supera com folga a média
das principais instituições financei-
ras internacionais, que se situa
entre 10% e 15%”, calcula Erivelto
Rodrigues, presidente da Austin Ra-
ting, empresa de consultoria da
área financeira.

Também acelerou-se a evolução
dos índices de eficiência do setor fi-
nanceiro. De acordo com cálculos da
Austin Rating, os bancos brasileiros
avançaram três pontos percentuais,
passando de 56% para 53% em
média, (quanto menor o índice, me-
lhor). 

Uma das razões para isso é o
constante investimento em tecnolo-
gia, conforme reconhece o próprio
chairman mundial do HSBC, Sir John
Bond: “Em termos de tecnologia de

informação, os bancos brasileiros
estão à frente dos bancos britâni-
cos”, disse ele, durante visita ao Bra-
sil no final do ano passado.

Tecnologia, porém, não é a única
explicação. Os lucros do sistema fi-
nanceiro brasileiro refletem principal-
mente a nova postura de mercado
adotada pelos bancos nos últimos
dois anos, quando deixaram de bus-
car ganhos exclusivamente com ope-
rações de tesouraria, para retomar
sua vocação original - a concessão
de crédito, principalmente ao varejo,
buscando pequenas empresas e con-
sumidores. 

Dados do Banco Central (BC) de-
monstram a evolução desta tendên-
cia: no final de 2005, o total de em-
préstimos somava US$ 275,9 bi-
lhões, 21,5% a mais do que o regis-
trado no final de 2004. A carteira de
créditos dos principais bancos, que
movimentou o equivalente a 31,3%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro, foi direcionada principalmente
para o crédito pessoal, cuja de-
manda aumentou 35,5% em relação
ao ano anterior.

“As operações de crédito foram
impulsionadas por financiamentos
para compra de automóveis, produ-
tos eletro-eletrônicos e, em particu-
lar, pelas parcerias realizadas pelos
bancos para incorporar novos cor-
rentistas ao sistema bancário”, ex-
plica Marcio Cypriano, presidente do
banco Bradesco.

A estratégia do banco para au-
mentar sua base de clientes neste
segmento consistiu em ações de au-
mento da capilaridade, como a cons-

Muito além da tesouraria
Lucro dos cinco maiores bancos brasileiros em 2005 registra recorde de US$
8,5 bilhões, impulsionado por operações de crédito. Rentabilidade média
sobre o patrimônio é de 26%, bem acima dos 10% a 15% registrados pelos
grandes bancos internacionais
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de bactérias fixadoras de nitrogênio
em sementes de soja, antes da seme-
adura, reduzindo, assim, a necessi-
dade de aplicação de fertilizantes
químicos nitrogenados na lavoura.

Desta forma, há uma economia

Além da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), que coordena o Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuá-

A Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp), operando em parceria com
o Fundecitrus, o fundo de defesa
da citricultura, mantido por em-
presas privadas, concretizou o pri-
meiro sequenciamento do ge-
noma da bactéria Xylella fastidi-
osa, responsável pelo “amareli-
nho”, doença que dizima laran-
jais em todo o mundo. 

O trabalho despertou interesse
de vitivinicultores da Califórnia,
que recorrem ao conhecimento
brasileiro para pesquisar a “Do-
ença de Pierce”, que ataca os vi-
nhedos norte-americanos.

A mesma Fapesp desenvolve
outro programa de pesquisa ge-
nética - o Genoma-Cana, condu-
zido em parceira com a Cooper-
sucar, maior exportadora indivi-
dual de açúcar do mundo. 

Pesquisas integradas de Campinas IAC), do governo do
Estado de São Paulo, responsável
pelo desenvolvimento das linhas
mais produtivas de cafés, citros e
outras culturas. 

Além deste trabalho de pesquisa
clássica, o IAC também oferece ser-
viços de orientação, como o Info-
seca (Centro de Monitoramento, Mi-
tigação da Seca e Adversidades Me-
teorológicas), sistema que pode ser
acessado via Internet, oferecendo in-
formações sobre a ocorrência de ad-
versidades meteorológicas para o
produtor rural. 

O Infoseca também transmite in-
formações sobre a umidade relativa
do ar e das melhores condições cli-
máticas para o plantio e colheita.
Além disso, fornece orientação
sobre manejo de irrigação e condi-
ções favoráveis para a colheita e
trânsito de máquinas agrícolas.

de 52 milhões de toneladas de fertili-
zantes nitrogenados, proporcionando
uma economia de US$ 1,5 bilhão por
ano. Os pesquisadores da Embrapa
também desenvolveram cultivares de
algodão, arroz, feijão, milho e soja

resistentes a múltiplas doenças, con-
tribuindo para a redução do em-
prego de fungicidas, o que se rever-
teu em ganhos de US$ 280 milhões
para os produtores agrícolas. Ela
também impulsionou o plantio direto
- eficiente sistema de controle da
erosão, aplicado hoje em cerca de 20
milhões de hectares.

As pesquisas da Embrapa tam-
bém se estendem à pecuária, com
ênfase no  melhoramento genético
do rebanho bovino nacional. Há 30
anos, um animal ficava no pasto até
seis anos para atingir o peso de
abate; atualmente, bastam 24 meses
ou até menos para que possa ser
abatido. 

Como resultado, a produção bra-
sileira de carne bovina avançou de
20 quilos por hectare em 1970 para
mais de 34 quilos nesta década. Com
esse ganho de eficiência, o Brasil as-
sumiu a liderança do mercado inter-
nacional de carnes, exportando US$
2,4 bilhões no ano passado.

ria (SNPA), o Brasil conta com vá-
rias instituições públicas e priva-
das especializadas em trabalhos
de pesquisa. Uma das mais tradi-
cionais é o Instituto Agronômico

Laboratório de pesquisa da Embrapa: foco em sistemas de produção mais eficientes e de
menor impacto ambiental

Sequenciamento do genoma da bactéria
Xilella fastidiosa: pioneirismo mundial
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do ABN Amro no País
responderam por
14,5% dos US$ 5,4 bi-
lhões de lucro total re-
gistrado pelo holandês
em 2005.

Segundo Fabio Bar-
bosa, presidente do ABN para o Bra-
sil e América Latina, o bom resultado
deve-se à expansão de 34% da car-

Ativos Lucro Carteira Rentabilidade
Totais líquido de crédito patrimonial*(%)

Banco do Brasil 114,9 1,9 46,2 24,7
Bradesco 94,8 2,5 36,9 28,4
Caixa Econômica 85,7 0,91 16,8 26,0
Itaú 68,7 2,4 27,5 33,8
Unibanco 41,7 0,82 18,1 19,7
Total 405,8 8,5 145,5 26,5**

* sobre o patrimônio em 31 de dezembro
** média
Fonte: Bancos e Austin Ratings

Douglas Flint, disse que o bom de-
sempenho do banco no País foi re-
sultado do aumento do comércio
do Brasil com a China, e da “sólida
política econômica” adotada pelo
governo brasileiro.

No caso do espanhol Santander,
que reportou lucro de US$ 7,7 bi-
lhões em 2005 (72% a mais do que
em 2004), cerca de 32% dos ganhos
vieram das operações do grupo na
América Latina. O Banespa, maior
ativo do Santander no Brasil, lucrou
US$ 745 milhões, contribuindo com
10% do resultado mundial. 

“Visitamos os bancos brasileiros
recentemente, e voltamos muito oti-
mistas”, escreveu Paul Tucker, ana-
lista da Merrill Lynch, em nota envi-
ada a clientes, em meados de feve-
reiro. “Apesar da queda das taxas de
juros, o crescimento das operações
de varejo continua, sem riscos de
compressão nas margens de
ganho”, disse. “Acreditamos que o
crescimento do crédito ao consumo
continuará forte em 2006”. Bruno
Pereira, analista do banco UBS War-
burg, concorda: para ele, a queda
dos juros pode reduzir as margens,
mas ainda há espaço para ganhar
escala.

O desempenho do sistema finan-
ceiro brasileiro é superior ao dos
bancos de outras economias emer-
gentes, na avaliação de Mauro
Leos, analista senior da Moody´s In-
vestor Services. “O nível de eficiên-
cia do sistema financeiro constitui
inegavelmente uma importante
vantagem comparativa do Brasil pe-
rante outros países emergentes,
como Rússia, Índia e China”, diz o
analista da Moody´s Investor Servi-
ces, que elevou a nota de risco de
crédito do Brasil, no final do ano
passado, em um nível, de B1 para
Ba3. Com a mudança, o Brasil está
agora três níveis abaixo do cha-
mado grau de investimento (que
significa uma situação de investi-
mento de baixíssimo risco e, por-
tanto, muito recomendada).

tituição do Banco Postal, resultado
de uma parceria com os Correios,
que já atende 4,5 milhões de corren-
tistas em 5,6 mil pontos dos cor-
reios. 

O Bradesco, contudo, quer mais:
“Nossa meta é atingir os 18 milhões
de brasileiros de baixa renda”, diz
Cypriano. Para chegar lá, o Banco
Postal está investindo numa nova
frente - a abertura de franquias.
“Até o final deste ano, vamos operar
mil novos pontos de atendimento,
de um total previsto de dois mil
novos pontos”, informa. Também
focando o mercado popular, o Bra-
desco aliou-se a Casas Bahia, maior
rede varejista do País, com 404 lojas,
35 mil funcionário e vendas anuais
da ordem de US$ 3,7 bilhões.

No Itaú, segundo maior banco
privado brasileiro, também foi o
crescimento das operações de cré-
dito, principalmente para pessoas fí-

sicas, que compôs predominante-
mente os bons resultados. As opera-
ções bancárias (depósitos e principal-
mente empréstimos) foram respon-
sáveis por 87% da margem finan-
ceira de US$ 6,4 bilhões apurada no
período, enquanto as operações de
tesouraria responderam por apenas
4% do total. 

“O Itaú tem uma estratégia assu-
mida de varejo, com mais de duas
mil agências, 19% do mercado de fi-
nanciamentos de veículos e 22,2%
do de cartões de crédito”, afirma o
presidente do banco, Roberto Setú-
bal. O foco no varejo é demonstrado
pela evolução da carteira de crédito,
que aumentou 27,2% em 2005,
para US$ 30,7 bilhões. 

Empréstimos para pequenas e
médias empresas cresceram 31,6%,
passando a US$ 5,8 bilhões de fi-
nanciamentos - bem acima da evolu-
ção dos financiamentos concedidos

para grandes empresas, que cresce-
ram 4,5% no período. No segmento
de pessoas físicas, as operações au-
mentaram 57%, movimentando US$
13 bilhões. Para reforçar suas opera-
ções neste segmento, o Itaú também
fechou parceria com uma rede de
varejo: o Pão de Açúcar, maior ca-
deia de supermercados do País, com
faturamento anual da ordem de US$
7,32 bilhões.

O Banco do Brasil (BB), maior ins-
tituição financeira brasileira, registrou
crescimento de 14,9% em sua car-
teira de crédito, atingindo US$ 46,3
bilhões, o correspondente a uma
fatia de 15,3% do total do mercado.
Os empréstimos para pessoa física
somaram US$ 8,4 bilhões, com au-
mento de 14,3% sobre 2004. 

Para apoiar suas ações neste mer-
cado, o Banco do Brasil lançou, há
dois anos, o Banco Popular do Brasil
(BPB), que opera por meio de uma
rede de  correspondentes bancários
atuando em estabelecimentos como
supermercados, mercearias, farmá-
cias e lojas de material de constru-
ção, que funcionam durante todo o
horário comercial. 

Terceiro maior banco privado do
País, o Unibanco também colheu
bons resultados com suas operações
de crédito. O resultado operacional
da instituição cresceu 49%, para
US$ 1,3 bilhão, em decorrência da
expansão de 30,9% das operações
de crédito de varejo, explica o vice-
presidente corporativo do Unibanco,
Geraldo Travaglia. “As operações de
crédito foram responsáveis por 42%
do resultado, com crescimento de
quatro pontos percentuais em rela-
ção a 2004”, calcula Travaglia. A
carteira de crédito total fechou o
ano em US$ 18,1 bilhões.

O lucro dos estrangeiros - O
desempenho dos bancos estrangei-
ros instalados no Brasil também con-
tribuiu para o aumento da rentabili-
dade de grandes corporações finan-
ceiras internacionais. As operações
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LUCROS RECORDES
Evolução dos principais indicadores de desempenho do sistema financeiro brasileiro 

em US$ bilhões (base 2005)

teira de crédito de varejo, hoje em
US$ 15,5 bilhões. “Nos últimos
cinco anos, crescemos a uma taxa
média de 25% ao ano, acima dos
21% do mercado”, diz o executivo,
que espera um crescimento entre
20% e 25% em 2006.

Da mesma forma, o lucro bruto
do HSBC registrou aumento de
44%, saltando dos US$ 281 mi-
lhões de 2004 para US$ 406 mi-
lhões em 2005. Em relação a 2003,
o lucro bruto do banco britânico
quase dobrou. Ao anunciar o resul-
tado, o diretor-financeiro do HSBC,

Cypriano, do
Bradesco, o
maior banco
privado
brasileiro:
operações de
crédito
contribuíram
para o lucro
líquido, de
US$ 2,5
bilhões

Erivelto, consultor da Austin
Rating: rentabilidade
patrimonial dos bancos
brasileiros, como o Itaú
(acima), de 26%, é duas
vezes superior, em média, à
registrada pelos grandes
bancos internacionais



KLAUS KLEBER

No rastro dos tigres do Sudeste
Asiático, do dragão chinês, do ele-
fante indiano e do feroz javali irlan-
dês, a onça brasileira também se
transforma em sinônimo de força no
cenário econômico internacional. 

A estabil idade da
economia brasileira está
consolidada no plano in-
terno e, mais recente-
mente, importantes pas-
sos foram dados no
front externo. Depois de
o governo brasileiro ter
liquidado o saldo de US$
15,57 bilhões do em-
préstimo “stand-by” do
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o País
pagou, em janeiro e fe-
vereiro, US$ 2,57 bilhões ao Clube
de Paris e, no mesmo bimestre, re-
comprou títulos “bradies”, “pre-bra-
dies”, “global bonds” e outros pa-
péis, num total de US$ 2,27 bilhões. 

Joaquim Levy, secretário do Te-
souro Nacional, anunciou no final de
fevereiro a recompra antecipada de
todo estoque de títulos dos “bra-
dies”, no valor de US$ 6,5 bilhões,
pagando US$ 5 bilhões (US$ 1,5 bi-
lhões eram contabilizados como fi-
ança). “A renegociação da dívida ex-
terna feita em 1994 se refere na ver-
dade, ao 'default' do Brasil anunci-
ado em 1987”, disse Levy. “Assim,
estamos virando a página dos anos
1980. Muita gente não se lembra

deles, mas eles existiram e deixaram
marcas”.

Essas marcas praticamente desa-
pareceram com o risco Brasil caindo
ao nível de 222 pontos-base, avalia-
dos no início de março de 2006.
Com isso, a onça toma posição para

165,799 bilhões, se descontadas as
amortizações pagas em fevereiro
(US$ 1,054 bilhões no mês). 

Como as reservas cambiais brasi-
leiras estão em US$ 57,445 bilhões,
a dívida externa líquida é de US$
108,354 bilhões. Além disso, a rela-
ção dívida externa líquida/exporta-
ção é de 0,89, um recorde na histó-
ria recente do País, que reflete o
avanço das exportações, as quais
também quebraram recorde, ao mo-
vimentar US$ 120,452 bilhões nos
últimos doze meses terminados em
fevereiro de 2006.

O governo pretende, porém, con-
tinuar contando com o apoio finan-
ceiro do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), que tem em-
prestados ao Brasil US$ 10,35 bi-
lhões (posição em setembro) - mais
que o Banco Mundial (BIRD), cujos
financiamentos somavam US$ 8,034
bilhões, ao fim do terceiro trimestre
do ano passado.   

Sobre bases mais sólidas, o Brasil
pode fechar o ano com taxa de cres-
cimento de 4% e, nos próximos
quatro anos, pode aspirar, com rea-
lismo, a taxas de 6% a 7% ao ano.
A taxa básica de juros (Selic), hoje
em 17,25%, e em queda desde se-
tembro, foi reduzida para 16,5% no
início de março, caindo para o mais
baixo nível desde setembro de 2004.

O importante é que a política
monetária adotada teve uma contra-
partida no controle de gastos pelo
governo. O superávit primário (ex-
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O Brasil liquida dívidas e vira a 
página da década perdida
Brasil liquida dívida com o FMI e com o Clube de Paris, recompra títulos
“bradie”, reforça posição de suas reservas e vê o risco-país cair para os mais
baixos níveis dos últimos anos, criando ambiente favorável para
investimentos e para o crescimento sustentado
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clusive juros) do setor público brasi-
leiro, que correspondia a 3,89% do
PIB em 2002, foi elevado para
4,25% em 2003, 4,59% em 2004 e
4,84% no ano passado. Como resul-
tado, a inflação brasileira, outro pre-

dador que ameaçava o salto da
onça, está sob controle. 

A inflação tem comportamento
declinante. De 12,53% em 2002, re-
cuou para 9,3% e 7,6% respectiva-
mente nos dois anos seguintes, che-

gando a 5,69% em 2005. Para este
ano, a projeção do mercado é de
4,59%, bem próxima à meta oficial,
de 4,5%. Deste modo, nos últimos
três anos a inflação recuou, em
média, 2,28 pontos percentuais ao
ano.

Pela sua potencialidade, o País
tem atraído, nos últimos dois anos,
um fluxo contínuo de investimentos
estrangeiros. Esses recursos vêm
sendo aplicados em volume cada
vez maior em empresas que abri-
ram o capital no Novo Mercado, no
qual todas as ações de uma em-
presa são ordinárias com direito a
voto. Esse movimento está criando
uma nova “cultura de investimento
no Brasil”, como registrou a revista
The Economist em sua última edi-
ção de fevereiro.

Outro mercado em franca expan-
são é o da Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F), uma das mais im-
portantes dos países emergentes, e
aberta desde sua fundação, há 18
anos, a investidores externos - o que
somente agora as bolsas de “com-
modities” de países emergentes,
como a Índia, pretendem fazer. 

O volume de negócios na BM&F
dobrou nos últimos dois anos: em
2003, a média diária de contratos
negociados era de 471.559. O nú-
mero ultrapassou um milhão em no-
vembro. No ano passado, foram re-
gistrados 197,95 milhões de contra-

A onça brasileira: novo animal no cenário econômico
internacional

O secretário do Tesouro, Joaquim Levy:
bases econômicas mais sólidas criam
condições mais favoráveis para o avanço
da atividade industrial, como a produção
de micro-computadores (à esquerda)

capturar sua primeira presa: o grau
de investimento. A dívida externa
brasileira, o grande fantasma da se-
gunda metade do século XX, foi
exorcizada. O total da dívida externa
bruta vem decrescendo de forma
consistente a partir de 2004. 

O Brasil, que devia ao exterior
US$ 214,93 bilhões ao fim de 2003,
tinha uma dívida externa total de
US$ 168,61 bilhões em janeiro de
2006, sendo que só 10,52% (US$
17,75 bilhões) representavam com-
promissos de curto prazo, de acordo
com números oficiais do Banco Cen-
tral (BC). Ao fim de fevereiro, a dí-
vida externa total, segundo cálculos
extra-oficiais do mercado, caiu a US$



30,061 bilhões e as saídas de IED em
2005 foram de US$ 14,858 bilhões,
deixando um saldo de US$ 15,193
bilhões. 

A dívida pública interna, que no
fim de dezembro de 2005 estava em
R$ 979,11 bilhões, é o gargalo que
mobiliza as atenções da equipe eco-
nômica. O estoque da dívida interna
vem caindo, ainda que lentamente,
em relação ao PIB. Em 2004, essa re-
lação correspondia a 51,7% do PIB,
índice que recuou para o equivalente
a 51,1% do PIB em janeiro deste ano.

Recentemente, por meio da Me-
dida Provisória (MP) 281, foi conce-
dida isenção de imposto de renda
para investimentos externos em pa-
péis da dívida de mais longo prazo e
empreendimentos de “venture capi-
tal”. A única exigência é que os in-
vestidores tenham pago 20% de tri-
butos sobre o total investido em seu
país de origem.
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Pregão da BM&F: contratos negociados em 2005 movimentaram US$ 7,63 trilhões, 19,35% acima do ano anterior
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tos, uma expansão de 10,11% em
relação ao ano em anterior. 

O volume financeiro cresceu
19,35% em 2005 e alcançou US$
7,63 trilhões. Para os contratos agrí-
colas, a projeção é de um cresci-
mento de 25% em 2006 e para dar
mais amplo escopo aos negócios, a
BM&F fez acordo com a Bolsa de Ro-
sario, na Argentina, para transações
com contratos futuros de soja e trigo
e está buscando a criação de um
mercado de derivativos no Mercosul. 

Em fevereiro deste ano, ao com-
pletar vinte anos de atividades, a
BM&F colocou em funcionamento
as negociações da roda de câmbio
spot, que irá operar primeiramente
com dólar à vista. “Esperamos ne-
gociar em média US$ 2 bilhões por
dia. Hoje, o mercado movimenta
cerca de US$ 1,5 bilhão”, prevê o
presidente da Bolsa, Manoel Félix
Cintra Neto. 

Mesmo sem o spot, o Brasil já
movimentava na BM&F mais di-
nheiro no mercado futuro de câmbio
que todos os mercados asiáticos so-
mados à Austrália, segundo levanta-
mento do Banco para Compensa-
ções Internacionais (BIS). 

No segundo semestre do ano
passado, a BM&F reativou a Bolsa
de Valores do Rio, então limitada a
negociação de títulos públicos, ali
centralizando os negócios eletrôni-
cos com créditos de carbono. De
acordo com o projeto mundial do
controle de emissões de dióxido de
carbono, regulado pelo Protocolo de
Quioto, estima-se que o mercado
mundial de créditos de carbono
pode movimentar US$ 5 bilhões por
ano até 2010. 

Os investimentos estrangeiros di-
retos para o Brasil continuam em
ritmo acelerado. No ano passado, os
ingressos de IED somaram US$

CELIA DEMARCHI E FABRICIA RAMOS

A crescente abertura da economia
brasileira ao mercado globalizado
criou uma nova categoria de empre-
sas no País: as multinacionais brasilei-
ras. São empresas dinâmicas, que já
investiram cerca de US$ 10 bilhões
em aquisições ou abertura de unida-
des no exterior, posicionando-se
competitivamente e conquistando
mercados disputados.

“É mais fácil estabelecer confinça
com o mercado quando se está por
perto”, diz Henrique Rzeznski, vice-
presidente de Relações Internacio-
nais da Embraer, uma das grandes
companhias brasileiras que mantêm
operação em outros países. Para
atender à crescente demanda mun-
dial por seus modelos de jatos de
médio porte, mercado em que é
líder internacional, a Embraer abriu
uma frente de operações na China
há três anos, investindo US$ 25 mi-
lhões na aquisição de 51% das
ações da hoje denominada Harbin

Embraer Aircraft Industry. 
Já no primeiro ano de operações,

a nova empresa forneceu três jatos
145 à China Southern Airlines por
cerca de US$ 60 milhões. “A subsidi-
ária chinesa representará em breve
parcela significativa das operações
globais da companhia, pois a de-
manda chinesa deve chegar a 635
aeronaves de 20 a 120 assentos nos
próximos 20 anos”, diz Maurício Bo-
telho, presidente da Embraer, que
em 2004 faturou US$ 4,6 bilhões. 

Um ano após se instalar na China,
a Embraer iniciou atividades em terri-
tório europeu, ao assumir o controle
da empresa portuguesa Ogma, espe-
cializada na manutenção de aerona-
ves, por US$ 15 milhões, em dezem-
bro de 2004. Além destas unidades,
a Embraer mantém escritórios na
Austrália, China, França, Cingapura e
Estados Unidos.

Mesmo sendo uma empresa glo-
bal, a base de exportações da Em-
braer continua sendo o Brasil, com

destaque para
a unidade de
São José dos
Campos, inte-
rior de São
Paulo. Desde
1996, já foram
entregues em

todo o mundo 710 aeronaves, a
maior parte delas para o segmento
de aviação comercial. Companhias
aéreas como, US Airways, Air Ca-
nada e Alitalia estão entre os clientes
da família E-170/190 da Embraer. 

Uma das pioneiras no processo de
internacionalização é a maior em-
presa brasileira, a Petrobras, com fa-
turamento da ordem de US$ 51,4 bi-
lhões. A empresa, uma das oito prin-
cipais petrolíferas do mundo, iniciou
suas atividades fora do Brasil em
1979, com um projeto de exploração
e produção de petróleo em Angola.

Desde então, sua presença expan-
diu-se para quinze países. As opera-
ções no mercado externo proporcio-
naram um lucro de US$ 254 milhões
em 2005 – 82% acima do total al-
cançado no ano anterior.

No ano passado, a companhia
produziu 162,8 mil barris de petróleo
por dia fora do Brasil, o equivalente a
10% de sua produção total. Até
2010, a Petrobras espera obter no
exterior 15% de toda sua produção
de óleo e gás.

A abertura de novas frentes inter-
nacionais foi impulsionada pela tec-
nologia de produção em águas pro-
fundas que a empresa desenvolveu.
Hoje, 65% dos blocos exploratórios
offshore estão a mais de 400 metros
de profundidade abaixo do nível do
mar.

Essa tecnologia abriu caminho
para as operações da Petrobras no
Oeste da África, principalmente na
Nigéria, e para o mercado norte-
americano, onde a empresa atua
desde 1987, prospectando em águas

O avanço das multinacionais
brasileiras no mercado global
Para expandir atividades e conquistar novos mercados, empresas brasileiras
compram e instalam unidades de produção no exterior
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Presença global:
os jatos da
Embraer são
operados por
grandes
empresas
internacionais,
como US
Airways, Air
Canada e Alitalia,
dentre outras



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

24

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

25

para produzir 4 milhões de toneladas
de cimento e 2,5 milhões de metros
cúbicos de concreto por ano.

A operação norte-americana ren-
deu à Votorantim Cimentos um fatu-
ramento de US$ 700 milhões em
2005, o equivalente a 30% de sua
receita global. “O sistema produtivo
desenvolvido no Brasil nos possibili-
tou registrar ganhos expressivos de
produtividade no mercado ameri-
cano”, diz Marcelo Martins, diretor
de finanças corporativas da empresa.

A América do Norte é também o
mais importante mercado no exte-
rior para o Grupo Gerdau. No triênio
2006-2008, a empresa investirá US$
1,1 bilhão nos Estados Unidos e no
Canadá, país pelo qual iniciou, em
1989, seu processo de internaciona-
lização.

se fortaleceu em 2004, quando in-
vestiu US$ 771,1 milhões, boa parte
na compra dos ativos da Patter Form,
líder em vergalhões cortados e do-
brados para a indústria de concreto
armado no Meio-Oeste estaduni-
dense, e de quatro usinas de aços
longos da North Star Steel. 

Construção – Tendo como dife-
rencial competitivo principalmente
know-how em obras de grande
porte, o setor de construção civil bra-
sileira deu seus primeiros passos fora
do País na década de 70. “As empre-
sas brasileiras são referência mundial
em hidrelétricas”, diz Mário Paino,
gerente de planejamento da Cons-

lhões. O conglomerado atua ainda
em setores como energia, transpor-
tes, siderurgia, incorporação imobili-
ária, produção de cimento, calçados
e têxteis (através da Santista, tam-
bém presente no Chile e na Argen-
tina).

Atualmente, a empresa constrói
no exterior a barragem El Guapo, na
Venezuela, uma usina hidrelétrica na
Colômbia (Porce III, obra de US$ 450
milhões que executa em consórcio
com duas empresas colombianas) e a
rodovia Interoceânica, no Peru, com
extensão de mil quilômetros, orçada
em US$ 810 milhões, em parceria
com as também brasileiras Queiroz
Galvão e Andrade Gutierrez.

Esta última também tem impor-
tante presença no exterior. Em 2004,
46% de seu faturamento, de US$

770 milhões, foi obtido fora do Bra-
sil. “Procuramos mercados estáveis e
com garantias para nossos projetos”,
afirma Flávio Machado Filho, diretor
executivo de Relações Institucionais
da Andrade Gutierrez.

A empresa constrói hoje, em
consórcio com sua subsidiária em
Portugal, a Zagope, a barragem de
Boussiaba, na Argélia, obra avaliada
em aproximadamente US$ 30 mi-
lhões. A companhia, controlada
pelo grupo Andrade Gutierrez – que
faturou US$ 2 bilhões em 2004 e é
forte também em telecomunicações
e concessões públicas – atua ainda
na Argentina, Equador, Guiné e Re-
pública Dominicana. 

A Odebrecht Engenharia e Cons-
trução, maior empresa de construção
da América Latina, já movimenta em

território estrangeiro 77% de sua re-
ceita, que em 2004 chegou a US$
2,2 bilhões. A companhia integra a
Organização Odebrecht, um grupo
com operações nas áreas de química
e petroquímica, mineração, serviços
públicos e petróleo, que registrou no
exterior um terço de seu fatura-
mento de 2004, o equivalente a US$
3,27 bilhões.

A área de engenharia do grupo,
que já havia construído hidrelétricas
no Peru e em Angola, e um sistema
de irrigação no Equador nos anos
1970, está completando quinze anos
de atividades nos Estados Unidos,
onde participou da ampliação do
Metrô de superfície de Miami; cons-
truiu um trecho da Route 56, auto-
pista que liga San Diego a Los Ange-
les, e da construção da barragem de
Seven Oaks, na região de San Ber-
nardino. 

Atualmente a companhia atua
em quatro grandes obras nos Esta-
dos Unidos, que incluem a amplia-
ção do aeroporto de Miami, além
de diversas reformas em Nova Orle-
ans, como parte do programa de
recuperação da cidade, devastada

pelo furacão Katrina.
A Odebrecht está presente tam-

bém na Europa desde 1988, quando
comprou a portuguesa José Bento
Pedroso & Filhos. Por meio da con-
trolada, que passou a denominar
BPC, construiu a Estrada Nacional
(que liga Lisboa ao Porto), um trecho
do Metrô de Lisboa e participou da
construção da ponte Vasco da Gama,
sobre o rio Tejo, uma das maiores
obras do continente europeu à
época. 

Hoje, a companhia é responsável
por 38 obras de engenharia que
estão em andamento em todo o
mundo, em dezoito diferentes paí-
ses, como a construção do Metrô de
Caracas, na Venezuela, e da rede elé-
trica no distrito de Najaf, no Iraque.

As companhias brasileiras interna-
cionalizadas atuam em áreas bas-
tante variadas. No setor de bebidas,
as tradicionais cervejas rivais Antarc-
tica e Brahma se uniram na Ambev,
que, por sua vez, fundiu-se com a
belga Interbrew. A empresa resul-
tante – a Inbev – é a maior cervejeira
do mundo em volume (cerca de 202
milhões de hectolitros de cerveja e
outros 35,5 milhões de soft drink) e a
segunda em faturamento, com US$
10,2 bilhões em 2004. 

A associação abriu novos merca-
dos para a Ambev, que já operava na
América Latina. A companhia, que

Acima, o Performing Arts Center, de
Miami, uma das obras internacionais da
Odebrecht, que obtém no mercado
externo 77% de sua receita, que chegou a
US$ 2,2 bilhões em 2004
Ao lado, a fábrica de cimentos da Saint
Marys, em Michigan, comprada pela
Votorantim Cimentos, em 2004

profundas no Golfo do México. 
A Votorantim Cimentos, empresa

que integra o Grupo Votorantim –
tradicional conglomerado que fatu-
rou US$ 8,4 bilhões e obteve lucro lí-
quido de US$ 1,9 bilhão em 2004 –
também rumou para o Norte. A
companhia investiu US$ 1,3 bilhão
na aquisição de unidades industriais
nos Estados Unidos e Canadá e ou-
tros US$ 200 milhões em melhorias
nas fábricas. 

Com estes aportes, a Votorantim
Cimentos opera um parque constitu-
ído por sete fábricas em território
norte-americano, com capacidade

Maior produtor de aços longos
das Américas e a 13ª maior do
mundo no setor, a companhia tem
trinta unidades siderúrgicas no conti-
nente. O grupo obtém, das onze usi-
nas nos Estados Unidos e três no Ca-
nadá, 42,5% de seu faturamento,
que no ano passado foi de US$ 11,4
bilhões. 

Nos Estados Unidos, onde se ins-
talou em 1999, ao assumir o con-
trole da Ameristeel, cujas ações são
negociadas na Bolsa de Valores de
Nova York há dois anos, o principal
produto da Gerdau são os aços lon-
gos. Sua presença naquele mercado

trutora Camargo Corrêa, que estreou
no mercado internacional em 1978,
com a construção de uma hidrelé-
trica com capacidade de geração de
10 mil MW na Venezuela. 

Em 2005, a empresa faturou no
exterior US$ 60 milhões, o equiva-
lente a 10% da receita obtida no
mercado interno, de cerca de US$
600 milhões. Em 2006, a projeção de
faturamento em outros mercados
aponta para US$ 110 milhões.

Construção pesada é apenas uma
das atividades do grupo Camargo
Corrêa, que em 2004 contabilizou
faturamento bruto de US$ 3,4 bi-

Plataforma marítima da Petrobras (à
esquerda): presença em quinze países,
como a Argentina, onde opera a refinaria
Ricardo Eliçabe, em Bahia Blanca
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US$ 300 milhões no ano passado,
equipam os trens da Alstom que cir-
culam na Inglaterra, picapes da Ge-
neral Motors dos Estados Unidos e
Porsches GT3 alemães.

A empresa, que exporta para 147
países, decidiu encurtar a distância
com seus mercados, iniciando um
programa de internacionalização em
1992, quando estabeleceu duas uni-
dades produtivas na Argentina. No
ano seguinte, a Sabó estabeleceu-se
no mercado europeu, adquirindo a
alemã Kaco e investindo da constru-
ção de uma fábrica na Áustria e
outra na Hungria.

O próximo alvo da Sabó é o mer-
cado norte-americano. A empresa
está investindo US$ 18 milhões para
construir uma unidade na Carolina
do Norte, que deverá estar concluída
até 2010.

Uma das líderes mundiais em car-
rocerias de ônibus, a Marcopolo, em-
presa com faturamento de US$ 777
milhões no ano passado, está insta-
lando este ano sua sexta fábrica fora
do Brasil. A companhia inicia suas
atividades na Rússia por meio de
uma joint venture com a Ruspro-
mauto, maior montadora de veículos
daquele país. 

A nova empresa, na qual as duas
sócias investiram US$ 6,5 milhões,

deverá produzir anualmente de 750
a mil carrocerias em três anos. As de-
mais fábricas da companhia estão
instaladas na Argentina, México, Co-
lômbia, África do Sul e Portugal e re-
gistraram faturamento de US$ 235
milhões no ano passado.

“A vantagem da internacionaliza-
ção está na diluição dos riscos. É im-
possível que todos os países entrem
em crise ao mesmo tempo”, explica
José Antonio Martins, vice-presidente
da Marcopolo. “Nossa idéia é au-
mentar cada vez mais as operações
no exterior”. Os próximos alvos da
companhia, já sinalizados, serão em
direção à China e à Índia.

O setor têxtil, um dos mais com-
petitivos da economia mundial, tam-
bém tem sua representante brasi-
leira: a Coteminas. Dona de onze fá-
bricas no Brasil, além de uma na Ar-
gentina, a empresa confecciona pro-
dutos acabados para exportação:
suas camisetas de algodão já saem
de fábrica etiquetadas com marcas
de grifes internacionais, como Calvin
Klein, e de varejistas americanos
como Wal-Mart e JC Penney. No ano
passado, as vendas internacionais
responderam por cerca de US$ 250
milhões, pouco mais de 30% do fa-
turamento da empresa, de US$ 770
milhões. 

As encomendas dos Estados Uni-
dos cresceram de tal forma que, no
final do ano passado, a Coteminas
decidiu unir-se a uma das maiores
empresas de produtos têxteis dos Es-
tados Unidos, a americana Springs,
para constituir a Springs Global.

Juntas, as duas companhias pas-
sam a dominar 20% do mercado
mundial de cama, mesa e banho e já
fazem planos para conquistar consu-
midores em outros países. A Springs
Global reservou US$ 200 milhões
para construir uma nova fábrica para
atender à demanda européia por
produtos têxteis. Índia, Egito, Tur-
quia, China e Paquistão são os países
analisados para a instalação da nova
unidade.

registrou faturamento de aproxima-
damente US$ 2,86 bilhões em 2005
(39% acima dos US$ 2,05 bilhões
movimentados no ano anterior), pas-
sou a ter operações na América do
Norte, com a incorporação da Labatt
canadense.

A Ambev, que opera hoje em
treze países, está lançando nos mer-
cados europeu e americano sua cer-
veja líder de mercado no Brasil, a
Brahma. A cerveja, já comercializada
em oito países da América Latina,
está sendo lançada em nove países
(Estados Unidos, Canadá, Rússia,
Ucrânia, Bélgica, França, Luxem-
burgo, Holanda e Inglaterra).

As operações internacionais da
empresa, que respondem por 30%
de seu faturamento, estão sendo re-
forçadas com investimentos de US$
100 milhões na argentina Quinsa, e
outros US$ 100 milhões na cana-
dense Labatt.

Autopeças e veículos. Os pro-
dutos da fabricante de autopeças
Sabó, empresa que faturou cerca de

Fábrica de cerveja da Ambev (à esquerda)
e produção de tecidos da Coteminas
(acima): empresas brasileiras já investiram
cerca de US$ 10 bilhões em aquisições ou
novas unidades no exterior

O parque produtivo brasileiro é diversificado, competitivo e cada
vez mais voltado para o exterior

A INDUSTRIA BRASILEIRA
INVESTE NA QUALIDADE E
COMPETITIVIDADEF
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O Brasil é a décima-terceira econo-
mia do mundo com um Produto In-
terno Bruto (PIB) superior a US$ 600
bilhões. Essa posição tem como pilar
uma indústria de classe mundial, que
garante sua escala num mercado in-
terno de 180 milhões de pessoas e
em exportações que, em 2005, so-
maram US$ 94 bilhões, cerca de
80% do total exportado pelo País no
período.

O parque industrial, constituído
por 140 mil empresas, responsáveis

pela geração de mais 38%  do PIB
brasileiro, é caracterizado pela com-
plexidade e diversidade. A matriz in-
dustrial brasileira revela sua vocação
multisetorial e dinamismo. O principal
setor da indústria é o de alimentos e
bebidas, que responde por 19,8% do
valor adicionado pela transformação
industrial, seguido pelo setor quí-
mico, com 13,3% de participação. A
produção de combustíveis ( coque,
refino de petróleo, combustíveis nu-
cleares e produção de álcool ) e de
veículos automotores representam,

respectivamente, 9,6% e 9,3% da
matriz industrial.

Outros setores que se destacam
por sua participação na composição
do PIB industrial são: metalúrgica bá-
sica (7,6%), máquinas e equipamen-
tos (5,7%), borracha e plástico
(4,3%), papel e celulose (3,9%), pro-
dutos de minerais não-metálicos
(3,1%), produtos de metal - exclusive
máquinas e equipamentos (2,8%),
material eletrônico e de comunicação
(2,7%), têxteis (2,6%) e aparelhos e
materiais elétricos ( 2,3%). 

Esta estrutura produtiva ampla e
complexa superou o desafio da aber-
tura da economia, no início dos anos
1990, e fortaleceu-se na exposição à
concorrência internacional. A mu-
dança de cenários institucional e ma-
croeconômico exigiu grande capaci-
dade de adaptação da indústria.
Além de expor-se à concorrência glo-
bal, as empresas passaram a operar
em um ambiente de inflação baixa e
estável, que privilegia como estraté-
gia de sobrevivência não mais a ges-
tão financeira do negócio, mas a efi-
ciência do processo produtivo.

Como estratégia para os novos
tempos, a indústria acelerou investi-
mentos na qualidade, na inovação e
na qualificação da mão-de-obra, ga-
nhou competitividade e garantiu sua
inserção no cenário global. Atual-

Refinaria da Petrobras: a produção de combustíveis (coque, refino de petróleo, combustíveis
nucleares e produção de álcool) representa 9,6% da matriz industrial
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mente, mais de 7,3 mil empresas bra-
sileiras são certificadas com base nas
normas da série ISO 9001.Os produ-
tos de alta e média tecnologia -
como os da indústria aeronáutica, de
instrumentos médicos de óptica e
precisão, automobilística e químicas,
entre outros - têm participação cres-
cente nas exportações brasileiras e já
representam 40% das vendas dos
produtos industrializados.

Bens de capital - A diversidade
industrial brasileira abrange uma in-
dústria de bens de capital forte. 

O Brasil é o décimo produtor
mundial de bens de capital mecâni-
cos. O setor, formado por mais de 4,5
mil empresas de 38 subsetores, for-
nece máquinas e equipamentos para
praticamente todas as atividades da
indústria de transformação. Tem al-
cançado altos índices de competitivi-
dade no mercado internacional, com
exportação de 42,3% da produção, e
registrado níveis crescentes de  fatu-
ramento. 

O setor siderúrgico também está
consolidado. A produção de aço
bruto supera a marca de 32 milhões
de toneladas anuais. O Grupo Ger-
dau, maior produtor de aços longos
no continente americano, é uma em-
presa mundial com usinas siderúrgi-
cas distribuídas no Brasil, Argentina,
Canadá, Chile, Colômbia, Espanha,
Estados Unidos e Uruguai, com uma
capacidade instalada total de 18,8
milhões de toneladas de aço por ano.

A estrutura industrial diversificada
e não especializada, característica dos
países desenvolvidos, é reforçada pela
forte presença de empresas estran-
geiras. “Se tomarmos as quinhentas
maiores empresas do mundo, poucas
são as que não têm unidade indus-
trial no Brasil”, diz Maurício Men-
donça, coordenador da área de com-
petitividade industrial da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). 

É o caso da indústria automobilís-
tica. Dezoito das maiores empresas
mundiais fizeram de suas unidades

no Brasil base de exportação para
países latino-americanos. Em 2006,
esta indústria, que se modernizou
aceleradamente ao longo da última
década, deve produzir 2,6 milhões de
veículos, exportando 30% da produ-
ção com uma receita externa de US$
11,5 bilhões. Além de ser um amplo
parque produtivo, que alavanca ou-
tros setores da economia, a indústria
automobilística tornou-se um núcleo
de inovação, que desenvolve novos

modelos para o mercado mundial e
criou os motores multicombustíveis,
que operam simultaneamente com
álcool e gasolina.

A modernização das montadoras
de veículos teve impacto sobre a ca-
deia de produção. A indústria de au-
topeças também modernizada inte-
gra cadeias internacionais de produ-
ção, exportando praticamente 25%
de sua produção.

Empresas líderes mundiais na pro-
dução de eletro-eletrônicos também
contribuem para que o país desen-
volva uma enorme capacidade produ-

instalado na cidade do Recife, no Es-
tado de Pernambuco, no Nordeste do
país, que tem como foco o desenvol-
vimento de softwares. Além de dois
centros de tecnologia que desenvol-
vem pesquisas em parceria com uni-
versidades, o Porto Digital reúne de-
zenas de empresas nacionais de base
tecnológica e gigantes mundiais
como a IBM, Motorola e Microsoft. 

A cidade do Recife sedia, ainda, o
Instituto Nokia de Tecnologia, um
centro mundial de desenvolvimento
de aplicativos em plataformas de có-
digo aberto como Linux e Java, uma

mundial de exploração e produção de
petróleo em águas profundas, onde
se situam 72% das reservas brasilei-
ras. Além de destacar-se na explora-
ção e produção, a Petrobras impulsio-
nou, entre os anos 1970 e 1980, a
consolidação da indústria petroquí-
mica no Brasil, aportando matéria-
prima e conhecimento, adensando a
cadeia de produção de polímeros e
plásticos e tornando ainda mais diver-
sificado o parque produtivo nacional.

Vantagens naturais - Condições
favoráveis de clima e solo, aliadas à

de 70 mil unidades, quase a metade
exportada, principalmente para países
da América do Sul. 

Produtividade crescente - O in-
cremento da produtividade é um ob-
jetivo permanente da indústria brasi-
leira. O índice de produtividade naci-
onal vem crescendo, sobretudo de-
vido a investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, na formação e qua-
lificação de mão-de-obra e nos signi-
ficativos ganhos de eficiência da in-
dústria com reflexos na balança co-
mercial. 

A indústria brasileira de calçados,
que enfrentou sérias dificuldades com
a  abertura da economia no início da
década de 1990, ocupa hoje a quinta
posição entre os maiores produtores
mundiais. Investiu na modernização e
na diversificação do mercado e con-
solidou sua posição no mercado ex-
terno, sobretudo com as exportações
de calçados de couro. As vendas têm-
se concentrado no mercado norte-
americano, tradicional comprador de
calçados brasileiros, seguido da Ar-
gentina, Reino Unido e Canadá. 

O parque industrial calçadista é
formado por mais de seis mil empre-
sas concentradas em duas regiões do
país - o Vale dos Sinos, no Rio Grande
do Sul, e Franca, no Estado de São
Paulo - que garantem a auto-suficiên-
cia no atendimento ao consumo do-
méstico. Nestas mesmas áreas se con-
centram os curtumes brasileiros, cuja
produção cresceu 48% na década de
1990, com uma taxa média anual de
expansão de cerca de 4%. Não falta
matéria-prima: o Brasil tem o maior
rebanho bovino de todo o mundo. 

A indústria brasileira tem aprovei-
tado as oportunidades do mercado.
As transformações no Leste Europeu
no início da década de 1990, por
exemplo, abriram o mercado interna-
cional para a indústria brasileira de
móveis, que também consolidou po-
sição entre os países do Mercosul. 

As exportações crescem junto com
a demanda do mercado interno que,

tiva na indústria de informática, tele-
comunicações e equipamentos ele-
trônicos. O Brasil exportou US$ 3,6
bilhões em equipamentos de rádio,
TV e comunicação em 2005, contra
US$ 1,7 bilhão no ano anterior. 

Além de ser base de produção e
exportação de grandes grupos inter-
nacionais, o Brasil também investe na
tecnologia nacional por meio de clus-
ters de tecnologia da informação e
comunicação, como o Porto Digital,

das três unidades de pesquisa e de-
senvolvimento da empresa finlandesa
no país. O objetivo da Nokia é fazer
do Brasil um ponto de referência no
desenvolvimento de aplicativos para
smarphones.  

O Brasil tem utilizado cada vez
mais a tecnologia para aproveitar
suas vantagens comparativas natu-
rais. Em pouco mais de 50 anos, e
com tecnologia nacional, a Petrobras
consolidou-se como empresa líder

tecnologia, também garantem ao
país a sétima posição entre os produ-
tores mundiais de celulose de fibra
curta. O Brasil sai na frente com um
claro diferencial de custos: o tempo
de maturação das florestas renová-
veis, do plantio ao corte, é mais curto
do que em outras regiões do planeta.
No caso do eucalipto - base florestal
das empresas brasileiras que não utili-
zam árvores nativas da floresta tropi-
cal para a produção -, esse prazo é de
sete anos, contra a média de 12 anos
registrada na Península Ibérica ou no
Chile. A esta vantagem natural soma-
ram soluções logísticas integradas
para o transporte da matéria- prima
até a fábrica. Grande parte das em-
presas brasileiras de papel e celulose
integra as atividades florestal e indus-
trial para garantir ganhos de produti-
vidade e competitividade. 

Nos últimos anos, as empresas do
setor têm realizado investimentos
para obter certificados de garantia de
qualidade de forma a atender as exi-
gências do mercado externo, destino
de 40% da produção nacional. Apos-
tam também em tecnologias de pre-
paro de mudas com o auxílio da bio-
tecnologia. Em parceria com as prin-
cipais universidades do país e a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), patrocinam boa
parte de dois projetos de sequencia-
mento do genoma do eucalipto: o
Forest e o Genolyptus. As pesquisas,
que estão em curso, têm como obje-
tivo tornar mais limpa a produção de
papel e celulose e desenvolver árvores
mais resistentes e adequadas aos di-
ferentes usos de plantações. 

Num país líder mundial de produ-
ção de citros, soja e café, entre ou-
tros, a indústria de máquinas agríco-
las também é forte, capitaneada por
sete empresas do porte de Carterpil-
lar, John Deere e CNH Latin América,
que produz as marcas Case e New
Holland. Em 2004, a produção de
cultivadores motorizados, tratores de
roda e de esteiras, colheitadeiras e
retro-escavadeiras, atingiram a marca

A indústria brasileira moderniza todas as etapas do processo
de produção, buscando mais eficiência e competitividade



desde o início da década, vem sendo
fortemente estimulado pela expansão
da rede hoteleira nacional.  As princi-
pais empresas começam a se organi-
zar em clusters em sete estados brasi-
leiros. O Estado de Santa Catarina é o
maior exportador, responsável por
cerca de 40% das vendas nacionais. 

A conjuntura do comércio mun-
dial atual abre perspectivas otimistas
para a indústria têxtil e de vestuário.
Desde o dia 1º de janeiro de 2005,
foram abolidas as cotas que regula-
ram o fluxo de exportação dos países
em desenvolvimento para os países
desenvolvidos, previstas no Acordo
sobre Têxteis e Vestuários, da Rodada

Uruguai, que vigoraram durante 30
anos, liberando um gigantesco mer-
cado potencial. A indústria brasileira
está pronta para disputar esse mer-
cado. O país é competitivo na fabrica-
ção de produtos como toalhas de
banho, tecidos para jeans, roupa de
cama, malharia, moda íntima e moda
praia e vem  ampliando suas vendas
externas. 

O setor têxtil reestruturou-se a
partir da abertura da economia, in-
vestindo em equipamentos, processos
e mão-de-obra. A Companhia de Te-
cidos Norte de Minas (Coteminas),
com onze fábricas em quatro estados
do país, além de uma na Argentina,

tornou-se um player mundial do setor
ao associar-se à americana Springs,
para constituir a Springs Global e
controlar 20% do mercado mundial
de cama, mesa e banho. 

O setor de higiene pessoal e cos-
méticos é formado por 1.258 empre-
sas, das quais 16 de grande porte,
responsáveis por 72,4% do fatura-
mento total. As exportações do setor
para 140 países atingem a casa dos
US$ 400 milhões. Aos poucos, as
vendas deixam de se concentrar na
América Latina e ganham outros mer-
cados, como a União Européia e os
Estados Unidos. 

Para competir com os produtos

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

30

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

31

A indústria brasileira se aprofunda

na economia do conhecimento e faz

planos para o futuro. Até 2015, quer

contribuir para consolidar o País

como uma nação de-

senvolvida e ser reco-

nhecida, internacional-

mente, por oferecer

produtos competitivos,

com elevados padrões

de qualidade, inovação

e valor agregado. Para

tanto, tem planos e

metas ambiciosas con-

solidadas num docu-

mento de 121 pági-

nas, denominado

Mapa Estratégico da

Indústria 2007 - 2015.

O documento, elaborado pela

Confederação Nacional da Indústria

(CNI), define 18 metas prioritárias

para conduzir o País para o desenvol-

vimento sustentável. A expectativa da

indústria é que o crescimento econô-

mico seja em média 5,5% ao ano,

até 2010, e 7% ao ano até 2015. O

Mapa mostra com clareza os temas

prioritários que devem ser alvo de

ações do governo, do Congresso e

do Judiciário. “A indústria pretende

mobilizar os recursos necessários, de

forma proativa, para garantir o desen-

volvimento sustentável”, lembra o presi-

dente da CNI, Armando Monteiro Neto. 

A indústria propõe uma queda gra-

dativa da taxa de juros real para 6%,

em 2010, redução do spread bancário e

da carga fiscal dos atuais. Estabelece,

ainda, metas nas áreas de educação,

saneamento e emprego. “O País tem

que enfrentar, simultaneamente, ques-

tões já superadas pelas economias de-

senvolvidas e a agenda básica dos paí-

ses em desenvolvimento.”, sublinha Ar-

mando Monteiro Neto, presidente da

CNI. “Esse desafio exige um conjunto

amplo de iniciativas e reformas interco-

nectadas, que depende também do

crescimento da economia”, acrescenta. 

A própria indústria pretende elevar

o índice de produtividade em 6% ao

ano e ampliar o esforço exportador

para aumentar as vendas externas entre

22% e 30% ao ano ao longo deste pe-

ríodo.  

Para atingir cada uma destas metas,

a indústria priorizará 63 programas es-

tratégicos. A maior parte deles já está

em implementação, como a desonera-

ção das exportações, a eliminação de

gargalos nos transportes e a implemen-

tação da Lei da Inovação e dos incen-

tivos fiscais ao desenvolvimento tec-

nológico. 

O Mapa recomenda que as solu-

ções adotadas para os problemas

elencados privilegiem a participação

do setor privado e que sejam marca-

das pela busca permanente da eficá-

cia. Ao Estado caberá o papel deci-

sivo de criar condições favoráveis ao

investimento e um ambiente de cres-

cimento econômico. 

Busca também a eficiência sistê-

mica do País, ao observar que a in-

dústria não tem escolha: a única

opção é ser uma indústria de classe

mundial, à medida que compete em

mercados globais e participa, de

forma crescente, em cadeias de pro-

dução integradas. Não se esperam

por soluções providas pelo Estado,

mas que se criem condições para que

a agenda da própria indústria seja im-

plementada com êxito, a partir da

ação do próprio empresariado na ex-

pansão da base empresarial, inserção

no mercado internacional, aprimora-

mento da gestão empresarial, investi-

mentos em inovação e disseminação

da cultura de responsabilidade sócio-

ambiental.

Veja o Mapa Estratégico nas pró-

ximas páginas.

estrangeiros, as empresas  brasileiras
buscam identificar biomas locais. As
pesquisas, desenvolvidas em parceria
com universidades e institutos, têm
permitido incorporar óleos e extratos
da biodiversidade brasileira nas fór-
mulas dos produtos. A Natura, gi-
gante do setor, tem cultura de inova-
ção e desde 2000 utiliza a biodiversi-

dade de forma sustentável. Empresas
de pequeno porte, como a Flora Bra-
sil, adotam a mesma estratégia para
conquistar mercado.

Um país que investe em inova-
ção - O Brasil é um país que investe
em inovação. Aposta, cada vez mais,
na colaboração entre universidades,
institutos de pesquisa e empresas
para criar novas tecnologias e produ-
tos. Foi assim no caso da Embraer, a
maior empresa mundial de jatos re-
gionais, que teve sua origem no Cen-
tro de Tecnologia Aeroespacial (CTA)
e no Instituto Tecnológico da Aero-
náutica (ITA). A empresa soube trans-
formar o potencial tecnológico destes
institutos em produtos competitivos
internacionalmente. Há sete anos, a
empresa encabeça a lista dos maiores
exportadores brasileiros. 

A competência instalada nas uni-
versidades e institutos brasileiros de
pesquisa também está fornecendo as
bases para a constituição de uma
outra indústria de ponta: a de biotec-
nologia. Nesta área, a pesquisa brasi-

leira apresentou
notáveis resultados
nos últimos anos.
O país é o se-
gundo maior con-
tribuinte de se-
qüências de genes
humanos em ban-
cos de dados inter-
nacionais e avança
rapidamente na
identificação de
genes responsáveis
por doenças que
comprometem a
produção de la-
ranja e de cana-
de-açúcar. O Brasil
coleciona avanços
tecnológicos nas
investigações com
organismos geneti-

camente modificados, como o algo-
dão imune a insetos, o feijão resis-
tente a vírus ou a soja tolerante a
herbicidas. 

O País começa a ganhar destaque
também na área de engenharia gené-
tica. Está apto a desenvolver, por
exemplo, produtos que permitirão
substituir importações - como no
caso do hormônio do crescimento,
que custa anualmente US$ 120 mi-
lhões - ou tratar doenças tropicais. 

Este conhecimento tem reflexos
no mercado. São mais de 300 em-
presas de biotecnologia, sendo que a
grande maioria está em operação há
menos de dez anos e foram constitu-
ídas com capital de risco ou com o
apoio de investidores de venture ca-
pital.  É o caso da Alellyx Applied Ge-
nomics, instalada em Campinas, no
Estado de São Paulo,  que recebeu
investimentos  da Votorantim Ventu-
res. A empresa investiga as caracte-
rísticas genética e molecular de um
vírus suspeito de ser o agente causa-
dor da morte súbita dos citros, do-
ença que já atingiu os pomares que
fazem do Brasil o maior produtor e
exportador mundial de suco de la-
ranja concentrado. 

Uma indústria de classe mundial

Armando Monteiro Neto

Crescem os investimentos em inovação de
processos, equipamentos e embalagens
para agregar valor ao poduto final
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Entre as pequenas empresas de
base tecnológica, destacam-se casos
como da Sun Quartz. Criada no am-
biente de pesquisa, na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
ela é uma das poucas indústrias no
mundo que domina a tecnologia de
fibras dopadas com érbio. Esta fibra
permite amplificar o sinal luminoso
que se propaga nos cabos ópticos na

mais de 50 países. Os Emirados
Árabes, o Bahrein e a Arábia Saudita
figuram entre os principais importa-
dores, atraídos pela estética da fili-
grana, aplicação e entrelaçamento
de fios de ouro, herança da ourive-
saria portuguesa.

O design brasileiro coleciona prê-
mios internacionais. Na IF Design
Award 2004, um dos mais prestigia-

dos eventos in-
ternacionais do
setor, realizado
em Hannover,
na Alemanha,
o Brasil teve 97
produtos sele-
cionados e
conquistou 19
premiações. Na
categoria pro-
dutos para mo-
radia, por
exemplo, ven-
ceram os de-
signs de um
prendedor de
roupas da Plas-
vale, de um la-
vatório de vál-
vula oculta da
Duratex, e ob-
jetos utilitários
de estanho
Santa Fé, pro-
duzido pela
John Sommers. 

G r a n d e s
empresas dos

setores têxtil e de calçados, por
exemplo, têm investido no design.
Muitas contam com profissionais
para desenvolver produtos de acor-
do com exigências e padrões dos
seus vários mercados. A Calçados
Bibi, com sede em Parobé, no Rio
Grande do Sul, produz 3,7 milhões
de pares de sapatos infantis e ex-
porta para 60 países. A empresa
mantém uma equipe de especialis-
tas para acompanhar tendências da
moda.  

A embalagem do produto é outro

fator cada vez mais relevante para
garantir um bom desempenho das
empresa. A indústria brasileira de
embalagens  é competitiva, já que o
país produz as matérias-primas e
possui produtos de boa qualidade. O
setor exporta cerca de US$ 300 mi-
lhões de embalagens plásticas, me-
tálicas, de madeira e vidro, entre ou-
tras. E coleciona prêmios internacio-
nais: oito embalagens de empresas
nacionais se destacaram internacio-
nalmente na última edição do prê-
mio WorldStar Award, promovido
anualmente pela WPO - World Pac-
kaging Organisation (Organização
Mundial de Embalagem). A embala-
gem dos bombons Nestlé, desenvol-
vida pela Ibratec Artes Gráficas Ltda,
foi a vencedora na categoria Alimen-
tos, e a garrafa da cerveja Bohemia
Weiss, criada pela Saint-Gobain Vi-
dros , ganhou o prêmio na categoria
Bebidas.

Gestores criativos - A cultura
empresarial inovativa que se conso-
lida  no Brasil está na raiz de casos de
sucesso de empresas brasileiras no
exterior. A Embraer, líder mundial no
segmento de médios aviões a jato, o
Grupo Gerdau que investe  em side-
rúrgicas no exterior e o Grupo Voto-
rantim, que se destaca na produção
de cimento nos Estados Unidos, são
casos exemplares da alta competitivi-
dade da indústria brasileira.

Para Carlos Roberto Rocha Ca-
valcante, superintendente do Insti-
tuto Euvaldo Lodi (IEL), instituição
vinculada à indústria que promove
capacitação gerencial,  os gestores e
empresários brasileiros, em decor-
rência das transformações da econo-
mia e da necessidade de adaptação
a novos cenários, tornaram-se mais
criativos, por terem enfrentado desa-
fios acima da média do mercado in-
ternacional. Estão abertos à inova-
ção, à gestão ambiental, às boas
práticas sociais, à pesquisa e desen-
volvimento e são eficientes na busca
de resultados.

do dia-a-dia de mais de 28 mil em-
presas. Nessas empresas, cujo fatu-
ramento respondem por 23,2%
total da indústria, os investimentos
em P&D superam em média US$ 2
bilhões ao ano. 

A indústria brasileira realizou es-

forços de P&D para competir no
mercado internacional e também de-
fender sua participação no mercado
brasileiro. Adicionalmente, benefi-
ciou-se da estabilidade econômica e,
em muitos casos, da competência
instalada nas universidades e institu-
tos de pesquisa para, em menos de
uma década, registrar avanços signi-
ficativos na inovação. Avançou-se na
cooperação da empresa com as uni-
versidades, assim como a base de
conhecimento e o número de profis-
sionais altamente qualificado vem-se
ampliando - atualmente formam-se
mais de 8 mil doutores por ano. No
âmbito das empresas, a gradual in-
corporação deste conhecimento per-
mitiu levar a pesquisa ao mercado. O
desenvolvimento de novos produtos
e processos permitiu que a participa-
ção de produtos de alta intensidade
tecnológica na pauta de exportações
crescesse 26,3% entre 1993 e 2003. 

O esforço de inovação na indús-
tria brasileira está concentrado no
desenvolvimento de novos produtos,
meta perseguida por 70% das em-
presas, na busca pelo aumento da
eficiência produtiva, por meio do
aprimoramento dos processos de
produção, adotada como estratégia
de negócios por 55% das indústrias,
e na conquista de novos mercados.

O País tornou-se uma referência
na área de Tecnologia da Informa-
ção. Grandes corporações, estão in-
vestindo na implantação de plantas
industriais de classe mundial e em
centros de engenharia de software,
para exportar e prestar serviços para
outras subsidiárias no mundo. 

CLÁUDIA IZIQUE

A inovação tecnológica já é uma
realidade na indústria brasileira. Os
esforços de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D), que conduziram as in-
dústrias brasileiras à liderança mun-
dial em diversos setores, são parte

Inovação e design agregam valor 
ao produto brasileiro
Empresas brasileiras inovam processos e produtos, investem em design e
buscam conhecimento em centros de pesquisas para agregar valor à produção
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Setores Valor Part. %

Total 118,308 100.0

Part. %
Produtos industriais (*) 94,016 100.0 79.5

Industria de alta e média-alta tecnologia (I+II) 37,669 40.1 31.8

Indústria de alta tecnologia (I) 8,757 9.3 7.4
Aeronáutica e aeroespacial 3,699 3.9 3.1
Farmacêutica 725 0.8 0.6
Material de escritório e informática 478 0.5 0.4
Equipamentos de rádio, TV e comunicação 3,332 3.5 2.8
Instrumentos médicos de ótica e precisão 523 0.6 0.4

Indústria de média-alta tecnologia (II) 28,912 30.8 24.4
Máquinas e equipamentos elétricos n. e. 1,953 2.1 1.7
Veículos automotores, reboques e semi-reboques 12,992 13.8 11.0
Produtos químicos,excl. farmacêuticos 5,984 6.4 5.1
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n. e. 560 0.6 0.5
Máquinas e equipamentos mecânicos  n. e. 7,424 7.9 6.3

Indústria de média-abaixa tecnologia (III) 22,741 24.2 19.2
Construção e reparação naval 194 0.2 0.2
Borracha e produtos plásticos 1,709 1.8 1.4
Carvão, produtos de petróleo refinado e combustível nuclear 4,914 5.2 4.2
Outros produtos minerais não-metálicos 1,775 1.9 1.5
Produtos metálicos 14,149 15.0 12.0

Indústria de baixa tecnologia (IV) 33,606 35.7 28.4
Produtos manufaturados n.e. e bens reciclados 1,516 1.6 1.3
Madeira e seus produtos, papel e celulose 6,503 6.9 5.5
Alimentos, bebidas e tabaco 20,492 21.8 17.3
Têxteis, couro e calçados 5,095 5.4 4.3

Produtos não industriais 24,292 20.5

(*) Classificação extraída de: The OECD Statistics Newsletter - June 2005 Issue

forma de laser. A nova tecnologia,
testada pela Padtec, uma das maio-
res fabricantes brasileiras de sistema
de comunicação óptica, está pronta
para o mercado. 

O design agrega valor - As em-
presas também apostam no design
para aumentar a competitividade de
seus produtos no mercado externo.
O faturamento de exportações do
setor joalheiro já superou os US$
100 milhões. As jóias brasileiras,
ricas em design, já são vendidas em

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DOS SETORES INDUSTRIAIS POR INTENSIDADE TECNOLÓGICA
2005 - US$ MILHÕES FOB

A indústria investe US$ 2 bilhões por ano em Pesquisa &
Desenvolvimento e acelera incorporação do conhecimento gerado
pela comunidade científica
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da prática do voluntariado, cujas
ações são realizadas durante todo o
ano, a partir de comitês. Este modelo
de ação social vai, gradualmente, ex-
pandindo-se para todo o país.

A forma de expressão social é
muito diversificada. A Embraer, pro-
dutora de aviões, calcula o peso das
aeronaves que exporta e transforma
um percentual disto em doações de

formação profissional. A empresa pe-
trolífera seleciona os projetos que
apoiará através de ampla consulta
pública, na qual entidades culturais,
assistenciais e Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) submetem suas
propostas à avaliação.

As ações de responsabilidade so-
cial se propagam a partir de bancos
de idéias ou de boas práticas, nos

social - o Serviço Social da Indústria
(SESI), que oferece educação básica e
complementar, atendimento médico-
hospitalar, assistência alimentar, ativi-
dades de lazer, esporte e cultura aos
trabalhadores e suas famílias. O SESI
opera a partir de uma rede formada
por mais de 2 mil unidades de atendi-
mento, 830 escolas, 764 creches, 5,2
mil salas de aula para ensino presen-
cial e outras 4,8 mil para ensino à dis-
tância. São atendidas por esta rede
mais de 4 milhões de famílias de tra-
balhadores.

Meio ambiente - O Brasil é um
país urbano e industrializado e, ao
mesmo tempo, abriga a maior biodi-
versidade do mundo, distribuída  em
mais de 8,5 milhões de quilômetros
quadrados de território, que reúnem
as maiores reservas de água doce do
planeta, ampla disponibilidade de mi-
nério de ferro, bauxita, manganês,
estanho e ouro, além de assegurar a
auto-suficiência na produção de pe-
tróleo.

Expandir a indústria e preservar o
meio ambiente não parece ser uma
contradição para o empresariado.
Sondagem feita pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) em 2004
junto a 1.218 empresas de vários por-
tes e em todo o território nacional,
mostrou que 73% das indústrias ha-
viam feito investimentos nos proces-
sos produtivos para diminuir a emis-
são de poluentes e outros impactos
na natureza, enquanto 80% das em-
presas já haviam implementado pro-
cedimentos e mecanismos de gestão
ambiental. A indústria de bebidas
(91,7%), farmacêutica (85,7%), pro-
dutos químicos (84,7%) e produtos
alimentares (84,2%) lideram a im-
plantação da gestão ambiental. 

Na Região Norte, que abriga a Flo-
resta Amazônica, 91,4% das empre-
sas têm licença ambiental especial
para funcionar; 83,8% adotam pro-
cedimentos gerenciais de gestão am-
biental e 79,2% têm investimentos
para melhorar sua performance não

O Brasil lidera, em conjunto com a
Suécia, o comitê da Organização In-
ternacional de Normalização ( ISO, na
sigla em inglês ), encarregado de es-
tabelecer os padrões internacionais
para implementação de um sistema
de gestão e certificação de empresas
quanto à responsabilidade social. A
ISO 26000, como a norma será cha-
mada, estará concluída em 2008. 

Esta é a primeira vez que um país
em desenvolvimento preside um co-
mitê desta magnitude no âmbito da
ISO. Esta distinção decorre do desta-
que internacional que o Brasil vem al-
cançando no campo da responsabili-
dade social de suas empresas, a
ponto de ser um dos poucos países a
contar com uma norma nacional
sobre responsabilidade social, a NBR
16001, lançada pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT).
Esta norma mensura e valoriza os

compromissos éticos e transparência
das atividades das empresas, bem
como sua preocupação com a pro-
moção da cidadania e do desenvolvi-
mento sustentável.

Vínculo com a sociedade - Em
Minas Gerais, ações de responsabili-
dade social tornaram-se um impor-
tante fator de ligação entre as indús-
trias e a sociedade. Todos os anos, no
mês de dezembro, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) organiza o Dia V, com ações
de voluntariado. Na edição 2005 do
evento, foram mobilizados mais de
47 mil voluntários, todos dirigentes e
trabalhadores da indústria, que de-
senvolveram em esforço concentrado
3 mil ações, com impacto direto
sobre 400 mil pessoas. O mais impor-
tante da iniciativa é que o Dia V fun-
ciona, na realidade, como um difusor

GILBERTO COSTA

As boas práticas sociais e ambien-
tais incorporaram-se ao modelo de
gestão da indústria brasileira e 645
empresas regulam seus processos
de produção com base nas normas
da série ISO 14000.  Conforme le-
vantamento do Ipea - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, 70%
das empresas desenvolvem ativida-
des sociais, em áreas como assistên-
cia social, saúde, educação, forma-
ção profissional e geração de traba-
lho e renda. Empresas de grande
porte, com mais de 500 emprega-
dos, tendem a ter mais iniciativas: na
média, 95% destas indústrias estão
engajadas em práticas envolvendo as
comunidades em que atuam. Em seu
conjunto, a ação social das empresas
representa um investimento de mais
de US$ 2 bilhões ao ano, o equiva-
lente a 0,4% do PIB.

ação. A empresa oferece ainda o en-

sino médio e atividades de lazer,

como cursos de dança de salão, ca-

poeira, judô, jiu-jitsu, karatê e nata-

ção. 

Médias empresas também se des-

tacam na ação social,  como a indús-

tria de calçados Luca, localizada em

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,

com cerca de  800 empregados, que

promove atendimento médico e

odontológico diário, faz prevenção

de doenças e acidentes de trabalho

e combate ao uso de drogas. A as-

sociação dos funcionários promove

competições esportivas, culturais e

educativas com a participação da co-

munidade. 

Há uma década, o Serviço Social

da Indústria (SESI) promove o prê-

mio Qualidade no Trabalho, com o

objetivo de valorizar as práticas efi-

cientes de gestão, preservação am-

biental, cidadania empresarial e

projetos voltados para a comuni-

dade e que também geram vanta-

gens competitivas para as empresas

e seus negócios.

Em 2005, cerca de 1,6 mil indús-

trias se inscreveram para participar

do prêmio. Entre as destacadas,

estão empresas de grande porte

como a Nokia do Brasil, com 2.141

funcionários em Manaus (AM),  que

Empresas socialmente responsáveis
A atuação responsável da indústria brasileira contribui para reduzir as
diferenças sociais e o impacto ambiental da produção
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Ação social reconhecida

faz monitoramento para prevenir do-

enças e acidentes de trabalho, gerencia

as carreiras dos funcionários, que

podem obter bolsas de estudo para

cursos, e com esses desenvolve proje-

tos como o "Mãos à Obra", programa

de voluntariado, que ajuda instituições

de apoio à população carente.

A Tecumseh do Brasil (localizada no

município de São Carlos, interior de

São Paulo, com 7 mil empregados) fa-

brica compressores para refrigeração e

promove ações de preservação ambi-

ental, saúde e segurança no trabalho.

Ajuda, por exemplo, seus empregados

a pagar cursos de idioma e pós-gradu-

alimentos para programas sociais,
além de manter escolas com ensino
de alto nível abertas à população da
região em que está instalada ( São
José dos Campos, em São Paulo ),
cursos de formação profissional e de
inclusão digital. A Coca-Cola atua
através da instalação e manutenção
de restaurantes populares, que forne-
cem refeições subsidiadas à popula-
ção carente, nas principais cidades
em que tem unidades de produção.
A Petrobras está investindo, no qua-
driênio 2003-2006, mais de R$ 300
milhões em programas sociais, com
múltiplas abordagens, como irrigação
de áreas desérticas, inclusão social de
jovens através das artes, educação e

quais empresas relatam casos de
ação social que possam ser replica-
dos em outras áreas. Além das enti-
dades de representação das indús-
trias manterem departamentos pró-
prios de apoio e difusão destas
ações, muitas empresas organizam-
se em torno de entidades indepen-
dentes criadas para propagar a cul-
tura da responsabilidade social. Uma
delas é o Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social, organiza-
ção criada para ajudar as empresas a
gerir seus negócios de forma social-
mente responsável.

Além das ações voluntárias das
empresas, a indústria brasileira conta
com sua própria estrutura de atuação

Resgate da cidadania através da arte: as empresas investem em programas de inclusão
social
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Novo ciclo de investimentos da
siderurgia brasileira
Depois da fase de modernização e qualificação da produção, setor foca na
elevação das capacidades e na instalação de novas usinas, no mais vigoroso
movimento desde a década de 1970F
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Gerdau
Johannpeter:
investimentos de
US$ 500 milhões
em nova unidade
de produção de aço
consolidam a
posição do Brasil
como um dos
maiores produtores
mundiais
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JOSÉ ANTONIO BICALHO

A inauguração da nova fábrica de
vergalhões do grupo Gerdau no Bra-
sil, no último dia 9 de março, é em-
blemática para a siderurgia brasi-
leira. Ao acionar a partida dos equi-
pamentos, o empresário Jorge Ger-
dau Johannpeter, dono de trinta uni-
dades siderúrgicas espalhadas pelas
Américas, colocou em movimento
uma primeira vaga, prenunciando a
grande onda de investimentos side-
rúrgicos que deverá invadir o Brasil
nos próximos anos.

Ao investimento de R$ 500 mi-
lhões feito pelo Grupo Gerdau na
nova usina - uma minimill com ca-
pacidade para até 900 mil toneladas
de aço por ano (ver “Mais aço por

metro quadrado”, à página 42), de-
verão se juntar outros US$ 12,5 bi-
lhões, deste ano até 2010, com o
objetivo de elevar a capacidade
atual de produção das usinas brasi-
leiras para 49,7 milhões de tonela-
das ao final desses cinco anos.

A projeção, feita pelo Instituto
Brasileiro de Siderurgia (IBS) a partir
de pesquisa junto aos seus associa-
dos, refere-se basicamente aos inves-
timentos no aumento das capacida-
des já em operação no Brasil. Não
leva em conta, portanto, aqueles que
poderão ser feitos por grupos ainda
não instalados no País. Destes, pelo
menos três já se encontram em está-
gio bastante avançado de viabiliza-
ção, tanto no que se refere à busca

de associação com empresas nacio-
nais como às complexas negociações
com os poderes públicos locais.

De acordo com o especialista em
siderurgia Germano de Paula, da
Universidade Federal de Uberlândia
(Minas Gerais); os investimentos
que se avizinham podem ser carac-
terizados em seu conjunto como
um “novo ciclo” para a siderurgia
brasileira, já que são de natureza
distinta daqueles realizados nos úl-
timos anos.

“Esse novo ciclo não está mais re-
lacionado com modernização e eno-
brecimento de produtos, foco de
praticamente todos os investimentos
acontecidos na siderurgia desde o
início dos anos 1990. O que passare-

Em quase 65 anos de existência,

o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (SENAI) formou cerca

de 40 milhões de trabalhadores em

1,8 mil cursos de nível básico,

médio e

superior, e

é hoje o

mais im-

portante

centro de

geração e

difusão de

conheci-

mento aplicado ao desenvolvimento

industrial, formando a maior rede

privada de educação profissional do

Brasil. Tornou-se referência interna-

cional, mantendo mais de 120 pro-

jetos de cooperação com 40 países.

Atualmente, a entidade atua em

treinamentos e cursos de aprendiza-

gem para qualificação de trabalha-

dores, habilitação regulamentada

para alunos egressos ou matricula-

dos no ensino médio, cursos de gra-

duação, pós-graduação e extensão

e cursos de aperfeiçoamento e es-

pecialização.

O SENAI oferece  programas de

formação em 30 áreas diferentes,

prestados em 420 centros de edu-

cação profissional, de treinamento

e de tecnologia e mais de 300 uni-

dades móveis (veículos equipados,

carretas e barcos) distribuídas em

todo o País. Seus centros adaptam-

se e estimulam as vocações das

economias regionais e respondem

às novas necessidades das empre-

sas, formando mão-de-obra em

áreas como mecatrônica, design,

metrologia, gestão ambiental,

novas alternativas energéticas,

entre outros. 

O mais ilustre brasileiro egresso

do SENAI é o Presidente da Repú-

blica, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele

formou-se torneiro mecânico em

São Bernardo do Campo (SP),

grande centro produtor de veículos

e autopeças. 

poluidora. O Estado do Amazonas,
com mais de 90% de seu território
recoberto de florestas, é o que mais
cresce no País. Em 2005, seu produto
interno cresceu 12,1%, enquanto o
índice de desmatamento caiu em
38%. A explicação para o desempe-
nho econômico com respeito ao meio
ambiente está em 450 indústrias ins-
taladas no Pólo Industrial de Manaus. 

O desenvolvimento do pólo indus-
trial permitiu concentrar na capital do
Amazonas a atividade produtiva do
Estado e inibiu a ocupação extensiva
e derrubada de florestas para ativida-
des extrativistas. “A indústria de
montagem deu alternativa econô-
mica não poluidora à região”, explica
o amazonense Marcus Barros, presi-
dente do Ibama - Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, principal órgão

governamental na área ambiental. A
industrialização organizou o processo
econômico e evitou a atividade pre-
datória e descontrolada na floresta.

A lógica de preservação ambien-
tal consolidou-se na sociedade e in-
dústria brasileira a partir da promul-
gação da Constituição de 1988, que
dedicou todo um capítulo à questão
ambiental. A revisão e consolidação
das leis ambientais atravessaram a
década de 1990, mas muitas empre-
sas anteciparam-se e adotaram pro-
cessos mais limpos de produção.
Hoje, praticamente todas as indús-
trias têm seu próprio sistema de ges-
tão ambiental, desenvolvido também
como um instrumento de incre-
mento de eficiência produtiva, por
resultar em economia de matéria-
prima, energia e água. Este processo
intensificou a reciclagem de insumos

e matérias-primas.
Pneus velhos são transformados

em massa asfáltica e pavimentam
ruas e estradas. Cerca de 33% do
papel que circulou no País em 2004
retornou à produção através da reci-
clagem. Esse índice corresponde a
aproximadamente 2 milhões de tone-
ladas. Da mesma forma, mais de
40% do vidro e do plástico consumi-
dos são reaproveitados.

Uma nova e importante atividade
industrial surgiu no Brasil: a recicla-
gem de alumínio. Anualmente, cerca
de 9 bilhões de latas de alumínio - o
equivalente a 95,7% do consumo -
são recicladas e transformadas em
120 mil toneladas de metal que vol-
tam à indústria. Este processo resul-
tou na constituição de 2 mil empresas
processadoras de sucata, que movi-
mentam cerca de US$ 2 bilhões por
ano, e empregam, direta ou indireta-
mente, 160 mil pessoas.

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI), estrutura de
formação de mão-de-obra para a in-
dústria, equipou-se para atender à
demanda por técnicas de produção
mais limpa e passou a oferecer cur-
sos, presenciais e à distância, para
formar mão-de-obra para a gestão
ambiental e equipou-se com labora-
tórios que desenvolvem pesquisas
próprias ou solicitadas por indústrias
em busca de soluções para problemas
específicos.

Também é possível conciliar inves-
timentos na área ambiental com ação
social. Empresas filiadas à Federação
das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC) construíram e mantêm o Par-
que Botânico do Ceará, nos limites da
capital Fortaleza. O parque ocupa
uma área de 190 hectares e integra a
rede brasileira  e internacional de jar-
dins botânicos.É um espaço criado vi-
sando o desenvolvimento cultural e
científico da comunidade.É um es-
paço aberto a cientistas e estudantes
de universidades e escolas públicas e
particulares e, em 2004, recebeu 28
mil visitantes. 

Mão-de-obra bem treinada



mos a experimentar a partir de agora
são investimentos na elevação real
das capacidades instaladas e instala-
ção de novas usinas no País. Um mo-
vimento como esse não acontecia no
Brasil desde os anos 1970”, afirma. 

Projetos em andamento - A
nova unidade da Gerdau, de fato, é a
primeira usina siderúrgica a ser inau-
gurada no Brasil desde 1986, data da
entrada em operação da Açominas,
produtora de longos. Depois disso,
além de nenhuma outra nova uni-
dade ter entrado em operação no
País, praticamente nenhum investi-
mento foi feito em aumento substan-
cial das capacidades já instaladas, à
exceção da construção do Alto Forno
2 da Companhia Siderúrgica de Tuba-
rão (CST), no final dos anos 1990.  

Agora, além da inauguração da
nova usina, o Grupo Gerdau também
está investindo na ampliação da Aço-
minas, sua maior usina siderúrgica,
com capacidade instalada para 3 mi-
lhões de toneladas. A um custo de
US$ 1,2 bilhão, está sendo instalado
um novo alto forno e ampliadas as
capacidades da sinterização e da co-
queria. Com isso, a capacidade de
produção de aço líquido da compa-
nhia passará para 4,5 milhões de to-
neladas.

O terceiro grande projeto de ex-
pansão em andamento no Brasil está
sendo realizado pela Companhia Si-
derúrgica de Tubarão (CST), contro-
lada pelo grupo luxemburguês Arce-
lor através da holding Arcelor Brasil,
que também controla, no País, a
Belgo-Mineira (longos e trefilados) e
a Vega do Sul (relaminadora de pla-
nos). A CST, produtora de placas e
de laminados a quente, é a maior ex-
portadora de placas do mundo.

O programa de investimentos da
CST, que deverá ser concluído no se-
gundo semestre deste ano, prevê a
elevação da capacidade instalada da
companhia das atuais 5,5 milhões
para 7,5 milhões de toneladas/ano.
Além disso, com investimentos adici-

onais na usina, a companhia poderá
ainda ampliar para 9 ou 10 milhões a
sua capacidade nos próximos anos.
Esse projeto prevê investimento de
US$ 1 bilhão para 2006 e US$ 1 bi-
lhão para o período entre 2007 e
2010.

Projetos anunciados - Além dos
projetos de ampliação já em anda-
mento, existe uma série de outros
projetos de instalação de novas usi-
nas no Brasil, anunciados por alguns
dos maiores players mundiais do
setor siderúrgico. Entre estes estão gi-
gantes como a chinesa Baosteel
Shanghai Group, a alemã Thyssen-

Destes, os projetos mais evoluídos
são o da construção de uma usina in-
tegrada de placas no litoral do Es-
tado do Rio de Janeiro pela Thyssen-
Krupp Stahl e Vale do Rio Doce, com
capacidade para 4,4 milhões de to-
neladas anuais, voltadas integral-
mente para exportação. Já batizada
como Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA), a nova unidade já
teve sua pedra fundamental lançada
e deverá iniciar a produção em 2008.

A Ceará Steel é outro projeto em
estágio bastante evoluído. Previsto
para o Estado do Ceará e igualmente
voltado para exportação, o projeto si-
derúrgico será implementado pela
associação entre a DongKuk Steel e
Danieli, contando com participação
minoritária da Vale do Rio Doce
(9%). Ao custo de implantação de
US$ 750 milhões, terá capacidade
para 1,5 milhão de toneladas anuais
de placas.

Além destes, estão sendo estuda-
dos outros dois projetos de usinas a
serem instaladas no Brasil, ambos no
litoral do Estado do Maranhão. O pri-
meiro, um complexo siderúrgico inte-
grado, trata-se de projeto da Vale do
Rio Doce e Baosteel, maior siderúr-
gica chinesa, para a produção de
cerca de 3,7 milhões de toneladas de
placas de aço por ano. O projeto
também considera a possibilidade de
uma expansão de capacidade futura
para 7,5 milhões de toneladas de
placas de aço por ano. 

Também é aguardada com expec-
tativa a decisão da Posco de cons-
truir, também associada à Vale do Rio
Doce, uma usina para 4 milhões de
toneladas de placas. 

Consolidação do setor 
siderúrgico brasileiro

Se o novo ciclo de grandes inves-
timentos no aumento da capacidade
de produção de aço no Brasil parece
irreversível, não há como prever com
segurança qual o novo mapa da side-
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rurgia brasileira que emergirá deste
processo. Isso porque o setor siderúr-
gico brasileiro passa atualmente,
como de resto toda a siderurgia
mundial, por um profundo processo
de reestruturação e consolidação por
meio de fusões e aquisições.

Conforme lembra Germano de
Paula, da Universidade Federal de
Uberlândia, a discussão sobre conso-
lidação da siderurgia não é nova no
Brasil.  Depois do processo de privati-
zação fragmentada das empresas si-

Unidos, Canadá e, mais recente-
mente, Europa, através de Portugal e
Espanha.

Além do Grupo Gerdau, também
a Usiminas teria fôlego atualmente
de consolidadora, tendo participa-
ção na Ternium, empresa com sede
em Luxemburgo e participações em
usinas na Argentina, México e Vene-
zuela. E também a Companhia Side-
rúrgica Nacional, que mantém ope-
rações nos Estados Unidos e em
Portugal. 

“O que temos hoje são algumas
siderúrgicas brasileiras cujo capital já
é preponderantemente estrangeiro, o
que é muito positivo, e outras em
que ocorre o inverso. Ou seja, esten-
dendo suas operações para o exte-
rior, o que também é muito posi-
tivo”, analisa Germano.

Hoje, o setor siderúrgico brasileiro
é formado pela Acesita, Aços Villa-
res, Companhia Siderúrgica Belgo-
Mineira, Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN), Companhia Siderúrgica
de Tubarão (CST), Gerdau Açominas,
Siderúrgica Barra Mansa, Usiminas /
Cosipa, V&M do Brasil e Villares Me-
tals. São 24 usinas comandadas por
onze empresas.

Privatização do setor 
siderúrgico brasileiro

Nos primeiros anos da década de
1990, foi iniciado o processo de pri-
vatização do sistema Siderbrás, que
reunia praticamente todas as empre-
sas do setor siderúrgico brasileiro.
Dois anos depois de iniciado o pro-
cesso, em 1993, oito empresas esta-
tais, com capacidade para produzir
19,5 milhões de toneladas (70% da
produção nacional), tinham sido pri-
vatizadas.

A privatização do setor siderúr-
gico brasileiro trouxe um grande
afluxo de capitais, em composições
acionárias da maior diversidade, in-
cluindo grandes grupos mundiais. A
partir de então, entre os anos de

PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO POR PAÍS
(em milhões de toneladas)

China 349.362
Japão 112.473
Estados Unidos 93.285
Rússia 66.146
Coréia do Sul 47.770
Alemanha 44.524
Ucrânia 38.641
Índia 38.083
Brasil 31.631
Itália 29.121
França 19.481
Taiwan 18.521
Espanha 17.711
México 16.195
Canadá 15.572
Reino Unido 13.226
Bélgica 10.422
Polônia 8.444
Áustria 7.031
Holanda 6.919
República Checa 6.189
Eslovênia 4.485
Suécia 5.726
Argentina 5.382

Produção de aço da Companhia
Siderúrgica Tubarão (CST), e produto final
da Villares Metais: siderurgia brasileira
está entre as dez maiores do mundo

derúrgicas brasileiras, os anos 1990
foram marcados por um grande mo-
vimento de consolidação, que redu-
ziu o número de empresas no País de
trinta para os atuais doze grupos.

“De lá para cá, houve inúmeras
transações. Empresas entraram e saí-
ram do Brasil, como a NetSteel (Cin-
gapura), que comprou e depois ven-
deu parte do capital da Açominas.
Outras empresas entraram e continu-
aram a aumentar sua participação
nas empresas envolvidas, que é o
caso da Arcelor (atualmente contro-
ladora da Belgo Mineira, Companhia
Siderúrgica de Tubarão e Vega do
Sul, além da produtora de inox Ace-
sita)”, afirma.

Ele lembra, no entanto, que as si-
derúrgicas brasileiras têm, hoje, con-
dições tanto para serem consolidadas
como também para exercerem o
papel de consolidadoras. A Gerdau
seria proeminente nesta demonstra-
ção de força, tendo, nos últimos
anos, estendido suas operações por
meio de aquisições para Chile, Ar-
gentina, Uruguai, Colômbia, Estados

Krupp Stahl, a sul-coreana Posco, e a
associação entre a sul-coreana Dong-
kuk e a fabricante italiana de equipa-
mentos siderúrgicos Danieli. Todas
elas em associação com a Companhia
Vale do Rio Doce, maior exportadora
mundial de minério de ferro e, por ra-
zões óbvias, grande interessada e in-
centivadora do desenvolvimento do
parque siderúrgico brasileiro. 



1994 e 2004, as siderúrgicas investi-
ram US$ 13 bilhões na moderniza-
ção e atualização tecnológica das
usinas. Em 1999, a produção brasi-
leira de aço era de 25 milhões de to-
neladas no ano. No ano passado, foi
de 32,9 milhões de toneladas. 

Foi nos anos 1970 e primeira me-
tade dos 1980, entretanto, que
aconteceu o último movimento de
grandes ampliações das capacidades
instaladas das maiores usinas brasilei-
ras, dentre as quais se destacam os
investimentos na Usiminas, Cosipa e
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), além das construções da
Companhia Siderúrgica de Tubarão
(CST) e da Açominas.

Atualmente, entretanto, o que se
anuncia são investimentos em au-
mento de volumes, o que repercu-
tirá, necessariamente, num reposicio-
namento dos grandes players instala-
dos no Brasil. 

Mais aço por metro 
quadrado

A nova usina inaugurada pelo
Grupo Gerdau no Brasil é uma mini-
mill, ou seja, uma unidade que utiliza

cas brasileiras terminaram 2005 com
produção 3,9% inferior àquela reali-
zada no ano anterior. Contribuíram
para esse resultado as altas taxas de
juros, os baixos investimentos gover-
namentais, os ajustes dos estoques
elevados das indústrias e dos distri-
buidores e o próprio desaquecimento
geral da economia brasileira.

A queda de 8,2% no consumo
aparente de aço no mercado interno
aconteceu em função do baixo nível
da atividade de vários setores consu-
midores, da construção civil à indús-
tria de bens de capital. Para a indús-
tria siderúrgica em geral, apenas os
setores automotivo e de infra-estru-
tura elétrica mantiveram-se a salvo
da onda de retração dos negócios.

Em relação às exportações brasi-
leiras de aço, houve crescimento no
volume de vendas de 4,4% na com-
paração com 2004, que absorveu
excedentes do mercado interno.
Além disto, a redução dos estoques
internacionais de aço dos grandes
distribuidores já se refletia, em ja-
neiro deste ano, num aumento,
ainda que modesto, da demanda
global pelo produto, prenunciando
um início de recuperação também
dos preços. 
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sucata como matéria-prima, fundida
em fornos elétricos. A nova unidade
demandou investimento de R$ 500
milhões e poderá produzir até 900
mil toneladas de aço por ano. A Ger-
dau São Paulo foi projetada para pro-
duzir mais aço em uma área menor.
A produção por metro quadrado
chega a ser 2,5 vezes maior do que a
de uma usina tradicional.

Ainda no segundo semestre de
2006, entrará em operação o lamina-
dor da nova unidade, que terá capa-
cidade instalada anual de 600 mil to-
neladas de vergalhões. Esta é a trigé-
sima siderúrgica do Grupo Gerdau
nas Américas.

A inauguração da Gerdau São
Paulo ocorre em um momento de ex-
pectativas positivas para o setor, de-
vido ao pacote de incentivos à cons-
trução civil anunciado recentemente
pelo governo brasileiro.

Desempenho do setor 
siderúrgico em 2005

Para o setor siderúrgico brasileiro,
o ano passado correu na contramão
do ambiente excepcionalmente posi-
tivo de 2004. As empresas siderúrgi-

A nova unidade da Gerdau, em São Paulo: produtividade 2,5 vezes maior do que a registrada por uma usina convencional
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PATRICIA CUNEGUNDES

Um dos principais aliados que o
Brasil conta para promover o desen-
volvimento sustentado de áreas
consideradas prioritárias é o Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A instituição, que atua há
mais de 40 anos no País, está finan-
ciando, em parceria com o governo

“O BID tem dado prioridade a
programas que visem à melhoria da
condição de vida dos mais necessita-
dos, tanto nos grandes centros urba-
nos como nas cidades de porte
médio”, afirma o executivo. Essas
ações, diz ele, conciliam políticas es-
truturais de médio e longo prazo
com programas específicos de redu-

utilização dos modelos de Parcerias
Público-Privadas (PPP) nos novos in-
vestimentos; pobreza, eqüidade e
formação de capital humano, com
destaque para os programas de dis-
tribuição de renda; condições de vida
e eficiência nas cidades; e moderni-
zação do Estado e fortalecimento das
instituições. 

Dentre os projetos mais relevantes
apoiados pela instituição, destaca-se
o Bolsa Família, principal programa
de transferência de renda do go-
verno federal, com investimento total
de US$ 7,643 bilhões e financia-
mento do BID de US$ 1 bilhão. “O
Bolsa Família beneficia mais de 7,5
milhões de famílias, está presente em
todos os municípios brasileiros e, em
algumas localidades, chega a repre-
sentar 40% do total da renda muni-
cipal”, afirma Wirsig. O repasse men-
sal do programa é de US$ 221,8 mi-
lhões. 

Nas mais de quatro décadas de
atuação no País, o BID financiou o
equivalente a US$ 24 bilhões em
projetos de infra-estrutura rodoviária,
ferroviária, de energia elétrica, entre
outros. Obras de importância para o
desenvolvimento do País foram con-
cretizadas com recursos do banco,
como as centrais hidrelétricas de
Paulo Afonso, Sobradinho e Moxotó,
no Nordeste; Emborcação e Ilha Sol-
teira, no Sudeste; e Foz de Areia e
Salto Santiago, no Sul. Além destes
projetos, mais de 28 mil quilômetros
de estradas federais foram melhora-
das ou ampliadas com o apoio finan-
ceiro do banco. “Entre os 26 países
mutuários do BID, o Brasil é aquele
com a melhor capacidade de execu-

BID, um parceiro estratégico
Em parceria com o governo brasileiro, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) está financiando US$ 8,4 bilhões para 57 projetos
considerados de importância estratégica
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ção da pobreza “com impacto de re-
distribuição no curto prazo”.

Conforme Wirsig, a contribuição
da instituição para o desenvolvi-
mento econômico e social dos países
com os quais opera ocorre por meio
de um processo permanente de diá-
logo com os governos e com a socie-
dade. No caso do Brasil, a estratégia
de atuação do BID no Brasil é defi-
nida com base no Plano Plurianual
(PPA), que traça as diretrizes de cres-
cimento do País. 

Para o período 2004-2007, o
banco definiu quatro áreas para con-
centrar sua cooperação: produtivi-
dade das pequenas e médias empre-
sas e infra-estrutura, com ênfase na

Wirsig: “Projetos sociais, como
os programas de inclusão
digital, constituem o principal
foco de atuação do BID”

brasileiro, recursos da ordem de US$
8,4 bilhões para 57 projetos de se-
tores de importância estratégica,
como agricultura, ciência e tecnolo-
gia, desenvolvimento urbano, edu-
cação, energia, saneamento, saúde
e transporte. 

“Mais do que uma relação comer-
cial, o banco estabeleceu com o Bra-
sil uma parceria para impulsionar seu
desenvolvimento”, afirma Waldemar
Wirsig, representante da instituição
no País. As ações do banco, lembra
ele, têm grande impacto sócio-eco-
nômico, já que pelo menos metade
das operações e 40% dos emprésti-
mos do banco são destinadas a
apoiar programas sociais.
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ção dos projetos”, diz o represen-
tante do banco no Brasil.

Um dos maiores projetos do BID
no País é a segunda etapa da despo-
luição do rio Tietê, executada pela
Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp),
com financiamento de US$ 200 mi-
lhões, representando 50% do investi-
mento total. Ainda na área de pro-
gramas para o desenvolvimento ur-
bano está o Favela Bairro, da Prefei-
tura do Rio de Janeiro, no qual
devem ser investidos US$ 300 mi-
lhões - destes, US$ 180 milhões são
provenientes do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento. O banco
também financia programas de habi-
tação e saneamento em cidades de
médio e grande porte. Um exemplo

é o Programa de Ação Social em Sa-
neamento, do Ministério das Cida-
des, que está orçado em US$ 200
milhões e  recebeu US$ 57,287 mi-
lhões do BID.

Outro projeto com volume signifi-
cativo de recursos é o de apoio às
micro e pequenas empresas, execu-
tado pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES). O valor total do investi-
mento é de US$ 2 bilhões, com 50%
financiado pelo BID. As ações do BID
se estendem à área fiscal, com o fi-
nanciamento do Programa Nacional
de Apoio à Administração Fiscal para
os Municípios Brasileiros, do Ministé-
rio da Fazenda, que prevê aplicação
de US$ 600 milhões. Deste total US$
200 milhões são recursos do banco.

Na área da educação, o BID está
destinando US$ 200 milhões para o
Programa de Expansão da Educação
Profissionalizante (Proep), do Ministé-
rio da Educação, criado para estimu-
lar o crescimento do número de jo-
vens e adultos com acesso ao ensino
profissional, diversificar a oferta e de-
finir cursos para atender às deman-
das da sociedade e do mercado. 

Em outra frente, o BID participa
do Programa de Melhoria e Expansão
do Ensino Médio (Promed), também
do Ministério da Educação, que pre-
tende ampliar o acesso e melhorar a
qualidade da educação oferecida a
10 milhões de alunos brasileiros. Este
programa tem investimento previsto
de US$ 500 milhões, com recursos fi-
nanciados pelo BID da ordem de US$
150 milhões. 

O Programa de Desenvolvimento
do Turismo no Nordeste (Prodetur II)
também recebe recursos do banco
de fomento - são US$ 240 milhões,
de um total de US$ 400 milhões in-
vestidos em parceira com o Banco do
Nordeste do Brasil (BNB). O Prodetur
II prevê criação de novos pólos de tu-
rismo, a partir do planejamento par-
ticipativo de ações ambientais, admi-
nistrativas e fiscais. Além dos nove
estados da região Nordeste, o pro-
grama beneficia projetos instalados
na região norte dos estados de
Minas Gerais e do Espírito Santo.

A carteira de projetos financiados
no Brasil pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento inclui ainda pro-
gramas na área de cultura, como o
Monumenta, que apóia ações em
âmbito nacional de proteção do pa-
trimônio histórico; o Proares - Pro-
grama de Apoio às Reformas Sociais
para o Desenvolvimento de Crianças
e Adolescentes, no Ceará, que valo-
riza as raízes culturais de cada locali-
dade. Além dos investimentos cita-
dos, o banco tem aplicado recursos
em operações de assistência e coo-
peração técnica que somam 73 pro-
jetos, com contribuição média de
US$ 450 mil.
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Obra de infra-estrutura: BID financiou cerca de US$ 24 bilhões em projetos ao longo dos
mais de 40 anos em que atua no Brasil

ERIKA VIEIRA

O Brasil está vencendo a luta con-
tra a mortalidade infantil. A ocorrên-
cia de casos fatais entre menores de
cinco anos de idade declinou de
forma acentuada nos últimos anos:
no período de 1990 a 2004, a redu-
ção foi de 52%, caindo de 48 mortes
por mil nascidos vivos para 23,1/mil.

Mantido o ritmo de redução de
ocorrências, em torno de 3% ao
ano, o Brasil deverá alcançar antes
da data estipulada, a meta do quar-
to dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio estabelecidos
pela Organização das Nações Uni-
das - reduzir em dois terços a mor-
talidade de crianças menores de

cinco anos, entre 1990 e 2015.
Diversos fatores explicam os pro-

gressos registrados, como a amplia-
ção do acesso aos serviços de sanea-
mento básico, a melhoria das condi-
ções habitacionais e o próprio au-
mento do nível educacional da po-
pulação brasileira. Neste cenário,
merece destaque, entretanto, o pro-
grama brasileiro de cobertura vaci-
nal, considerado uma referência in-
ternacional.

“A vacinação é um dos mais im-
portantes instrumentos para o
avanço da saúde dos brasi lei-
ros”,declara o Secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Jarbas Barbosa da
Silva Junior.

O esforço de vacinação é condu-
zido pelo Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI), que atende a todos os
brasileiros, independentemente de
sua condição sócio-econômica. O
programa aplica ou distribui 44 tipos
de vacinas e soros, e mantém 37
Centros de Referência de Imunobio-
lógicos Especiais, para pessoas em
condições clínicas especiais como
transplantados e cardiopatas. 

Os resultados decorrentes das
campanhas de vacinação são alenta-
dores. O último surto de sarampo,
por exemplo, doença que chegou a
vitimar mais de 3.236 crianças brasi-
leiras na década de 1980, foi regis-
trado em 2000, quando foram assi-

Reduzindo a mortalidade infantil
Considerado referência mundial, programa brasileiro de vacinação
conseguiu reduzir o índice de mortalidade infantil em quase 50%, uma das
metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas
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Vacinação infantil: promovendo o controle de doenças como poliomielite e sarampo
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naladas quinze ocorrências. Hoje não
há mais notificação dessa enfermi-
dade no território brasileiro. 

A poliomielite também está con-
trolada graças ao programa brasileiro
de cobertura vacinal: o índice de co-
bertura no País supera os 95% do al-
cance territorial recomendados pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS). 

Os índices de cobertura vacinal
contra outras doenças são igual-
mente elevados. A imunização da Te-
travalente (vacina que combate a dif-
teria, tétano, coqueluche, meningite
e outras infecções) ultrapassou as ex-
pectativas sendo aplicada em
96,20% das crianças, enquanto a
DTP (vacina contra difteria, tétano e
coqueluche) atingiu 94,46% da po-
pulação infantil. Assim, doenças que
afligiam milhares de crianças brasilei-
ras estão controladas ou em franca
redução.

A vacina contra a hepatite B co-
meçou a ser implantada gradativa-
mente, por estado, a partir de 1992.
Atualmente, é oferecida a menores
de dois anos em todo o País e a me-
nores de quinze anos na Amazônia
Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Ron-
dônia, Roraima, Pará, Tocantins, Ma-
ranhão e Mato Grosso), Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina e Dis-
trito Federal.

O Brasil é também o único país do
mundo a oferecer gratuitamente
uma vacina contra a diarréia, doença
que causa cerca de 850 mortes anu-
ais entre os menores de cinco anos.
Com isso, o Ministério da Saúde es-
pera evitar 44,5 mil internações anu-
ais decorrentes dessa doença, dimi-
nuindo o número de óbitos em 34%
(veja o quadro ao lado).

O programa de vacinação é refor-
çado por ações institucionais, como
os controles proporcionados pela
“Caderneta da Criança”, documento
no qual ficam arquivadas todas as in-
formações da criança, facilitando o
acompanhamento do paciente pelos
profissionais de saúde. A distribuição

da caderneta começou a ser feita em
2005 para todos os estados e muni-
cípios, quando foram entregues 3,5
milhões. Para 2006, o número de ca-
dernetas que serão enviadas soma
cerca de 3,8 milhões.  

Outras ações concorrem para o
êxito do programa de vacinação. É o
caso do Pacto Nacional pela Redução
da Mortalidade Materna e Neonatal,
esforço que visa à redução do nú-
mero de casos de mortalidade ma-
terna e neonatal em até 15%, até o
final de 2006, e em 75%, até o final
de 2015. 

A campanha, uma iniciativa do
Ministério da Saúde, governos esta-
duais e municipais e entidades de
classe, deve mobilizar 420 institui-
ções das 27 capitais brasileiras e dos
51 municípios com maiores índices
de mortalidade materna e neonatal
até o final de 2006.

Paralelamente, o número de leitos
para gestantes disponíveis em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs) da
rede pública está sendo ampliado
pelo Ministério da Saúde. Em 2002
existiam apenas 1.571 vagas reserva-
das a gestantes e bebês de um a 28
dias de vida, número que aumentou
para 3.069 neste ano. Dessa forma,
espera-se diminuir 15% das mortes
até o final de 2006.     

Campanhas incentivando a ama-
mentação materna também contri-
buem para a redução dos índices de
mortalidade infantil, a exemplo da
edição do Prêmio Bibi Vogel, nome
artístico da atriz brasileira Sylvia
Dulce Kleiner, que se destacou como
militante de causas humanitárias e
criadora do projeto “Amigas do
Peito”, de incentivo à amamentação
materna.

O prêmio é concedido às admi-
nistrações públicas que valorizam e
estimulam a amamentação. No ano
passado, cinco municípios ganha-
ram o prêmio: Araguaína (Tocan-
t ins, na região Norte);  I tabuna
(Bahia, na região Nordeste); a Capi-
tal Federal, Brasília; Piraí (Rio de Ja-
neiro, no Sudeste); e Maringá (Pa-
raná, na região Sul).

Os programas de vacinação e os
esforços paralelos devem continuar
apresentando bons resultados, con-
forme projeções do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef),
com base nos dados apurados pelo
relatório Situação da Infância Brasi-
leira 2006: o Índice de Desenvolvi-
mento Infantil (IDI) do Brasil passou
de 0,61 em 1999 para 0,67 em 2004
(quanto mais próximo de 1 (um) for
esse índice, melhores as condições
de vida das crianças). 
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EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE
INFANTIL NO BRASIL (1994-2004)*

*Número de mortes a cada mil nascidos vivos
Fonte: IBGE
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Brasil é o único país do mundo a investir
na vacinação gratuita contra a diarréia


