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À esquerda, de cima para baixo: aviões da Embraer exportados para a
Inglaterra; a rainha Elizabeth II em visita ao Brasil, em novembro de 1968; o
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construção contou com o apoio britânico, e o Mini, que tem o motor
produzido no Brasil. À direita: a Estação da Luz, em São Paulo, cujo relógio é
uma réplica, em menor escala, do famoso Big Ben, de Londres.



M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

5

S U M Á R I O

5 MATÉRIA DE CAPA

A disparada da onça
Em apenas três anos, indicadores da economia brasileira apresentam os

mais positivos resultados, consolidando ambiente para um crescimento

ainda mais acelerado, de forma sustentável

16 ENTREVISTA

Visões convergentes
O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destaca,

nesta entrevista a Brasil Marca de Excelência, as afinidades políticas e

econômicas entre Brasil e Reino Unido

22 AGRONEGÓCIO

Terra, gente e tecnologia, receita de sucesso do
agronegócio brasileiro
Contando com vantagens comparativas imbatíveis o agronegócio brasileiro

está cumprindo sua vocação de ser o grande provedor mundial de

alimentos, fibras e energia renovável 

26 EXPORTAÇÕES 

Inovação abre caminho para o mercado externo
Exportações brasileiras ultrapassam a marca dos US$ 118 bilhões,

impulsionados principalmente pelas vendas de produtos de alto valor

agregado

30 PETROLEO E GAS 

Esbanjando energia
Depois de garantir a auto-suficiência do Brasil em petróleo, Petrobras

programa investimentos de US$ 56 bilhões até 2010, em projetos próprios ou

em parceria com empresas internacionais

32 FINANCIAMENTO DE PROJETOS 

Modelo inglês oxigena economia brasileira
Para atrair investimentos da iniciativa privada em projetos de infra-

estrutura, governo brasileiro cria sistema de financiamento inspirado nos

projects finance britânicos

34 MERCADO DE CAPITAIS 

O estado da arte do sistema brasileiro
Estrutura do mercado financeiro brasileiro desperta admiração

internacional pelo elevado estágio tecnológico e pela adoção de medidas de

estímulo aos investimentos estrangeiros

38 RELAÇÕES COMERCIAIS  

Negócios com acento britânico
É crescente a participação de empresas do Reino Unido em diversos setores

da economia brasileira, com destaque para os segmentos de energia, infra-

estrutura, agronegócios e outros 

43 TURISMO  

Um país, muitos destinos
Projeto do Ministério do Turismo para atrair mais turistas estrangeiros já

mostra resultados e setor bate recorde histórico em 2005

DIRETOR E EDITOR

Dirceu Brisola

DIRETOR ADJUNTO

Roberto Baraldi

EDITOR EXECUTIVO

Alex Branco

COLABORADORES

Brian Nicholson, Celia Demarchi, Klaus

Kleber, Marcello Antunes, Lea de Lucca,

Pedro Rocha, Tomas Chiaverini

FOTOS

Alice Keiko Taira/AGB, Ayrton

Vignola/Folha Imagem, Antônio

Gaudério/Folha Imagem, Andima,

Arquivo/AE, AFP Photo, AGB, BM&F, BP

p.l.c., CVRD, Daniel Cymbalista/Pulsar,

Domingos Tadeu/PR, Embraer, Fernando

Moraes/Folha Imagem, Heitor Hui/AE,

HSBC, Iara Venanzi/kino.com.br, José

Cruz/ABr, Mini, Opção Brasil Imagens,

Patrícia Belo /N Imagens, Ricardo

Stuckert/PR, Ricardo Azoury/AGB, Rio

Tinto, Rodrigo Baleia/Folha Imagem,

Sérgio Lima/Folha Imagem, Tuca

Vieira/Folha Imagem

DESIGN GRÁFICO

Assaoka.D Comunicação

PRODUÇÃO GRÁFICA

Solange Melendez

PRODUÇÃO DE FOTOS

Etoile Shaw

IMPRESSÃO

Ipsis Gráfica

PARA ANUNCIAR

Editora Brazil Now Ltda.

marketing@brazilnow.com

http://www.brazilnow.com

Editora Brazil Now Ltda.

Av. Prof. Alfonso Bovero, 323

01254-000 São Paulo SP 

Fone: 11-3672-4323  

Fax:  11-3875-7100

http://www.brazilnow.com

DIRETOR RESPONSAVEL

Dirceu Brisola (MT 8.961)

BRASIL
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

CONSELHO EDITORIAL

Embaixador Mario Vilalva, 

Conselheiro Paulo Feres

Departamento de Promoção

Comercial

Anexo Administrativo I - Sala 220

Palácio Itamaraty

Esplanada dos Ministérios - Bloco H

70170-900 Brasília - DF

Fones: 61-3411-6240/6241/6242

Fax: 61-3322-2392/2609

E-mail: dpr@braziltradenet.gov.br

contato@braziltradenet.gov.br

Website:

www.braziltradenet.gov.br

Divisão de Programas de 

Promoção Comercial

Fones: 61-3411-6392/6393

Fax: 61-3322-0827

E-mail: dpg@braziltradenet.gov.br

Divisão de Informação

Comercial

Fones: 61-3411-6663/6668/6636

Fax: 61-3322-6312

E-mail: dic@braziltradenet.gov.br

Divisão de Operações de

Promoção Comercial

Fones: 61-3411-6577/6578

Fax: 61-3411-6007

E-mail: doc@braziltradenet.gov.br

Divisão de Feiras e Turismo

Fones: 61-3411-6394/6395

Fax: 61-3322-0833

E-mail: dft@braziltradenet.gov.br

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

FEVEREIRO/2006

Em apenas três anos, indicadores da economia brasileira apresentam os
mais positivos resultados, consolidando ambiente para um crescimento
ainda mais acelerado, de forma sustentável

A DISPARADA DA ONÇA
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KLAUS KLEBER

Ao apresentar os resultados da economia brasileira no início de 2006, o Tesouro Nacional re-
correu à imagem da onça brasileira (Panthera onca). Conhecido também como jaguar, é um ani-
mal das Américas, comum nas matas do Brasil, que chega à maturidade depois de três anos. Este
é o estágio em que se encontra hoje o País, cuja economia reúne todas as condições necessárias e
suficientes para um crescimento mais acelerado, de modo sustentado, gerando riqueza e distribu-
indo renda. 

É o que revela a evolução dos principais indicadores da economia brasileira, de fato: a inflação
em 2005 foi de 5,69%, menos da metade do que era em 2002. As exportações (US$ 118,31 bi-
lhões), o saldo da balança comercial (US$ 44,76 bilhões) e o superávit em conta corrente (US$
14,199 bilhões) constituem recordes históricos. Além disso, é um País defendido de um eventual
choque do petróleo: este ano torna-se auto-suficiente em petróleo, posição reforçada ao viabilizar
o maior programa do mundo para uso de álcool combustível.

É uma onça bem criada. Desde que assumiram, em 2003, os atuais responsáveis pela condução
da política econômica brasileira mostraram-se irredutíveis em seu objetivo de colocar os indicado-
res macro-econômicos em ordem para que o País pudesse ingressar em um ciclo de crescimento
sustentável. 

Na prática, isso significa a manutenção de uma política de responsabilidade fiscal e de austeri-
dade monetária e o fortalecimento das contas externas, de modo a afastar o risco de crises por
desequilíbrios do balanço de pagamentos. 

O primeiro desafio era fazer com que a taxa de inflação, medida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), baixasse do nível de dois dígitos, sendo de 12,53% em 2002. Em 2003, no

primeiro ano do governo do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
o IPCA baixou para 9,30%, se-
guindo-se reduções constantes: a
taxa caiu para 7,60% em 2004 e
para 5,69% em 2005.

Neste ritmo, é realista prever
que a inflação neste ano fique
bem próxima da meta fixada de
4,5%, com variação de dois pon-
tos percentuais para cima ou
para baixo. Convém notar que o
sistema de metas de inflação tem
funcionado bem no Brasil, não
se atingindo exatamente o cen-
tro (the bull’s eye), mas havendo
apenas um pequeno desvio em
relação a ele. Em 2005, por
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exemplo, a meta era de 5,10%.
Esses resultados se tornaram pos-

síveis graças a uma política monetá-
ria rígida, baseada em uma elevação
constante do superávit primário (não

inclui juros) das contas públicas.
Este, que era de 3,89% do PIB em
2002, foi elevado para 4,25% no
ano seguinte e alcançou 4,59% em
2004 e 4,84% em 2005 do PIB. 

O Banco Central (BC) praticou
uma política monetária apertada,
que só a partir de setembro do ano
passado começou a ser aliviada. A
taxa básica de juros, situada em
17,25%, deve recuar para algo entre
14% a 15% até o final do ano, con-
correndo para apoiar o processo de
retomada econômica de forma con-
trolada.

“O governo brasileiro já demons-
trou que está determinado a seguir
uma política que gerará crescimento
estável, ao manter os controles da
política fiscal e monetária”, diz An-
drew Crockett, presidente do JP
Morgan. Crockett não é o único re-
presentante de Wall Street a fazer
elogios ao Brasil. William Rhodes,
presidente do Citibank, disse consi-
derar o programa econômico brasi-
leiro “um exemplo para o mundo”.

Essa evolução não só concorreu
para a preservação de um clima de
estabilidade econômica.“Os dois úl-
timos anos foram muito bons para o
País. A democracia brasileira se fir-
mou a ponto de mesmo uma crise
política não afetar em nada a evolu-
ção da economia”, diz o economista

Maílson da Nóbrega, ex-ministro da
Fazenda. “Com os avanços registra-
dos, o Brasil se mostra um dos mer-
cados emergentes mais maduros e
confiáveis para investimentos, inclu-
sive os internacionais.”

Além disso, a queda da inflação
teve reflexos positivos sobre o poder
de compra dos trabalhadores de
mais baixa renda, cujos salários eram
corroídos por uma inflação voraz. O
nível de atividade foi fortemente in-
fluenciado pelo movimento exporta-
dor, permitindo a criação de novos
empregos e elevando a massa sala-
rial dos R$ 17,29 bilhões de 2003
para R$ 20,14 em 2005 – um salto
de 17%, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), relativos a trabalhadores com
emprego formal nas seis maiores re-
giões metropolitanas do País.

Refletindo o bom momento que a
economia atravessa, a taxa de de-
semprego, nestas mesmas regiões,
caiu para 8,34% da População Eco-
nomicamente Ativa (PEA) – a menor
taxa desde 2001, quando o IBGE deu
início a esse tipo de levantamento.

As boas novas afloram também
do mercado externo, com evolução
constante das exportações: no ano
passado, os embarques alcançaram
a marca recorde de US$ 118,30 bi-
lhões, 22,6% a mais que no ano
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William Rhodes, do Citibank (ao alto):
“Brasil é exemplo para o mundo”.
Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega (acima), avanços econômicos
criam clima propício para investimentos
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anterior (US$ 96,47 bilhões). Já as
importações atingiram US$ 73,55
bilhões, 17,06% superiores às de
2004 (US$ 62,83 bilhões). O supe-
rávit ,  portanto, chegou a US$
44,75 bilhões, também o maior da
história. 

Paralelamente, também chama a
atenção o total de remessas de bra-
sileiros que trabalham no exterior,
contabilizadas em Transferências
Unilaterais, item que deixou um
saldo de US$ 3,55 bilhões. Dessa
forma, apesar de um elevado déficit
na conta de Serviços e Rendas (US$
34,11 bilhões), o saldo positivo em
transações correntes, superando

rolar não mais que 80% dos com-
promissos assumidos. E, natural-
mente, está aproveitando as boas
condições de liquidez do mercado
internacional, aliadas à queda do
risco-País, que permite pagar uma
menor taxa de juros e alongar os
prazos.

Ainda recentemente, em janeiro,
fez um bem-sucedido lançamento
de bônus de 300 milhões de euros,
com vencimento em 2015, na sexta
emissão do programa estabelecido
para o biênio. A taxa de retorno foi

de 5,448% ao ano, beneficiando-se
da redução do risco-Brasil para 261
pontos-base. Ao todo, o Tesouro já
tem garantidos US$ 4,8 bilhões dos
US$ 9 bilhões previstos para o biê-
nio.

Com isso, as reservas líquidas do
Brasil já chegam a US$ 56,8 bilhões
(posição no início de fevereiro), de-
vendo-se notar que já foram descon-
tados desse valor o pagamento ante-
cipado de US$ 15,57 bilhões ao
Fundo Monetário Internacional (FMI)
e US$ 2,6 bilhões aos governos par-
ticipantes do Clube de Paris. 

Em outubro do ano passado, a
dívida externa brasileira já baixara
para US$ 181,40 bilhões em compa-
ração com US$ 201,37 bilhões em
dezembro de 2004, antes dos paga-
mentos efetuados ao FMI e ao Clube
de Paris. 

Calcula o Tesouro Nacional que a
relação dívida externa/exportações
caiu em mais de 60%, passando do
nível histórico de 400% para menos
de 150%, o que corresponde a uma
vez e meia a exportação anual. Esse
é um cálculo conservador, pois ana-
listas calculam que a dívida externa
não passe de 1,2 vez o valor das ex-
portações. 

“O upgrade que o País recebeu
recentemente das agências Moody’s
e Fitch evidencia que ocorreu uma
mudança estrutural da economia
brasileira e que o fantasma da vulne-
rabilidade externa foi afastado”, diz
o professor Carlos Langoni, ex-presi-
dente do Banco Central e atual-
mente diretor do Centro de Econo-
mia Mundial da Fundação Getúlio
Vargas. 

A redução da dívida líquida do
setor público (incluindo a União, os
estados e os municípios) também
concorre para a melhoria das contas
públicas. Em 2002, o montante da
dívida representava 56,5% do PIB,
percentual que recuou para o equi-
valente a 51,6% do PIB no ano pas-
sado. Com a inflação sob controle,
possibilitando a baixa gradual da
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todas as expectativas, foi de US$
14,19 bilhões.

Sem dúvida, esses ingressos con-
tribuíram para pressionar para cima
a cotação do real em relação ao
dólar, que varia atualmente na faixa
de R$ 2,20 a R$ 2,25 por dólar. Tam-
bém concorre para isso o volume de
captações que vem sendo feito pelo
Tesouro Nacional para fortaleci-
mento das reservas cambiais.

O governo estabeleceu um pro-
grama de captação para o biênio
2006/2007, durante o qual pretende

taxa básica de juros, o mercado pro-
jeta uma relação bem mais favorável
da dívida interna em relação ao PIB a
partir deste ano.

Esse quadro tornou-se ainda mais
favorável, com a isenção do imposto

de renda para investidores estrangei-
ros em títulos da renda fixa brasi-
leira, medida tomada pelo governo
em fevereiro deste ano. Espera-se
que a primeira conseqüência desta
medida seja a atração de mais recur-

sos para títulos públicos com venci-
mentos mais longos, como anunciou
recentemente o secretário da Receita
Federal, Joaquim Levy.

A medida também prevê a cria-
ção de uma espécie de “conta inves-

Langoni, ex-presidente do Banco Central: “Fantasma da vulnerabilidade externa está
afastado”. Para Bracher, do banco Itaú BBA, combate à inflação restituiu a confiança no
País

Colheita de soja, um dos principais produtos de exportação do Brasil
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timento” para estrangeiros, pela
qual será possível transferir aplica-
ções em ações para títulos públicos,
sem pagamento da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF).

Uma ameaça já foi afastada. O
governo conseguiu zerar a parcela
da dívida interna que é atrelada à
taxa de câmbio. Em janeiro deste
ano, liquidou US$ 6,1 bilhões de tí-
tulos com correção cambial. Com as
operações realizadas, conseguiu ul-
trapassar o valor necessário para li-

quidar a dívida corrigida pelo dólar e
passou de devedor a credor do mer-
cado. 

Para Fernão Bracher, ex-presi-
dente do Banco Central e sócio do
Itaú BBA, um dos maiores bancos
brasileiros, o Brasil conseguiu con-
quistar a confiança dos investidores
com o combate à inflação, os esfor-
ços para obter um superávit primário
elevado e, em especial, a eliminação
na prática dos títulos federais atrela-
dos à variação do dólar. Isso torna o
País menos exposto às crises exter-

nas. “Foi um belo trabalho”, co-
menta Bracher.

Com relação a investimentos es-
trangeiros diretos, os números com-
provam que o Brasil continua um
mercado muito atraente. Segundo
números oficiais divulgados pelo
Banco Central, os ingressos de inves-
timentos no ano passado foram de
US$ 30,06 bilhões. Contudo, como
houve saídas de US$ 14,86 bilhões,
em razão de investimentos de com-
panhias brasileiras no exterior, que,
em número cada vez maior, vem-se
tornando multinacionais, o saldo
ficou em US$ 15,19 bilhões. 

Este ambiente é mais do que pro-
pício para a concretização de proje-
tos de grande envergadura. Alain
Belda, principal executivo da Alcoa,
a maior fabricante de alumínio do
mundo, comunicou pessoalmente
ao presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, no final do ano passado, que o
Brasil receberá US$ 1,6 bilhão para
expansão de suas operações locais. É
o maior investimento em um só país
registrado na história da Alcoa.
“Tenho uma visão otimista da situa-
ção e da gestão macroeconômica do
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INDICADORES 1983 1988 1993 1997 2001 2005

Taxa de Inflação IPCA (% a.a.) 164,01 980,21 2.477,15 5,22 7,67 5,69
Taxa de Juros SELIC (% a.a.)* na 2.741,20 5.571,91 40,84 19,05 18,05
DLSP/PIB na na 32,56 34,35 52,63 51,01

Exportações - US$ bilhões 21,90 33,79 38,55 52,99 58,22 118,31
Saldo Balança Comercial - US$ bilhões 6,47 19,18 13,30 (6,75) 2,65 44,76
Saldo Conta Corrente - US$ bilhões (6,77) 4,18 (0,68) (30,45) (23,21) 14,20
Dívida Externa - Total - US$ bilhões 93,7 113,5 145,7 200,0 209,9 164,8
Dívida Externa - Pública - US$ bilhões 59,0 90,4 106,4 94,8 108,2 87,6
Dívida Total / Exportações - razão 4,3 3,4 3,6 3,6 3,6 1,4

Salário Mínimo (US$) (média do ano) 62,71 58,20 74,93 108,83 73,82 118,69
Pessoal Ocupado - na produção FIESP (Jan/2003=100) Var. 3 anos (3,70) 11,56 (14,27) (14,81) (15,36) 0,1
Emprego Formal CAGED (acum. 3 anos) (mil) na na na (436,4) 1.052,7 3.422,7

Crescimento PIB - Brasil -2,93 (0,06) 4,92 3,27 1,31 3,00
Crescimento PIB - Países Industrializados 2,80 4,5 1,1 3,2 0,9 4,0
LIBOR (juros de curto prazo) 9,89 8,13 3,43 5,84 3,73 3,72

Fontes: Ipeadata, Bacen (Séries Temporais) e SECEX (Exportações 2005)

*Fechamento de exercício (base 252 dias)

PAINEL DA ECONOMIA NOS ÚLTIMOS 20 ANOS
(Indicadores econômicos nos anos imediatamente anteriores aos da eleição para presidente da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Lord Michael Levy, enviado especial do
primeiro-ministro Tony Blair: em pauta, os investimentos em projetos de infra-estrutura



País”, declarou Belda. 
Entre outros, vale mencionar os

investimentos britânicos no País, que
somaram US$ 1,42 bilhão entre
2001 e 2004, feitos por empresas
como Shell, British Gas, Rio Tinto,
HSBC, Pilkington, dentre tantas ou-
tras (leia reportagem “Negócios com
Acento Britânico”, à página 38. 

Boa parte dos investimentos ex-
ternos está sendo aplicada em proje-
tos de agribusiness. Trata-se de um

terreno onde o Brasil trafega com
desenvoltura. Um dos maiores pro-
dutores e exportadores de produtos
agroindustriais, o Brasil é líder de
mercados como o de carnes (com
exportações de US$ 8 bilhões), soja,
suco de laranja, café e outros.

As vantagens comparativas do
Brasil neste terreno atraem investi-
mentos como os anunciados pela
norte-americana International Paper
(US$ 1,3 bilhão) e pela brasileira

Sadia, maior processadora de car-
nes do Brasil (US$ 650 milhões). O
presidente da Microsoft, Bill Gates,
por seu turno, dispõe-se a investir
cerca de US$ 250 milhões em proje-
tos de produção de açúcar e álcool
no Brasil.

A tecnologia de produção sucro-
alcooleira, aliás, mereceu a atenção
de outro notório norte-americano, o
próprio presidente George W. Bush,
que elogiou publicamente o pro-
grama brasileiro de álcool combustí-
vel, citando-o como exemplo para os
Estados Unidos – “um país viciado
em petróleo”.

O Brasil deve atingir a auto-sufi-
ciência em combustíveis ainda neste
início de ano por conta de dois fato-
res, em particular: a tecnologia de
exploração de águas profundas de-
senvolvida pela Petrobras, que é re-
cordista mundial neste sistema de
produção, e os avanços na tecnolo-
gia do álcool combustível a partir de
cana-de-açúcar. 

No ano passado, foram produzi-
dos 15 bilhões de litros de álcool
combustível e a meta  é elevar para
22 bilhões de litros, com investimen-
tos nacionais ou internacionais que
estão sendo feitos ou programados
em novas usinas. 

A indústria automobilística tem
acompanhado essa evolução, desen-
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bilhões de reais

volvendo, em larga escala, os primei-
ros veículos dotados de motor bi-
combustível (flex fuel), cujas vendas
responderam por 72,8% do total em
2005.

Outra prova concreta do atrativo
oferecido pelo Brasil é o lançamento
de novas ações no mercado de capi-

tais, que adquiriu grande impulso a
partir de 2004, depois de anos de
estagnação. O volume de novas
ofertas públicas de ações na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa)
foi de R$ 14 bilhões em 2005, en-
volvendo 20 empresas. Os investido-
res estrangeiros foram os grandes

compradores dessas ações, a maioria
das quais pertence ao Novo Mer-
cado, no qual todas as ações são or-
dinárias com direito a voto. 

Os investidores do exterior prefe-
riram vender ações de setores mais
tradicionais, como telecomunicações
e siderurgia, e adquirir os novos pa-
péis. De acordo com dados da Bo-
vespa, os estrangeiros ficaram com
60% das novas ações ofertadas no
mercado em 2005.

Esse interesse externo tem dado
gás ao Índice da Bolsa de Valores de
São Paulo (Ibovespa), que fechou,
no início de fevereiro, em 37.239
pontos, com valorização de 11,37%
neste ano. O Ibovespa começou
2005 na marca de 25.722 pontos e,
no fim de dezembro, estava em
33.445 pontos, apresentando um
crescimento de 30%, batendo 23 re-
cordes durante o ano.

As ações brasileiras bateram re-
cordes também na Bolsa de Nova
York, com um volume de negócios
de US$ 128 milhões, abrangendo 37
companhias do Brasil. Esse movi-
mento não chega a surpreender: le-
vantamento feito pela corretora
Ágora Senior revela que o ganho
dos investidores com dividendos de
ações brasileiras supera o de todos
os países emergentes, como a Rússia
e o México.

A indústria automobilística brasileira inovou, ao desenvolver o motor flex-fluel, que
funciona a gasolina e ou a álcool
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Brasil Marca de Excelência – Bra-
sil e Reino Unido mantêm relações
intensas há praticamente dois sécu-
los. Como estas relações podem ser
elevadas a um novo patamar de coo-
peração bilateral? 

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva – As relações com o Reino
Unido passam por um momento de
importante renovação. Além de in-
tensa cooperação bilateral, Reino
Unido e Brasil têm inúmeros pontos
de convergência sobre temas multi-
laterais: sobre a necessidade de uma
ordem global mais equilibrada, em
particular, uma reforma ampla das
Nações Unidas, sobre a promoção
do desenvolvimento sustentável,
sobre a necessidade de liberalização
do comércio mundial e o estabeleci-
mento de mecanismos de promoção
do desenvolvimento e de combate à
fome e à pobreza.

Por todas essas razões, aceitei
com muita satisfação o convite de
Sua Majestade a Rainha Elizabeth II
para realizar uma visita de Estado ao
Reino Unido. Esta minha terceira vi-
sita ao país na qualidade de Presi-
dente permitirá aprofundar ainda
mais essas relações. 

No âmbito governamental, dispo-
mos de foros de diálogo já tradicio-
nais, tais como o Mecanismo Bilate-
ral de Diálogo de Alto Nível, que se
reúne anualmente, e os encontros
de Consultas Econômicas, ambos
sob a coordenação das Chancelarias. 

O Reino Unido e o Brasil têm
mantido diálogo muito fluido sobre
temas da agenda internacional, o
que foi reforçado pela iniciativa bri-
tânica de convidar o Brasil, junta-
mente com outras potências emer-
gentes, para a Cúpula do G-8 de
2005. 

Para dar uma nova dinâmica a
nossas relações, temos agora que
fortalecer a interação entre os seto-
res empresariais e as sociedades civis
dos dois países. 

BME – Quais as prioridades políti-
cas e econômicas da visita oficial de
Vossa Excelência ao Reino Unido? 

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva – No campo da cooperação ci-
entífica e tecnológica, estamos ado-
tando um Plano de Ação que busca
associar inovações tecnológicas ao
desenvolvimento sustentável e à er-
radicação da pobreza. Estabelece
objetivos comuns de pesquisa e de-
senvolvimento em tecnologia agrí-
cola e alimentar, mudança climática,
nanotecnologia e a busca de medi-
camentos mais eficientes e mais
acessíveis.

Na esfera econômico-comercial,
queremos aumentar os fluxos de co-
mércio e investimento que, embora
expressivos, estão abaixo do poten-
cial de nossas economias. Estou
certo de que o clima de estabilidade
da economia brasileira, associado à
magnitude e capacidade de irradia-

ção de nosso mercado, representa
atrativo importante para capitais bri-
tânicos. 

Com respeito às negociações
multilaterais de comércio, desejamos
dar continuidade ao diálogo com o
Reino Unido, como membro impor-
tante da União Européia, para ga-
rantir que as discussões sobre a Ro-
dada de Doha, no âmbito da OMC,
alcancem o objetivo de eliminar as
distorções no comércio agrícola.
Estou convencido de que esta é a
chave capaz de fazer avançar as ne-
gociações multilaterais de comércio.

BME – O Brasil é o principal par-
ceiro do Reino Unido na América La-
tina e os fluxos comerciais nunca
foram tão intensos. Quais as pers-
pectivas de incremento do comércio
bilateral?

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva – De fato, o fluxo comercial bi-
lateral atingido alcançou US$ 4 bi-
lhões em 2005, com vendas brasilei-
ras de US$ 2,6 bilhões, fazendo do
Reino Unido o 11º destino de nossas
exportações. Em 2005, importamos
US$ 1,4 bilhão do Reino Unido, que
foi nosso 12º fornecedor.

Pelo lado do Brasil, nossa pauta
exportadora hoje inclui desde miné-
rios e petróleo até veículos automo-
tores e aeronaves. Mas o crescente
dinamismo de nossa economia abre
boas perspectivas para incrementar
as importações originárias do Reino

Unido, que se concentram em seto-
res chave da economia, como os de
geração de energia, transportes e
agricultura.

BME – Que setores são estratégi-
cos na relação econômica e comer-

cial entre Reino Unido e Brasil?
Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva - As maiores oportunidades
para a dinamização das relações
econômico-comerciais estão em pro-
dutos de alto valor agregado. 

No setor energético, há oportuni-

dades extraordinárias para os investi-
dores britânicos com visão de futuro.
O Brasil tem reconhecida capacidade
na área dos biocombustíveis, como o
etanol e o biodiesel, que segura-
mente poderiam beneficiar o Reino
Unido. 

No que se refere ao Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL) do
Protocolo de Kyoto, Londres é o
maior centro financiador de projetos
e pode auxiliar no desenvolvimento
e financiamento de projetos no Bra-
sil, envolvendo a venda de créditos
de carbono. 

O Reino Unido oferece um mer-
cado já consolidado no campo da
“Produção Sustentável”, que
abrange desde alimentos livres de
agrotóxicos a móveis fabricados com
madeiras certificadas e cosméticos
“naturais”. Esse é um importante
mercado potencial para produtores
brasileiros. 

Este país constitui também signi-
ficativo mercado potencial para os
produtos e serviços brasileiros de
conteúdo tecnológico. Ressalto o
setor de software para o segmento
de bancos e finanças, segurança da
informação, além de serviços.

Ademais, com o esforço atual de
integração física e energética da
América do Sul e de modernização
da infra-estrutura brasileira, abre-se
um amplo leque de possibilidades de
investimentos em grandes empreen-
dimentos para os capitais britânicos.

BME – O Sr. acaba de mencionar
as oportunidades abertas a investi-
dores britânicos na área de energia,
inclusive em projetos que contem-
plem a integração sul-americana. De
modo mais geral, o que o Sr. diria ao
empresariado britânico sobre suas
perspectivas como investidores no
Brasil? 
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Visões convergentes
O presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destaca,
nesta entrevista à revista Brasil Marca de Excelência, as afinidades políticas
e econômicas entre Brasil e Reino Unido, diz que o Plano de Ação em
Ciência e Tecnologia – que será assinado em sua viagem a Londres – vai
intensificar as relações entre ambos os países e lembra que a economia vive
um momento particularmente propício para os investimentos externos
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o
primeiro-ministro Tony Blair:
intensificando as relações comerciais entre
os dois países, que somaram US$ 4 bilhões
no ano passado
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Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva - Em primeiro lugar, é preciso
dizer que, no Brasil, o ambiente
nunca esteve tão favorável ao inves-
timento direto estrangeiro. Os nú-
meros falam por si sós. A inflação e
o risco-país vêm caindo; o câmbio
está estável e as contas públicas
equilibradas. O saldo de transações
correntes em 2005 foi de US$ 14 bi-
lhões, número recorde. A necessi-
dade de financiamento externo foi
negativa em cerca de US$ 32 bi-
lhões, o que equivale a 3,7% do

pela mudança no perfil do estoque
de investimentos após o ciclo de pri-
vatizações, que esteve concentrado
em setores-chave, como energia e
serviços financeiros. Mas estou con-
vencido de que há espaço para um
aumento do fluxo de capitais britâni-
cos para o Brasil, com a abertura de
novas oportunidades criadas pelo
modelo das Parcerias Público-Priva-
das, com todo o movimento que es-
tamos fazendo para modernizar a
infra-estrutura do país, com nosso
“boom” exportador, com as refor-

que a ciência e a tecnologia podem
contribuir de maneira decisiva para o
crescimento sustentável, a elimina-
ção da pobreza, a inclusão social e a
melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos.  

Durante minha visita ao Reino
Unido, esse entendimento comum
deverá resultar num “Plano de
Ação” que definirá áreas concretas
de interesse para o trabalho con-
junto. Já identificamos as seguintes
áreas prioritárias: pesquisa e desen-
volvimento em saúde e agricultura,
mudança do clima, nanotecnologia e
prospecção tecnológica. Essas áreas
estarão no centro de um evento
conjunto, a ser realizado em maio,
no Reino Unido, inteiramente dedi-
cado à cooperação com o Brasil.

BME – O Reino Unido e o Brasil
concordam que a luta contra a fome
é uma prioridade mundial. Na opi-
nião de Vossa Excelência, como
podem avançar os esforços conjun-
tos para que se cumpram os Objeti-
vos do Milênio, propostos pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU),
inclusive no tocante a elevar os re-
cursos de ajuda e cooperação inter-
nacional aportados pelos países mais
desenvolvidos?

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva - O Reino Unido e o Brasil vêm
trabalhando para identificar meca-
nismos financeiros inovadores que
possam não apenas aumentar a
quantidade de recursos disponíveis,
mas sobretudo a sua qualidade. É
preciso que os recursos sejam direci-
onados, de forma estável, previsível
e sustentada, para aqueles países
que mais necessitam. O Reino Unido
lançou recentemente o projeto pi-
loto do “International Financial Faci-
lity”, direcionado para a imunização.
Nós apoiamos fortemente essa inici-
ativa.

O Brasil vem trabalhando em par-
ceria com a França, Chile e Espanha
– com a posterior adesão da Alema-
nha e da Argélia – para dar con-
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PIB. O Governo federal e os gover-
nos estaduais têm tomado medidas
para desonerar a atividade produ-
tiva e tornar mais racional o sistema
tributário.

Esse desempenho é reforçado por
instituições sólidas. A redemocratiza-
ção já completou 21 anos; os valores
democráticos e o respeito ao Estado
de Direito são princípios firmemente
estabelecidos entre nós.

Os investimentos britânicos, que,
na década de 90, chegaram a ocu-
par a 4a posição no país, situam-se
hoje em 15º lugar no ranking de es-
trangeiros. Isto se explica em parte

mas para facilitar as atividades em-
presariais e também com nossos es-
forços de integração da infra-estru-
tura física da região. 

BME – Sr. Presidente, um tema
conexo ao de investimentos é o da
cooperação científica e tecnológica.
O Sr. mencionou há pouco um Plano
de Ação em Ciência e Tecnologia.
Poderia estender-se um pouco sobre
as perspectivas da relação bilateral
nesse campo?

Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva – Tanto no Brasil quanto no
Reino Unido, existe a consciência de

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai apresentar o Plano de Ação em Ciência e
Tecnologia, com iniciativas concretas de trabalho conjunto na área científica
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª Reunião de Cúpulas das Américas, em Mar Del Plata, Argentina: reafirmando a
posição do Brasil em defesa do livre comércio

tema e insta os governos a tomarem
medidas para a redução dos custos
de transferência daqueles recursos. 

Estamos lançando nosso projeto
piloto com o objetivo final de garan-
tir uma módica contribuição solidária
sobre passagens aéreas internacio-
nais. Outras propostas, ainda mais
ambiciosas estão sob consideração,

tais como a aplicação de taxas coor-
denadas internacionalmente sobre
fluxos financeiros globais e o com-
bate aos paraísos fiscais. 

Nossos países compartilham a es-
perança de assim contribuir para o
cumprimento das Metas de Desen-
volvimento do Milênio no prazo pre-
visto, em 2015.

teúdo concreto à “Ação contra a
Fome e a Pobreza” em nível interna-
cional. A Assembléia Geral da ONU e
o ECOSOC incluíram o tema em suas
agendas. Outra iniciativa, a facilita-
ção de remessas de trabalhadores
migrantes, foi objeto de uma resolu-
ção da Assembléia Geral que inau-
gura o tratamento multilateral do

A agenda internacional do Presidente Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da

Silva é o quinto brasileiro a ocupar
a Presidência da República, desde o
fim do regime militar no País, em
1985. Foi eleito para o mandato
2003/2006 com 52,79 milhões de
votos.

Nascido em 1945, em uma das
regiões brasileiras mais carentes, no
semi-árido do estado de Pernam-
buco, migrou com a família para o
entorno industrializado da cidade
de São Paulo, onde se tornou ope-
rário metalúrgico.

Sua vida pública começou em
1969, como diretor do
Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo
do Campo (SP), o prin-
cipal centro de produ-
ção de veículos auto-
motores do País. Em
1975, assumiu a presi-

dência do Sindicato e dirigiu, em pleno
regime militar, o mais vigoroso ciclo do
movimento trabalhista da história re-
cente do País.

A experiência sindical levou Luiz
Inácio Lula da Silva a liderar a funda-
ção do Partido dos Trabalhadores em
1980, consolidando-o nos anos se-
guintes como força política importante
para o fortalecimento da democracia
no País e expressão política de movi-
mentos sociais.

Em 1986, foi eleito deputado fede-
ral para a Assembléia Nacional Consti-
tuinte, com o recorde de 650 mil

votos. Disputou três vezes
a Presidência da Repú-
blica, elegendo-se na
quarta tentativa com base
em aliança partidária e
tendo como vice-presi-
dente o senador e empre-
sário José Alencar.

Os meses que antecederam sua
eleição foram de forte expectativa
para os mercados, com conse-
qüente deterioração dos principais
indicadores de desempenho econô-
mico. No entanto, o índice de con-
fiança dos mercados na condução
da política econômica aumentou
gradativamente ao longo do man-
dato, resultando em indicadores
positivos que são analisados nesta
edição.

No plano internacional, o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva vem
empenhando-se na expansão do
comércio exterior, na atração de
investimentos, na busca de novas
bases para o comércio mundial, na
reorganização dos organismos
multilaterais e na concretização
dos Objetivos do Milênio, para eli-
minação da fome e redução das
desigualdades sociais.



Pedro Rocha
O agronegócio representa cerca

de 28% do PIB (Produto Interno
Bruto) brasileiro, gera 37% de todos
os empregos do País e é responsável
por cerca de 37% das exportações.
É ainda o principal responsável pelo
saldo comercial  positivo. Em 2005,
o superávit do agronegócio foi de
US$ 38,4 bilhões, com as exporta-
ções totalizando a cifra recorde de
US$ 43,8 bilhões. Ou seja, o agrone-
gócio é o setor mais dinâmico da
economia brasileira, permitindo a
manutenção do crescimento econô-
mico que se mantém nos últimos
anos.

Conforme avaliação do ministro
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Roberto Rodrigues,
na base do sucesso do agronegócio
brasileiro estão muitos fatores, que
se combinam de forma a garantir
competitividade ao setor.

O primeiro fator, segundo o mi-
nistro, é a disponibilidade de terras.
Ele lembra que o Brasil tem hoje 62
milhões de hectares cultivados e,
pelo menos, mais 90 milhões de
hectares por cultivar, sem que isso
represente entrar na Amazônia
Legal. “Nenhum país do mundo tem
tanto espaço territorial para crescer,
uma fronteira agrícola por avançar,
como o Brasil tem hoje, sem derru-
bar uma única árvore”, ressalta.

O ministro aponta a tecnologia
como outra vantagem competitiva

do agronegócio brasileiro. “O País
acumulou a melhor tecnologia tropi-
cal do planeta e se tornou referência
para outros países, devido ao traba-
lho de centros de excelência como a
Embrapa e o Instituto Agronômico
de Campinas”, destaca. 

O terceiro fator é o humano. Na
opinião de Rodrigues, o agronegócio
brasileiro reúne gente altamente
competente, bem formada e infor-
mada, interessada em ficar na agri-
cultura. Nos países desenvolvidos,
acrescenta, as populações agrícolas
estão envelhecendo, porque os jo-
vens não querem se dedicar a essa
atividade. “No Brasil, ao contrário,
eles ficam no campo, aprimoram sua

capacidade técnica e gerencial”.
Além desta tríplice condição do

Brasil – terra, gente e tecnologia –, o
ministro ressalta que outros elemen-
tos, como água disponível e clima
favorável, resultam em uma expecta-
tiva de grande crescimento do agro-
negócio.

Alguns números mostram como
isso vai se processar, explica o minis-
tro. “Hoje, como disse anterior-
mente, temos 62 milhões de hecta-
res plantados. Porém, temos perto
de 200 milhões de hectares ocupa-
dos com pastagens, sejam nativas ou
cultivadas. Desses 200 milhões, 90
milhões estão aptos para a agricul-
tura, o que indica que o crescimento
agrícola se dará sobre pastagens
hoje decadentes, e não sobre áreas
de florestas, que devem ser preser-
vadas”, reafirma o ministro.

Um estudo recente demonstra
que a pecuária de corte tem avan-
çado muito em termos técnicos no
Brasil ultimamente. Nos próximos 15
anos, 30 milhões de hectares de pas-
tagens serão transferidos para a
agricultura, ao mesmo tempo em
que haverá um aumento da produ-
ção de carne.

Roberto Rodrigues acredita que
para ampliar oferta de carne, apesar
da redução da área de pastagem, é
preciso manter o padrão tecnológico
que permite hoje a adubação e a irri-
gação de pastagens e, sobretudo, a
rotação da produção pecuária muito
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Terra, gente e tecnologia, receita de
sucesso do agronegócio brasileiro
Contando com vantagens comparativas imbatíveis, como fartura de recursos
naturais, apurado nível de gestão e a retaguarda da mais avançada
pesquisa do mundo tropical, agronegócio brasileiro está cumprindo sua
vocação de ser o grande provedor mundial de alimentos, fibras e energia
renovável 
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mais rápida. “Há poucos anos, um
boi ia para o frigorífico com quatro
anos de idade, hoje vai com 18
meses”.

O aumento da rotatividade do
gado no campo permite muito mais
animais na mesma pastagem. Se-
gundo o ministro, este processo de
ganho de produtividade na pecuária

e liberação de terras para a agricul-
tura cria condição especial para ex-
pandir muito a produção de carnes,
de grãos, de açúcar, de biocombustí-
veis e de fibras. “O Brasil tem uma
grande chance de se transformar no
celeiro do mundo, como vem sendo
dito há décadas. É bem verdade que
não nos interessa ser um exportador

de matérias-primas; interessa-nos
agregar valor e trabalhar nessa dire-
ção”, enfatiza o ministro.

Rodrigues lembra, no entanto,
que ao lado desses fatores positivos,
há também desafios que devem ser
vencidos para avançar vigorosa-
mente sobre os mercados mundiais.
O primeiro deles é a conquista de
mercados novos, seja interno, seja
externo. 

No front externo, cita o ministro,
são intensas as negociações no âm-
bito da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), na Alca e no Merco-
sul com a União Européia, entre ou-
tras. “Isso vai definir as regras de co-
mércio e também os mercados que
serão oferecidos aos países em de-
senvolvimento, assunto de evidente
interesse para o Brasil, que está na
vanguarda das negociações nestes
foros”. 

Roberto Rodrigues observa que
está evidente que o rumo das nego-
ciações da Rodada de Doha, da
OMC, é de redução dos mecanismos

“Da porteira da fazenda para dentro, o agronegócio brasileiro é imbatível”, diz o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues

EM 2005, 0 AGRONEGÓCIO FOI
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Fontes: CEPEA-USP/CNA, MAPA e IPEA
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tradicionais de proteção, como sub-
sídios internos, estímulos às exporta-
ções e até mesmo as barreiras tarifá-
rias tão conhecidas do mundo todo.
Porém, cada vez mais, os consumi-
dores do mundo inteiro se preocu-
pam com as questões ambiental, so-
cial e, sobretudo, sanitária.

“A questão sanitária é absoluta-
mente essencial para o sucesso da
nossa competitividade. Por isto esta-
mos investindo recursos públicos e
privados e aprimorando o modelo
de defesa para eliminar doenças

como a aftosa, entre outras, do ce-
nário nacional”, destaca o ministro.

Rodrigues acredita que o Brasil
está cumprindo sua vocação de ser o
grande provedor mundial de alimen-
tos, fibras e energia renovável. “E
está avançando em sintonia cada vez
maior com o consumidor internacio-
nal”. 

Pensando em visão estratégica, o
Ministério da Agricultura está fa-
zendo projeções sobre o mundo
daqui a 20 ou 30 anos. 

“Teremos, nas próximas décadas,
uma mudança de perfil etário da po-
pulação do planeta: muito mais
gente idosa vai estar comendo coisas

diferentes do que come hoje. Isso
mudará o perfil alimentar. Queremos
nos antecipar a esta tendência, para
consolidar a inserção internacional
da agricultura brasileira, com valor
agregado, no mundo do futuro”.

A gestão estratégica é prioridade
do ministro Roberto Rodrigues. Para
isso, criou a Assessoria de Gestão Es-
tratégica, responsável por captar in-
formações sobre o cenário do agro-
negócio mundial e brasileiro e definir
quais serão os instrumentos públicos
mais eficientes para adequar a estru-
tura gerencial e administrativa do
Mapa às necessidades futuras.

“Assim como qualquer empresa
privada, o setor público pode ser al-
tamente eficiente a partir de uma es-
trutura gerencial eficaz e da excelên-
cia administrativa”, destaca Rodri-
gues. A idéia é apoiar a competitivi-
dade do agronegócio brasileiro com
instrumentos capazes de gerir todo
o processo. “A intenção é de que os
instrumentos de gestão estejam em
pleno funcionamento e totalmente
introduzidos na estrutura do ministé-
rio até o ano 2015, integrados com
outros mecanismos de planejamento
do governo federal”, conclui o mi-
nistro.
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Colheita de grãos nos cerrados: a área plantada do Brasil, que soma 62 milhões de hectares, pode crescer em 90 milhões de hectares, em
áreas fora da Amazônia Legal

Algodão
em caroço
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Álcool 1º 1º
Açucar 1º 1º
Café 1º 1º
Suco de Laranja 1º 1º
Complexo Soja 2º 1º
Carne Bovina 2º 1º
Tabaco 2º 1º
Carne de Frango 3º 1º
Carne Suina 4º 4º
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BRIAN NICHOLSON E MARCELLO ANTUNES

A maior parte dos britânicos que
dirige ou passeia a bordo de um Mini
Cooper, o antológico carro inglês, re-
centemente relançado pela BMW,
provavelmente não sabe, mas o
motor do veículo é fabricado no Bra-
sil, mais precisamente em Campo
Largo, perto de Curitiba, Paraná. 

Quem o fabrica é a Tritec Motors,
joint venture formada em 1996 pela
BMW e Chrysler. Seus motores de
alto rendimento equipam, além do
Mini, o PT Cruiser da DaimlerChrysler
em mercado europeus, o A15, pro-
duzido pela Chery na China, e o
Neon da DaimlerChrysler, no mer-
cado norte-americano.

É pouco provável também que os
milhares e milhares de britânicos que
escolhem os serviços de companhias
aéreas como a British Midland ou a
BA Connect, (subsidiária da British
Airways), em suas férias ou viagens
de negócios, ao menos desconfiem
que voam em jatos comerciais produ-
zidos pela brasileira Embraer.

O desempenho destas aeronaves,
entretanto, é bem conhecido por es-
pecialistas como os executivos da
também britânica Flybe, um dos líde-
res europeus no concorrido mercado
de vôos econômicos, que fechou a
compra, no ano passado, de 14 ae-
ronaves, com opções para mais 12,
numa operação estimada em US$
870 milhões.

“Escolhemos o Emb-195, da nova
família de jatos, não apenas devido
às suas vantagens em termos de
operação e custo, mas também por

conta dos cuidados ambientais de
seu projeto”, explicou Jim French,
chairman da empresa, ao anunciar a
compra, em junho do ano passado.

A escolha da empresa, que prete-
riu os modelos maiores da Boeing e
da Airbus, faz sentido. A companhia
brasileira é líder na fabricação de jatos
comerciais com até 110 assentos,
com uma carteira de pedidos firmes
de US$ 10 bilhões e exportações para
os cinco continentes.

Motores de automóveis e aerona-

de elevado padrão tecnológico e de
alto valor agregado. 

De fato, a maior parte dos embar-
ques brasileiros é constituída por pro-
dutos industrializados – quase 80%
do total exportado, de acordo com
os critérios da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), sendo que os produ-
tos de média e alta tecnologia repre-
sentam quase 32%.

A evolução das exportações do
Brasil para o Reino Unido é uma boa

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

26

Inovação abre caminho para 
o mercado externo
Exportações brasileiras ultrapassam a marca dos US$ 118 bilhões,
impulsionados principalmente pelas vendas de produtos de alto valor
agregado
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de frango) e itens que se enquadram
na categoria de produtos manufatu-
rados (motores de automóveis, calça-
dos e turboreatores).

A Explosão dos Softwares. O
avanço da participação brasileira em
mercados de alto valor agregado
também se dá a partir de ações con-

60 milhões em 1999 para os US$
314 milhões exportados em 2005,
conforme apuração do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

O Brasil é um celeiro na criação
de soluções por contar com 7.700
empresas que empregam 153 mil
pessoas. Com base neste perfil, os
empresários do setor esperam sim-
plesmente multiplicar as exportações
por seis até 2007, com embarques
de US$ 2 bilhões, segundo cálculos
da Associação para a Promoção do
Software Brasileiro (Softex), entidade
que congrega as empresas do setor e
que conta com apoio de órgãos do
governo. 

O coordenador do Observatório
Digital da Softex, Giancarlo Stefa-
nuto, destaca que o mercado interno
brasileiro, de US$ 5,98 bilhões em in-
formática geral, dos quais US$ 2,36
bilhões em software, só tende a cres-
cer, porque o processo de pesquisa
em centros de excelência apresenta
novas soluções numa velocidade
crescente. 

A ampliação da participação do
Brasil no mercado internacional tem
apoio de programas como o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (FNDCT), do go-
verno federal, que investirá US$ 550
milhões em projetos de ciência e tec-
nologia – total cinco vezes maior do
que se investia em 2002 .

Desta forma, o Brasil pode refor-
çar sua posição em mercados em
que é reconhecido como referência.
É o caso das soluções de software
para a área bancária, de telecomuni-
cações, de logística e no setor auto-
mobilístico. 

Esse nicho vem sendo bem explo-
rado por companhias como a CPM,
empresa dedicada a consultoria, out-
sourcing, infra-estrutura tecnológica
e computing on demand, que regis-
trou faturamento de US$ 289 mi-
lhões no ano passado, o que repre-
senta 48% de crescimento em rela-
ção ao resultado obtido em 2004.

ves a jatos são apenas dois dos novos
e sofisticados itens da pauta de ex-
portações do Brasil que vem conquis-
tando mercados nas mais diversas
frentes. No ano passado, as vendas
externas brasileiras somaram mais de
US$ 118 bilhões – um recorde histó-
rico –, guindadas em particular pelo
avanço das exportações de produtos

mostra do papel da tecnologia brasi-
leira na abertura de novos mercados.
As vendas brasileiras quase dobraram
nos últimos dez anos, chegando aos
US$ 2,6 bilhões em 2005. Na pauta
de exportações de produtos brasilei-
ros para o Reino Unido, figuram pro-
dutos que podem ser classificados
como primários (soja, carnes de boi e

jugadas da iniciativa privada com ór-
gãos do governo federal. Uma das
iniciativas bem-sucedidas deste mo-
delo de operação é o desenvolvido
pela indústria de softwares, con-
forme se depreende da evolução das
exportações brasileiras, que cresce-
ram nada menos do que 423% nos
últimos seis anos, saltando dos US$

O MiniCooper: motor made in Brazil Jatos da Embraer: com exportações para os cinco continentes e pedidos firmes de US$ 10
bilhões, empresa é uma das maiores fabricantes de aeronaves de porte médio
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destaque no segmento pela revista
Business Week, outra empresa brasi-
leira, a Politec, também aumenta sua
participação nos mercados ameri-
cano e europeu, para os quais em-
barcou US$ 1,2 milhão no ano pas-
sado.

“Além de possuir um mercado
interno muito grande e com
enorme potencial de crescimento, o
Brasil conta com importantes vanta-
gens comparativas para disputar o
mercado externo em condições de
vantagem”, diz Descartes de Souza

em andamento.
O espaço para o crescimento das

exportações brasileiras neste seg-
mento é muito grande. Pesquisa re-
alizada pela Softex com pesquisa-
dores da universidade inglesa de
Sussex mostrou que o Brasil tem so-
luções sofisticadas para automação
bancária que podem ser usadas na
Inglaterra. “O perfil dos bancos bri-
tânicos é um pouco diferente do
brasileiro, mas nossa experiência
certamente é aplicável”, diz Gian-
carlo Stefanuto.

Ele aponta duas outras vantagens
das empresas brasileiras: a crescente
participação do Brasil em projetos in-
ternacionais de desenvolvimento de
software e a decisão tomada por
grandes multinacionais de estabele-
cer no País centros de competência
para atender a corporação em nível
regional ou mesmo global. Dentre
outras, o coordenador da Softex cita
como exemplos a IBM e a John-
son&Johnson, cujas unidades brasi-
leiras participam na manutenção dos
sistemas mundiais dos grupos.

A Força dos Tradicionais. Tanta
ênfase nas áreas de alta tecnologia
não significou abandonar o esforço
exportador de produtos tradicionais.
O  Brasil vem ampliando suas vendas
e ganhando novos mercados em
amplo espectro de itens, desde os
produtos do complexo soja a sapa-
tos, de minério de ferro a móveis,
passando por madeira e motores elé-
tricos, dentre tantos outros produtos.

O setor de calçados passou por
momentos difíceis em 2005, devido
à crescente concorrência chinesa e a
uma taxa de câmbio pouco atrativa,
segundo empresários do setor. Mas
mesmo assim, as vendas internacio-
nais cresceram 4% no ano passado,
para US$ 1,88 bilhões. Caiu um
pouco o volume exportado, de 212
milhões de pares para 189 milhões,
mas o preço médio subiu 17%, de
US$ 8,53 para US$ 9,97 o par, de-
vido a avanços de processo, tecnolo-
gia e design.

As vendas para o mercado britâ-
nico constituem um bom termôme-
tro. Tradicional comprador de calça-
dos brasileiros de melhor qualidade,
as importações no ano passado subi-
ram 13% em volume, para 10,7 mi-
lhões de pares, e se expandiram
29% em valor, chegando aos US$
178 milhões.

“O mercado britânico reconhece
a qualidade do produto brasileiro,
dando preferência aos artigos mais
elaborados, com valor unitário mais
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Outra empresa que opera com su-
cesso neste segmento é a BRQ, que
faturou US$ 33 milhões em 2005 –
46% mais que em 2004 – e expor-
tou US$ 700 mil para os Estados Uni-
dos, 133% mais em comparação
com o ano anterior. Considerada

Teixeira, diretor-executivo do Insti-
tuto de Tecnologia do Software
(ITS), que congrega mais de cem
empresas associadas, e tem por ob-
jetivo apresentar as alternativas bra-
sileiras de software para outras na-
ções, além de incubar projetos já

As conquistas tecnológicas do

Brasil podem ser identificadas nos

mais diferentes campos de atua-

ção. Na agricultura, o Brasil é refe-

rência por diversas conquistas, a

começar pelo mapeamento do ge-

noma de bactérias como a Xyllela

fastidiosa, causadora da praga do

amarelinho nas plantações de la-

ranja, assim como as que atacam

as plantações de cana-de-açúcar,

de uva e banana. Essa técnica está

sendo importada por agricultores

de todo o mundo, como os vitivini-

cultores da Califórnia.

Os pesquisadores brasileiros

também desenvolveram sistemas

de fixação biológica de nitrogênio

nas plantações de feijão, soja e er-

vilha. Desta forma, o Brasil econo-

miza por ano mais de US$ 1,5 bi-

lhão em fertilizantes químicos ni-

trogenados.

A Embrapa, empresa brasileira

que é referência mundial na pes-

quisa tecnológica da agropecuária,

desenvolveu uma série de insetici-

das biológicos que reduzem os im-

pactos ambientais e se traduzem

em ganho de renda para os agri-

cultores. 

A empresa acaba de desenvol-

ver mais uma novidade revolucio-

nária: a “língua eletrônica” – um

dispositivo que combina sensores

químicos nanométricos (com di-

mensões medidas em bilionésimos

de metros), a um sofisticado soft-

ware de computador que detecta

sabores.

Desta forma, o equipamento

substitui, com largas vantagens, os

testes de degustação de produtos

e alimentos. A descoberta da lín-

gua eletrônica da Embrapa já ga-

nhou prêmios e está patenteada,

sendo mais sensível que a própria

língua humana.

O Brasil também registra avan-

ços na área espacial. Em outubro

deste ano, o País fará o lança-

mento do terceiro satélite de ob-

servação CBERS-2B (Satélite Sino-

Brasileiro de Recursos Terrestres),

em parceria com a China.

Considerado um marco tecnoló-

gico para o Brasil e estratégico sob

o ponto de vista de geração de

imagens, o programa já lançou dois

satélites de observação. O mais re-

cente deles, o satélite CBERS-2, em

órbita desde 2003, já distribuiu

cerca de 120 mil imagens gratuita-

mente para mais de seis mil usuá-

rios, entre órgãos públicos, univer-

sidades, centros de pesquisa e

ONGs, além da inicia-

tiva privada. 

Este programa

está à frente de proje-

tos de países como os

Estados Unidos, que

distribuem anual-

mente cerca de 12 mil

imagens do satélite

Landsat, e da França,

que envia cerca de 20

mil imagens.

alto”, diz Elcio Jacometti, presidente
da Abicalçados, a Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados. Em
2005, o valor médio do par do sa-
pato brasileiro comprado por impor-
tadores britânicos foi de US$ 16,67,
bem acima da média das exporta-
ções brasileiras, de US$ 9,97 o par.

Jacometti vislumbra com bastante
otimismo as perspectivas no mercado
britânico. “Num país de 60 milhões
de pessoas, 11 milhões de pares é
apenas uma pequena fatia do mer-
cado. Há muito espaço para cres-
cer”, diz ele.

Também olham com otimismo
para o mercado externo os empresá-
rios do setor moveleiro. “O mercado
do Reino Unido é, do ponto de vista
comercial, muito interessante”, diz
Luiz Attilio Troes, presidente da Asso-
ciação da Indústria Moveleira do Es-
tado do Rio Grande do Sul. 

Ele lembra que o mercado britâ-
nico foi o terceiro principal compra-
dor de móveis brasileiros em 2005,
com importações de US$ 76 milhões
ou 7,5% dos US$ 1,02 bilhão expor-
tado. 

O Estado do Rio Grande e seu vi-
zinho Santa Catarina são os dois
maiores pólos de exportação da in-
dústria, respondendo para 70% do
total em 2005.

Troes lista três grandes vantagens
do exportador brasileiro de móveis,
principalmente para os mercados
mais exigentes, entre os quais ele in-
clui o britânico. Primeiro, ampla dis-
ponibilidade de matéria prima reno-
vável, basicamente pinus e eucalipto,
com certificação internacional pelo
FSC - o Forestry Stewardship Coun-
cil, baseado na Alemanha, e repre-
sentado no Brasil pelo Conselho Bra-
sileiro de Manejo Florestal. Isso asse-
gura ao comprador que seu móvel
não é resultado de desmatamento
ilegal.

“Além disso, as empresas brasilei-
ras operam com mão-de-obra qualifi-
cada, empregada com responsabili-
dade social.” arremata Troes.

Inventividade brasileira

Descartes Teixeira, da ITS, (à esquerda) e Giancarlo Stefanuto, da Softex: abrindo
mercados para a indústria brasileira de software, cujas exportações devem somar US$ 2
bilhões até 2007

Laboratório da Embrapa:
maior centro de
pesquisa agropecuária
do mundo tropical
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Esbanjando energia
Depois de garantir a auto-suficiência do Brasil em petróleo, Petrobras
programa investimentos de US$ 56 bilhões até 2010, em projetos próprios ou
em parceria com empresas internacionais
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CELIA DEMARCHI

Maior empresa do Brasil e uma
das maiores petrolíferas do mundo, a
Petrobras atravessa o melhor mo-
mento de sua história. A companhia
acaba de divulgar seus resultados de
2005. O lucro líquido, de R$ 23,7 bi-
lhões (US$ 11,3 bilhões), 40% acima
do resultado do ano anterior, é um
recorde entre as empresas de capital
aberto de toda a América Latina. 

O faturamento da empresa –
outro recorde – cresceu 26%, de R$
108,2 bilhões (US$ 51,4 bilhões)
para R$ 136,6 bilhões (US$ 65 bi-
lhões). Com isso, o valor de mercado
da Petrobras saltou de R$ 112,45 bi-
lhões (US$ 53,55 bilhões) para R$
173,58 bilhões (US$ 82,66 bilhões),
o que a coloca na oitava posição
entre as empresas mundiais do setor.

O balanço da empresa é resultado
de seu excelente desempenho pro-
dutivo. A Petrobras vem registrando
sucessivos recordes de produção.
Ainda no ano passado, a companhia
voltou a superar o próprio recorde
mundial na produção de óleo em
águas profundas, ao alcançar óleo a
6,4 mil metros de profundidade,
num poço na Bacia de Campos, no
Oceano Atlântico, a 200 quilômetros
da cidade do Rio de Janeiro.

A capacidade de exploração em
águas profundas, aliás, está na base
do sucesso da empresa, pioneira e
líder mundial nesse tipo de atividade.
Para extrair petróleo no País – onde
mais de 65% dos poços encontram-
se abaixo de 400 metros do nível do
mar, profundidade máxima suportá-
vel para um mergulhador –, a em-
presa desenvolveu submarinos-robôs

em seu centro de pesquisa.
Ao registrar níveis de produção

diária superiores a 1,8 milhão de bar-
ris – marca recorde alcançada a partir
de dezembro do ano passado – a Pe-
trobras assegura ao Brasil a auto-sufi-
ciência sustentada na produção de
petróleo.

Com reservas provadas de petró-
leo em 2005 de 13,232 bilhões de
barris de óleo equivalente, 1,6%
mais do que em 2004, a empresa já
garantiu o consumo interno pelos
próximos vinte anos. Além disso, tra-
balha para aumentar a participação
do gás natural na matriz energética
brasileira, projeto reforçado após a
descoberta, há três anos, de uma re-
serva gigantesca, estimada em 419
bilhões de metros cúbicos, na Bacia
de Santos, litoral de São Paulo, onde
a exploração já foi iniciada. 

No segmento de gás, a empresa
planeja investir, em conjunto com
parceiros internacionais, cerca de
US$ 16 bilhões nos próximos cinco
anos, para aumentar a oferta dos
atuais 42 milhões para 100 milhões
de metros cúbicos por dia:

As perspectivas promissoras no
setor estão atraindo o interesse de
grandes corporações internacionais,
que já operam no País em associação
com a Petrobras, como as britânicas
Shell e British Gas. Essas empresas
participaram da construção dos
3.150 quilômetros do gasoduto Bra-
sil-Bolívia, com capacidade de trans-
porte diário de 30 milhões de metros
cúbicos, empreendimento de US$
2,2 bilhões. 

Sete anos antes, ambas as empre-
sas haviam adquirido o controle da

estatal Comgás, interessadas no mer-
cado de São Paulo, com seus mais de
40 milhões de habitantes e a fatia
mais expressiva da indústria brasileira
– em 2004 a empresa, fornecedora
de 90% do gás consumido no Es-
tado, faturou R$ 2,6 bilhões e aten-
deu quase 460 mil consumidores in-
dustriais, residenciais e comerciais.

Mas essas e outras grandes com-
panhias estrangeiras também são só-
cias da Petrobras em exploração de
petróleo. Nesse campo, a Shell é a
mais bem-sucedida: é a única estran-
geira que produz volumes comerciais
de petróleo no Brasil – cerca de 50
mil barris por dia. Sozinha, essa em-
presa investiu US$ 200 milhões no
País no ano passado. 

Os japoneses também estão che-
gando: a Tokyo Gás (maior distribui-
dora de gás do Japão), Mitsui, Mitsu-
bishi e Itochu participam do Projeto
Malhas da Petrobras. Trata-se de
uma rede de gasodutos que interli-
gará a cidade de Campinas, no Es-
tado de São Paulo, e o Rio de Janeiro
(440 quilômetros de extensão), e
toda a costa do Nordeste (mais 820
quilômetros). Trata-se de um projeto
da ordem de US$ 1 bilhão. 

Além do gás, os japoneses estão
interessados no etanol brasileiro – o
Japão já autoriza a mistura de álcool
à gasolina na proporção de 3% e
busca meios de assegurar o abasteci-
mento. Para atender esse mercado, a
Petrobras e a Nippon Alcohol Hanbai
criaram no Japão a Brazil-Japan Alco-
hol, que deve realizar seus primeiros
embarques, de 20 milhões de litros,
em 2008, com a meta de alcançar
1,8 bilhão de litros anuais.   

A Petrobras ajudará a incrementar
substancialmente as exportações de
etanol, hoje de 2,5 bilhões de litros
anuais, dos mais de 16 bilhões pro-
duzidos por ano no Brasil: está adap-
tando navios cargueiros e há menos
de um mês, anunciou que construirá
um alcoolduto para transporte do
combustível produzido nas usinas de
Goiás, no Centro-Oeste, para o Porto
de São Sebastião, em São Paulo,
uma obra de US$ 500 milhões. 

Considerada uma referência em
logística, a empresa agrega credibili-
dade a esse mercado ainda emer-
gente, que o País luta para ampliar:
“Quanto mais fornecedores houver,
melhor, pois as maiores economias se
sentirão seguras para ampliar o uso
do etanol”, afirma Alfred Szwarc,
consultor da União da Agroindústria

Canavieira de São Paulo (Unica), que
tem assessorado a implementação de
programas de produção de álcool no
Japão e em países como Tailândia,
China, Índia e Coréia do Sul.

A Petrobras mantém parcerias
com grandes empresas também no
exterior, onde atua desde os anos 70.
Começou pela vizinha Colômbia e
pelo Oriente Médio e hoje está em
quinze países e três continentes para
os quais direciona 15% de seus inves-
timentos. No ano passado, a compa-
nhia produziu 162,8 mil barris de pe-
tróleo por dia fora do Brasil, e almeja
obter no exterior 15% de toda sua
produção de óleo e gás em 2010.

Operando desde 1987 nos Esta-
dos Unidos, a Petrobras participa atu-
almente da perfuração daquele que
será o poço mais profundo do

mundo, no Golfo do México, a 11
mil metros abaixo do nível do mar.
Também participa do projeto Trea-
sure Bay, neste caso associada às bri-
tânicas British Petroleum e BHP Billi-
ton. Na Nigéria, associou-se à Shell,
às norte-americanas Chevron-Texaco,
Exxon-Mobil e Phillips Petroleum e à
norueguesa Statoil.

Os principais parceiros da Petro-
bras na América Latina estão na Bolí-
via – onde este mês assinou acordo
de parceria com a Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e o
Ministério de Hidrocarburos – e na
Venezuela. Nesse país, sua parceira é
a Petroleos Venezuelanos SA
(PDVSA), num projeto de exploração
estimado em US$ 2,5 bilhões, anun-
ciado em dezembro, e que deve co-
meçar a operar em 2011.

Navio de produção P-48 da Petrobras, no campo de Caratinga, na bacia de Campos: garantindo a auto-suficiência do País na produção de
petróleo
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MARCELLO ANTUNES

Versão brasileira do Private Fi-
nance Iniciative (PFI), modelo de fi-
nanciamento de projetos criado na
Inglaterra, nos anos 90, as chama-
das Parcerias Público Privadas (PPP)
prometem injetar mais oxigênio à
economia brasileira, após a institui-
ção do Fundo Garantidor, espécie de
seguro que oferece garantias reais
para os projetos de parceria no valor
de até US$ 1,5 bilhão.

“O Fundo Garantidor confere se-
gurança para o investidor privado.
Com isso, os investimentos progra-
mados no curto prazo pelos gover-
nos federal e estaduais devem supe-
rar os US$ 20 bilhões”, calcula Mau-
rício Endo, diretor de Estruturação
de Projetos de PPP e Assessoria a
Governos, da KPMG, empresa britâ-
nica cujo portfólio de projetos reali-
zados em diversos países do mundo
todo soma US$ 600 bilhões.

No Brasil, os projetos visualizados
pela iniciativa privada concentram-se
sobretudo na área de infra-estrutura
– estradas, portos e energia –, que
constituem parte dos gargalos que o
governo tem pressa de remover. Os
projetos são de responsabilidade do
governo federal e dos governos es-
taduais.

No primeiro caso, os financia-
mentos contemplam obras como a
ferrovia Norte-Sul, projeto orçado
em US$ 300 milhões e o Ferroanel,
projeto de integração logística ferro-
viária no estado de São Paulo, que
fará o intercâmbio entre a região li-
torânea do País com o interior. Esse
projeto corresponde a investimentos
de US$ 350 milhões. 

Outro projeto de expressão naci-
onal, orçado é US$ 600 milhões, é o
de duplicação da rodovia BR-116, no
trecho entre os estados da Bahia e
Minas Gerais, possibilitando o escoa-

mento da produção dessas regiões.
Já as obras do arco rodoviário do Rio
de Janeiro representam investimen-
tos da ordem de US$ 310 milhões.
Completando a lista dos projetos de
PPP do governo federal está a ampli-
ação do porto de Guarapuava, no
estado do Paraná, no valor de US$
100 milhões.

Os governos estaduais, de sua
parte, também recorrem ao modelo
de financiamento para colocar proje-
tos de interesse em andamento. Os
estados de São Paulo, Minas Gerais
e Bahia, por exemplo, sancionaram
suas próprias leis de Parcerias Pú-
blico Privadas.

O estado de São Paulo, cujos pro-
cedimentos de escolha dos parceiros
privados se encontram em licitação,
pode ter a primeira operação de PPP
do Brasil: o projeto de expansão de
12,8 quilômetros do Metrô (Linha 4),
no valor global de US$ 1,6 bilhão,
dos quais o Tesouro Estadual partici-
pará com US$ 1 bilhão.

“Além do Metrô (Linha 4), São
Paulo já tem em fase adiantada ou-
tros cinco projetos”, comemora
Martus Tavares, secretário estadual
de Economia e Planejamento. A ini-
ciativa privada será convidada ainda
a participar de diversos outros inves-
timentos em infra-estrutura, como a
construção da estação de sanea-
mento de Taiaçupeba, na região me-
tropolitana de São Paulo.

Três consórcios manifestaram for-
malmente o interesse em participar
do empreendimento. São formados
por grandes construtoras, como Ca-

Modelo inglês oxigena economia
brasileira
Para atrair investimentos da iniciativa privada em projetos de infra-
estrutura, governo brasileiro cria sistema de financiamento inspirado nos
projects finance britânicos
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margo Corrêa, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão, Odebrecht, entre
outras empresas de peso e com
grande capacidade de alavancar re-
cursos. 

Também interessam à iniciativa
privada projetos como o Corredor de
Exportação Campinas-Vale do Pa-
raíba-Porto de São Sebastião; o Ex-
presso Aeroporto (linha ferroviária
entre o centro de São Paulo e o Ae-
roporto Internacional de Cumbica); o
projeto do Corredor Noroeste de
Campinas e a construção do com-
plexo desportivo do Ibirapuera, den-
tre outros. “Os investimentos totais
somam cerca de US$ 3,5 bilhões”,
calcula Tavares.

Já em Minas Gerais, o primeiro
projeto de PPP do estado é a amplia-
ção e restauração de 350 quilôme-
tros da Rodovia MG-050, que liga a

região centro-oeste mineira ao leste
do Estado de São Paulo. O anúncio
desse projeto, cujo valor é de aproxi-
madamente US$ 250 milhões, foi
feito em grande estilo pelo governa-
dor Aécio Neves, durante reuniões
mantidas com o primeiro vice-minis-
tro da Inglaterra, John Prescott, e
com o prefeito da City de Londres,
Michael Savory, no final do ano pas-
sado.

O governador de Minas, otimista,
pretende acelerar outros projetos em
que os investimentos poderão supe-
rar os US$ 10 bilhões. Minas Gerais
quer que a iniciativa privada parti-
cipe do projeto para a construção de

prisões, com a criação de 3 mil vagas
prisionais; a construção da nova
sede do governo e de uma universi-
dade. 

No estado da Bahia, os investido-
res privados avaliam o projeto do
emissário submarino de tratamento
de esgoto da capital, Salvador. As
obras foram calculadas em US$ 70
milhões. O edital da primeira PPP
baiana atenderá a uma população
de aproximadamente 1,9 milhão de
pessoas e terá fundamental impor-
tância para o Programa Bahia Azul
para o saneamento básico dos muni-
cípios do entorno da Baía de Todos
os Santos.

O governo da Bahia também es-
tuda lançar em breve outros dois
projetos de PPP. O primeiro deve ter
início este ano, que são os estudos
com objetivo de buscar parceiros pri-
vados interessados em construir três
presídios que ofereçam 2.400 vagas
prisionais, no valor de US$ 35 mi-
lhões. O outro projeto será a dupli-
cação da rodovia BA-093, para facili-
tar as vias de acesso ao Pólo Indus-
trial de Camaçari, que vem cres-
cendo de forma expressiva. 

“Otimismo é a palavra que me-
lhor define este momento, depois de
mais de três anos estudando a im-
plantação das PPPs no Brasil”, de-
clara Endo. Com o crescimento eco-
nômico e social decorrente do êxito
das PPPs, o Brasil, segundo ele, se-
guirá o mesmo caminho do Reino
Unido, idealizador desse sistema. 

PROJETOS EM CURSO

Trecho Ferroviário Estreito-Balsas, no Maranhão, com 240 quilômetros e orçado
em US$ 230 milhões.

Ferrovia Transnordestina-Ramal do Gesso, no Pernambuco, com 112 quilômetros e
orçada em US$ 160 milhões.

Construção da Ferrovia Transnordestina - Trecho Petrolina-Missão Velha (entre
Pernambuco e Ceará), com 361 quilômetros e orçada em US$ 175 milhões

Recuperação do Porto de Itaqui-Maranhão, no valor de US$ 70 milhões

Melhoramentos da infra-estrutura portuária do Porto de Sepetiba, Rio de Janeiro,
orçados em US$ 45 milhões

Adequação do complexo viário do Porto de Santos, orçado em US$ 240 milhões
Rodovia dos Imigrantes, no estado de São Paulo: projetos rodoviários constituem um dos
principais objetos de investimentos das Parcerias Público Privadas (PPP), que somam mais
de US$ 20 bilhões

Estrada de Ferro Carajás, operada pela Cia.
Vale do Rio Doce, a maior produtora de
minério do ferro do mundo: investimento
da iniciativa privada no sistema ferroviário
cresce a passos largos

Desembarque de contâineres no porto de
Santos, o maior do País: investimento
estrangeiro para modernizar e ampliar
operações do sistema
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LÉA DE LUCA

Passeando pelo histórico Mer-
cado Municipal de São Paulo numa
tarde de domingo no final do ano
passado, o chairmain mundial do
HSBC Group, Sir John Bond, distraiu-
se por um instante dos famosos pas-
téis de bacalhau que degustava num
dos boxes para admirar a eficiência
das máquinas de auto-atendimento
locais.

“Elas permitem diversas e sofisti-
cadas operações financeiras – de
contratação de crédito a pagamento

bém mundialmente como um dos
mais seguros, eficientes e modernos
do mundo, o mercado financeiro
brasileiro passa por um momento
ímpar em sua história recente. O
Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo (Ibovespa) bate recordes con-
secutivos (subiu 28% somente em
2005, rompendo a barreira dos 38
mil pontos), enquanto o Embi Brasil,
índice de títulos públicos brasileiros
no exterior calculado pelo JPMorgan
(que mede o risco do país), não pára
de cair, aproximando-se dos 200

vida com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), enquanto o Tesouro
Nacional põe em prática, com su-
cesso, um ambicioso plano de rees-
truturação da dívida mobiliária, com
alongamento de prazos e redução
de custos.

“Na disputa pela preferência do
investidor estrangeiro com seus con-
correntes mais diretos – Rússia, Índia
e China, com os quais forma o bloco
de países emergentes batizado de
BRIC – a maior vantagem compara-
tiva do Brasil é seu sistema finan-

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s

34

O estado da arte do sistema
brasileiro
Estrutura do mercado financeiro brasileiro desperta admiração
internacional pelo elevado estágio tecnológico e pela adoção de medidas de
estímulo aos investimentos estrangeiros
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dados. Segundo o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o termômetro de
risco dos  bancos, conhecido como
Índice da Basiléia, é melhor no Brasil
do que nos três concorrentes –
16%, em média, contra 13,4% na
Rússia, 5,9% na Índia e 4,1% na
China. Também no quesito inadim-
plência o Brasil sai-se bem melhor –
só 3,8% dos créditos concedidos
não são pagos, enquanto na Rússia
o índice salta para 15,4%, na Índia,
para 6,6% e na China nem há esta-
tística.

Não é, portanto, à toa que os in-
vestidores estrangeiros já respon-
dem por 35% dos negócios na
Bolsa brasileira. Maior da América
Latina, a centenária Bovespa é hoje
totalmente eletrônica. Tem valor de
mercado de US$ 452 bilhões, 389
companhias listadas (que represen-
tam 56% do PIB brasileiro) e nego-
cia diariamente uma média de US$
800 milhões. 

Nos últimos dois anos, a Bolsa
vem assistindo a um movimento de
abertura de capital de empresas
como não ocorria há uma década:
só em 2005 foram 13 operações, no
valor de US$ 2,8 bilhões – além de
US$ 4,4 bilhões em ofertas secundá-
rias. Em todas, a participação dos es-
trangeiros foi majoritária. 

“Quem entrar antes do Brasil
virar investment grade vai ganhar
mais”, afirma Azevedo, do BC. Se-
gundo pesquisa recente da United
Nations Conference on Trade and
Development (Unctad), o Brasil é
hoje o quinto país preferido para in-
vestimentos por parte de empresas
multinacionais. No mercado de
renda fixa, as emissões de bônus no
exterior por parte de empresas bra-
sileiras alcançaram mais de US$ 16
bilhões, enquanto no mercado do-
méstico superaram R$ 70 bilhões
em 2005.

Com o advento da reforma tri-

butária para investimentos estran-
geiros – que isentou de Imposto de
Renda e CPMF (o imposto sobre
movimentações financeiras) os ga-
nhos de capital com as aplicações
em renda fixa, como já ocorre com
as de renda variável – o Brasil fica
ainda mais atraente. De acordo
com estudo recente da Associação
Nacional das Instituições Financei-
ras (Andima), a mudança vai con-
tribuir para o alongamento da dí-
vida pública, como ocorreu em ou-
tros países. 

“Além de melhorar o perfil da
dívida pública, o mercado secundá-
rio deve crescer, podendo provocar
a queda nas taxas de juros inter-
nas, o que é bom para o País”, de-
fende o presidente da Andima, Al-
fredo Penteado Moraes. Levy, do
Tesouro, vai mais longe: para ele, a
isenção vai beneficiar também em-
presas privadas, que passarão a
contar com mais recursos estran-

de contas – o que não ocorre na
maioria dos países, cujas máquinas
só permitem a realização de saques,
transferências e consulta de saldo. O
sistema de compensações de valores
brasileiro é bem melhor do que o do
Reino Unido”, constata Bond. 

Reconhecido não apenas pelo
principal banco britânico, mas tam-

pontos no início de fevereiro.
“O Brasi l está cada vez mais

perto de ser considerado pelas agên-
cias de rating como um investimento
não-especulativo”, acredita Rodrigo
Azevedo, diretor do Banco Central.
Nos últimos anos, uma série de re-
formas – inclusive a do sistema de
pagamentos – e de leis como a de
recuperação de empresas elevaram o
grau de confiança no Brasil. No ano
passado, o governo saldou sua dí-

ceiro”, diz Joaquim Levy, secretário
do Tesouro Nacional. Levy faz parte
da comitiva que integra o Best Brazil
– projeto criado no final de 2004
para apresentar o país aos investido-
res estrangeiros, que em abril estará
pela segunda vez em Londres. 

Além dele, também fazem parte
do Best Brazil representantes da Bo-
vespa, da Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F), da Câmara de Liqui-
dação e Custódia (CBLC), Banco
Central e Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).

A afirmação de Levy pode ser
comprovada por uma coleção de

Bond, do HSBC (à esquerda): “Sistema de
compensação brasileiro é superior ao do
Reino Unido”. Cintra Neto, da BM&F: “Nível
de segurança do sistema brasileiro foi
reconhecido pelo FMI”. Para Moraes, da
Andima (à direita), reforma tributária torna
o mercado brasileiro ainda mais atraente

Pregão de dólar da BM&F: sexta maior bolsa do mundo, com movimento diário de US$ 26 bilhões
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ÍNDICE BOVESPA 1990-2005

*Deflacionado pela variação da cotação R$/US$ de fechamento mensal - Taxa de Venda - Dólar Comercial
Fonte: BOVESPA e IBGE 

IBOVESPA em US$*

IBOVESPA e Preços do IPCA de Dez/2005

geiros, sem precisar lançar papéis
no exterior.

A bandeira é defendida também
pela BM&F. Com escritórios em Lon-
dres, Nova York e Xangai, a bolsa, a
sexta maior do mundo, negocia dia-
riamente um milhão de contratos,
no valor de US$ 26 bilhões em con-
tratos no Brasil. Seu presidente, Ma-
noel Felix Cintra Neto, espera que a
isenção impulsione os contratos deri-
vativos de taxas de juros e câmbio.
Os mecanismos de gerenciamento
de riscos e de chamada de margem
do sistema brasileiro, lembra ele, re-
ceberam alto reconhecimento por
parte de técnicos do FMI e das
mesas operadoras no exterior. “Esse
sofisticado nível de segurança contri-

bui para reduzir o próprio risco-Bra-
sil, facilitando o ingresso de capitais
no País”, destaca o executivo. 

Do ponto de vista técnico, o novo
Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), implantado em 2002 com
base em padrões de excelência esta-
belecidos pelo Bank for International
Setlements (BIS), foi uma importante
alavanca para os progressos recen-
tes. O SPB brasileiro realiza mais de
R$ 10 trilhões de operações por mês
– todas as ordens de pagamento e
transferência de fundos são eletrôni-
cas e mais de US$ 2.500,00 são
compensadas no mesmo dia, em
tempo real. 

Cheques emitidos em qualquer
lugar do país são compensados den-
tro de no máximo 48 horas – o que
não acontece nem em mercados de-
senvolvidos, como o dos Estados
Unidos, onde a compensação de va-
lores pode demorar até uma se-
mana. Há mais de oito câmaras de
compensação em atividade interliga-
das no SPB, especializadas em títulos
públicos, privados, ações, derivativos
e compensações de cheques e trans-
ferências bancárias. Somente o STR,
operado pelo Banco Central, movi-
menta atualmente mais de US$ 2 tri-
lhões por mês.

Bovespa: uma das mais tradicionais instituições financeiras do Brasil agora opera
totalmente on-line
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BRIAN NICHOLSON

Atraídas pela farta disponibili-
dade de matérias-primas, mercado
interno em expansão, disposição es-
tratégica no continente e crescente
participação nos mercados internaci-
onais, grandes corporações britâni-
cas tratam de marcar presença em
território brasileiro. 

Nomes como Astra Zeneca, Bri-
tish American Tobacco, British Gas,
British Petroleum, Cadbury, Umbro,
GlaxoSmithKline, HSBC, ICI, Pilking-
ton, Rio Tinto, Shell e Unilever, den-
tre tantos outros, estão definitiva-
mente incorporados ao dia a dia da
economia brasileira, respondendo
por boa parte dos investimentos rea-
lizados no País. 

Pelos dados do Banco Central
(BC), o Reino Unido contribuiu com
1,95% dos US$ 73 bilhões investi-
dos no Brasil entre 2001 e 2004.
Esta participação, na realidade, é
muito maior, como explica Philip
Hamer, diretor-geral da Câmara de
Comércio Britânica em São Paulo:
“Por motivos de ordem fiscal, várias
empresas britânicas investem no Bra-
sil por meio de terceiros países, es-
pecialmente Holanda, Estados Uni-
dos e Suécia.” 

Levando isso em conta, e ao ex-
cluir os paraísos fiscais, o Reino Unido
figura entre os dez principais investi-
dores no Brasil, com crescente partici-
pação. E quem são os grandes investi-
dores? De uma forma geral, as em-
presas britânicas centraram seus in-
vestimentos em seis grandes setores. 

Conforme dados do Banco Cen-
tral, 81% dos investimentos britâni-
cos no período 1996-2004 foram di-

recionados para as áreas de eletrici-
dade e gás (com US$ 1,07 bilhão);
exploração de petróleo (US$ 661 mi-
lhões); instituições financeiras (US$
433 milhões), seguindo-se – todos
na faixa dos US$ 200 milhões cada –
os segmentos de serviços para em-
presas; indústria química e varejo. 

A presença britânica no Brasil,
entretanto, é muito mais ampla. A

mercado brasileiro e começam a ga-
nhar um bom dinheiro,” avisa a Câ-
mara. 

Com muita energia. As oportu-
nidades de negócios, entretanto,
estão localizadas nos quatro cantos
do País, a começar pela área de
energia. Duas gigantes do seg-
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Negócios com acento britânico
É crescente a participação de empresas do Reino Unido em diversos setores
da economia brasileira, com destaque para os segmentos de energia, infra-
estrutura, agronegócios e outros 
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gás na regional metropolitana de
São Paulo, a maior cidade e pólo in-
dustrial do Hemisfério Sul. 

A recente descoberta de uma
enorme reserva de 419 bilhões de
metros cúbicos de gás natural na
Bacia de Santos, estrategicamente
localizada junto aos maiores centros
de consumo do País (São Paulo e Rio
de Janeiro), abriu perspectivas ainda
mais promissoras para ambas as em-
presas. 

Outra gigante do mercado de
energia, a British Petroleum, conhe-
cida em todo o Brasil por gerações
de motoristas pelos lubrificantes
Castrol, foi escolhida pelo Ministério
de Minas e Energia para o maior
projeto de energia solar na história
do País, instalando 1,8 mil sistemas
em escolas rurais no Norte e Nor-
deste. Assim, viabilizou o acesso à
energia elétrica e à Internet para mi-
lhares de jovens estudantes. 

Riquezas do subsolo. Uma das
maiores mineradoras do mundo, a
Rio Tinto, com faturamento bruto de
US$ 20,7 bilhões em 2005, vislum-
brou no coração do Brasil uma opor-
tunidade de negócio de enorme po-
tencial. Trata-se da exploração de
uma jazida de minério de ferro em
Corumbá, no Centro-Oeste do Bra-
sil, quase na fronteira com Bolívia. 

A despeito de sua remota locali-
zação, a reserva, de 500 milhões de
toneladas, conta minério da mais
alta qualidade; a produção pode ser
escoada de forma competitiva, por
hidrovia; e o gás natural extraído dos
vizinhos campos bolivianos pode, no
curto prazo, ser aproveitado como
fonte de energia para o processa-
mento da produção. 

Atualmente, a Rio Tinto produz
pouco mais de um milhão de tonela-
das/ano em Corumbá, mas há pla-
nos para levar isso para 15 mi-

lhões/ano até 2010. Será um investi-
mento da ordem de US$ 1 bilhão,
incluindo a ampliação da frota de
balsas e empurradores necessárias
para descer o Rio Paraguai. Uma se-
gunda parte do projeto visa a produ-
ção, em Corumbá, de 800 mil tone-
ladas/ano de ferro-gusa, usando
uma nova técnica mais limpa e eco-
nômica, desenvolvida pela Rio Tinto
na Austrália. “O ritmo do projeto vai
depender de uma decisão sobre o
preço de gás natural da Bolívia,” ex-
plica Eduardo Rodrigues, diretor co-
mercial da Rio Tinto no Brasil. 

Enquanto isso, a empresa estuda a
possibilidade de produzir ferro-gusa
usando carvão mineral, que seria tra-
zido rio acima nas mesmas balsas, na
sua viagem de volta, ou carvão vege-
tal produzido de forma sustentável na
própria região. E a produção local de
ferro-gusa abre a possibilidade tam-
bém de produzir aço. 

Câmara Britânica detecta prospec-
ções de investidores britânicos no
agronegócio brasileiro, não somente
nos tradicionais setores de produção
de carnes de boi e de frango – mer-
cados em que o Brasil figura como
líder mundial –, mas em novos ni-
chos como frutas tropicais e frutos
do mar, onde contam com o apoio
de uma logística moderna e vôos re-
frigerados. 

“Os primeiros investidores britâ-
nicos estão marcando posição no

mento, a Shell Brasil e a British Gas
se associaram à estatal Petrobras,
para construir o gasoduto Bolívia-
Brasil, de 3.150 km de comprimento
e capacidade diária de 30 milhões
de metros cúbicos. 

O projeto, que representou um
investimento de US$ 2,2 bilhões,
transformou o mercado de energia
brasileiro no Sudeste do País. De
olho no potencial do mercado,
ambas empresas assumiram o con-
trole da Comgás, a distribuidora de

A British Petroleum, que já opera na produção e distribuição de combustíveis, inicia
investimentos em projetos de energia eólica 

Os projetos de prospecção e refino de petróleo são os grandes focos de atuação das empresas britânicas que operam no Brasil, como
Shell, British Gas e British Petroleum
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Cria-se, assim, a possibilidade de
constituição de um pólo industrial
completamente novo no coração da
América Latina. Andy Connor, presi-
dente da empresa no Brasil, lembra
que estes investimentos adicionais
seriam feitos por parceiros, e já
houve discussões com vários interes-
sados. “A Rio Tinto vai concentrar

seu foco na mineração e na logís-
tica”, diz Connor. 

Margens crescentes. O poten-
cial do mercado brasileiro levou o
HSBC Holdings, maior banco britâ-
nico, a desembolsar mais de US$ 2
bilhões para fixar bases no País, as-
sumindo o controle do Bamerin-
dus, um tradicional banco regional
brasileiro e o braço brasileiro do
Lloyds TSB. 

Um dos maiores grupos financei-
ros do mundo, com ativos de US$
1,5 trilhão e presença em 77 países
nos cinco continentes, o HSBC vê o
Brasil como uma das bases de sua
estratégia de crescimento global até
2008. “O HSBC acredita que o Bra-
sil, México, China e Índia responde-

rão pela metade da demanda mun-
dial nos próximos 20 anos,” explica
Emilson Alonso, CEO do HSBC Bank
Brasil. 

“O HSBC veio para o Brasil não
para uma corrida de cem metros,
mas para uma maratona”, diz ele. E
nesta prova, o banco vem colhendo
bons resultados no Brasil. “Estamos
operando com margens (Return on
Equity - ROE) de cerca de 20% anu-
ais”, calcula Alonso. Em 2004, o
banco colheu lucro bruto de US$
281 milhões no Brasil. 

Para operar com sucesso no
mercado brasileiro, o HSBC vem
atuando junto às classes menos
abastadas, concedendo emprésti-
mos pessoais e financiamento para
o consumo, por meio de alianças
estratégicas com 21 grandes redes
de lojistas. 

Além de festejar os resultados
atuais, Alonso está de olho no fu-
turo. “Com mais crescimento e mais
distribuição de renda, a demanda
por serviços financeiros só tem a
crescer”, explica ele, lembrando que
menos da metade da população
economicamente ativa brasileira tem
conta bancária. 

Negócios transparentes. A Pil-
kington, um dos maiores fabricantes
de vidro no mundo, com fatura-
mento mundial de 2,7 bilhões de
libra esterl inas no ano fiscal
2004/05, está presente no Brasil há
mais de um quarto de século. Os ne-
gócios da empresa no Brasil já repre-
sentam quase 10% das operações
globais, e avançam em duas frentes.
Em parceria com a francesa Saint-
Gobain, a empresa investe na produ-
ção de vidros planos, operada por
uma empresa especialmente consti-
tuída para este fim, a Cebrace. 

Em outra frente, conduz uma
operação própria, focada no supri-
mento da indústria automobilística,
cuja produção em 2005 atingiu o re-
corde histórico de 2,45 milhões de
veículos. As duas operações têm em
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A menos de 50 quilômetros – 30
milhas – a sudeste do centro agitado
do metrópole de São Paulo, beija-
flores e palmeiras dividem os paca-
tos ares da montanha com ruas ín-
gremes de paralelepípedo e casas
coloniais de madeira. 

Essa pequena cidade, a Vila de
Paranapiacaba (“lugar de onde se vê
o mar”, na linguagem dos índios que
habitavam o local), seria mais uma
cidadezinha do interior, não fosse a
arquitetura tipicamente inglesa de
suas casas e o enorme pátio de ma-
nobras de uma ferrovia. Construída

em que os vagões eram puxados, serra
acima, por grandes cabos de aço, tracio-
nados por enormes máquinas a vapor. 

A ferrovia, ainda hoje em funciona-
mento, mas agora operando com um
sistema de cremalheiras, escreveu im-
portante capítulo da economia brasi-
leira, escoando o café produzido no in-
terior paulista para o mercado internaci-
onal. Graças a essa artéria, o Brasil tor-
nou-se o maior produtor e exportador
de café do mundo. 

As marcas do passado estão vivas,
ainda hoje, no centro da cidade de São
Paulo, onde funciona a Estação da Luz. 

O projeto, conduzido pelo arquiteto
Charles Henry Driver, foi finalizado em
1895. Todo o material de construção
veio da Grã-Bretanha por mar: as estru-
turas de ferro e aço de Glasgow para a
grande nave, pontes e arcos da gare, os
tijolos vermelhos, as vidraças, o madei-
ramento em pinho de riga irlandês e até
os parafusos. Até a torre da estação é
uma cópia fiel da torre londrina de Wes-

300 metros de comprimento, sus-
pensa a 60 metros de altura. Sua
Majestade, a Rainha Elizabeth II, e
Sua Alteza Real, o Príncipe Philip,
Duque de Edimburgo, participaram
da cerimônia de início das obras da
ponte, em novembro de 1968.

A influência britânica remonta ao
ano de 1808, quando o rei portu-
guês Dom João VI fugiu de Napo-
leão para o Brasil, então colônia por-
tuguesa, escoltado por fragatas da
marinha inglesa. 

Em contrapartida, Dom João
abriu os portos brasileiros aos navios
comerciais ingleses, deflagrando
uma corrida de comerciantes da-
quele país para operar no novo mer-
cado. Assim, logo naquele primeiro
ano, nada menos que 113 empresas
instalaram filiais no Brasil e fundaram
a “Association of English Merchant
Trading to Brazil”. 

Os traços da participação britâ-
nica na história econômica e política
brasileira são visíveis ainda hoje, no-
tadamente na capital paulista. Os
aprazíveis Jardins – os arborizados
bairros de alta classe da capital pau-
lista – levam a marca da arquitetura
britânica: foram projetos e construí-
dos pela Cia. City. Uma das mais tra-
dicionais instituições britânicas – os
pubs – também estão bem incorpo-
rados à vida noturna de São Paulo,
que abriga mais de uma dezena de
estabelecimentos.

Finalmente, o próprio futebol
brasileiro, penta-campeão mundial,
deve muito aos ingleses. O esporte
foi introduzido no País pelo paulista
Charles Miller, que foi estudar na In-
glaterra e retornou ao Brasil, em
1894, com uma bola debaixo do
braço.

O Corinthians, atual campeão
brasileiro e um dos mais populares
times do Brasil, foi criado por um
grupo de torcedores que, impressi-
onados com as exibições do time
inglês Corinthian Football Club, que
excursionava pelo Brasil, resolveram
fundar o Sport Club Corinthians
Paulista, no dia 1° de setembro de
1910.

O trem da história
Como os britânicos ajudaram a construir o

Brasil de hoje

tminster, onde funciona, ainda hoje,
uma réplica do famoso Big Ben.

A contribuição britânica para a eco-
nomia e a própria historia do País, en-
tretanto, não se restringe à ferrovia. O
capital inglês financiou obras de porte,
como a ponte Rio-Niterói, um marco da
engenharia mundial. Maior ponte do
Hemisfério Sul, apresenta o maior vão
em viga reta contínua do mundo – o
vão central, uma estrutura de aço com

há 150 anos pelos britânicos, e
ainda hoje em funcionamento, co-
necta Santos, o maior porto da
América Latina, ao interior do estado
de São Paulo.

Então denominada “São Paulo
Railway Co.”, a ferrovia é uma admi-
rável obra da engenharia inglesa, ini-
cialmente vencendo os 800 metros
de altitude da Serra do Mar por
meio do chamado sistema funicular,

“Viemos para o
Brasil para
disputar uma
maratona”, diz
Emilson Alonso,
CEO do HSBC
Bank Brasil. Para
se instalar no
país, banco
investiu US$ 2
bilhões em
aquisições Marcas da presença britânica no Brasil: a arquitetura inglesa da vila de Paranapiacaba,

nos arredores da capital paulista. À direita, atletas do Sport Club Corinthians Paulista,
campeão brasileiro de 2005, inspirado no britânico Corinthian Football Club
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volta de 50% de seus respectivos
mercados. 

Agnes Kidd, a diretora financeira
da Pilkington no Brasil, mostra-se
bastante otimista quanto às pers-
pectivas em ambos os mercados. E
com razão. A produção de automó-
veis no Brasil vem aumentando, e o
país se firma como principal produ-
tor na América do Sul, com cres-
cente participação no mercado in-
ternacional. 

No mercado de vidros planos, o
potencial pode ser até maior. “O
consumo per capita de vidro no Bra-
sil ainda é muito baixo. O espaço
para crescer é enorme”, diz ela. Es-
cocesa com passagem pela Pilking-
ton nos Estados Unidos, Agnes só
tem elogios para a qualificação dos
executivos e trabalhadores brasilei-
ros. “Profissionais de todos os níveis
mostram grande flexibilidade. Com
isso, a produtividade da empresa no
Brasil é similar à registrada nas subsi-
diárias européias”, revela. 

Os lucros do idioma. A globali-
zação vem criando oportunidades

nos mais variados setores no Brasil.
Um dos mais movimentados seg-
mentos é o da educação. Explica-se:
com o incremento dos negócios in-
ternacionais, a demanda pelo ensino
do Inglês registra crescimento verti-
ginoso. De outra parte, diversas es-
colas de administração e negócios
dos Estados Unidos e de vários paí-
ses europeus encontram terreno fér-
til para a organização de cursos de
MBA no Brasil. 

“Com a abertura da economia e
a internacionalização de vários seg-
mentos, até as faixas mais populares
estão buscando aprender Inglês.
Esse segmento cresce à ordem de
5% a 8% ao ano”, calcula João Ma-
dureira, diretor no Brasil da Cam-
bridge University Press, uma das
grandes editoras de livros para estu-
dantes de Inglês. 

Calcula-se que existam 25 mil es-
colas de inglês no País, freqüentadas
por 5 milhões de alunos. “O Inglês
também é necessário até na média
gerência, pelo menos para quem
quer progredir”, diz Madureira, lem-
brando que setores industriais onde

há grande integração com fornece-
dores globais, por exemplo automo-
tivo e aeronáutico, o Inglês é idioma
corrente. 

Telecomunicações. A maior pre-
sença britânica nas telecomunica-
ções é da National Grid, mais conhe-
cida na Inglaterra e nos Estados Uni-
dos como grande fornecedora de
energia elétrica. No Brasil, a National
Grid é detentora de 50% das ações
da Intel ig, uma parceria com a
France Telecom e Sprint, que oferece
serviços de Internet, telefonia de
longa distância nacional e internaci-
onal, e soluções para o mercado cor-
porativo. 

A Intelig entrou em operação em
2000 para concorrer com a Embra-
tel, uma grande empresa estatal que
foi privatizada como provedor de
serviços telefonia interurbano e in-
ternacionais. Hoje, a Intelig opera 15
mil quilômetros de cabos de fibra
óptica próprias e liga o Brasil com o
mundo através de cabos submarinos
para Europa e os Estados Unidos e
nove estações de satélite. 
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TOMAS CHIAVERINI

O Brasil é um destino turístico
para todos os gostos. Quem gosta
de sol e mar pode escolher uma
praia nos mais de 8 mil quilômetros
de litoral brasileiro. Aqueles que
preferem um contato direto com a
natureza podem optar por incursões
a ecossistemas únicos, como a Flo-

resta Amazônica, o Pantanal, bele-
zas naturais como a Foz do Iguaçu. 

O interesse é por História? Pois o
Brasil conta com cidades históricas,
vilas coloniais e patrimônios reco-
nhecidos pela Unesco e muito bem
preservados. Não é à toa que os tu-
ristas estrangeiros que visitam o Bra-
sil voltam para casa satisfeitos. Mas
eles ainda são poucos diante das
possibilidades que o País oferece.

Pelo menos esse é o ponto de
vista do Ministério do Turismo que,
em 2003, lançou o Plano Nacional

Os resultados do Plano já podem
ser percebidos pela marca de U$
3,861 bilhões gastos por turistas es-
trangeiros no Brasil em 2005, um
recorde histórico no setor. Os dados
representam um aumento de
19,83% em relação aos US$ 3,222
bilhões injetados no mercado nacio-
nal em 2004. 

Um país, muitos destinos
Projeto do Ministério do Turismo para atrair mais turistas estrangeiros já
mostra resultados e setor bate recorde histórico em 2005T

U
R

I
S

M
O

de Turismo, cuja meta é elevar o nú-
mero de turistas estrangeiros que vi-
sitam o Brasil para 9 milhões em
2007. Esse ingresso deve saltar dos
US$ 3,2 bilhões registrados em
2004 para US$ 8 bilhões em 2007 e
gerar 1,2 milhão de novos empre-
gos e ocupações, segundo o Institu-
to Brasileiro  de Turismo (Embratur). 

Transporte de minério de ferro da Rio Tinto, produzido no Centro-Oeste brasileiro: projeto de US$ 1 bilhão para elevar a produção anual
de um milhão de toneladas para 15 milhões de toneladas

O exotismo das araras e a
tranqüilidade da praia tropical:

encantos naturais que cativam o
turista internacional
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O crescimento sustentável do
setor é confirmado também pelo
aumento de passageiros de vôos in-
ternacionais que desembarcaram no
Brasil em 2005 –– mais de 6,7 mi-
lhões, um crescimento de 10,53%
em relação ao ano anterior, de acor-
do com a Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária (In-
fraero).

No que diz respeito aos turistas
britânicos, o crescimento também é
motivo para comemoração. Apesar
dos números relativos ao fluxo de
turistas britânicos que vieram ao
Brasil em 2005 ainda não terem
sido tabulados, houve, entre 2003 e
2004, um crescimento de 8,7%. O
total de visitantes saltou de 140 mil
para mais de 150 mil, segundo a
Embratur.

Para atrair um número ainda
maior de turistas, o Plano Nacional
de Turismo identificou as preferên-

cias, tendências e demandas do
setor, ouvindo mais de 1,2 milhão
de turistas que estiveram no Brasil
em 2003. De acordo com as pesqui-
sas, eles gastam em média US$ 88
em cada um dos 13,5 dias que pas-
sam, em média, no Brasil. 

Com relação aos turistas britâni-
cos em particular, os dados mostram
que 32% deles são atraídos pelo
clima, 27% pelo povo e 7% pelas
praias. Quanto ao tipo de segmento
turíst ico, 21% preferem “sol e
mar”; 16%, esportes; 15%, turismo
cultural; 12%, ecoturismo e 8%,
negócios e eventos. São, em sua
maioria, pessoas na casa dos 40
anos, casais com ou sem filhos e
viajantes independentes. 

Os destinos mais conhecidos no
exterior são o Rio de Janeiro e Foz
do Iguaçu, locais consolidados du-
rante décadas de turismo voltado
quase que exclusivamente para as
belezas naturais do País. Os maiores
desafios agora são tornar mais co-
nhecidas outras potencialidades tu-
rísticas brasileiras – como o ecotu-
rismo e o turismo de negócios –

fazer com que os visitantes estran-
geiros voltem ao País e que ajudem
na construção de uma boa reputa-
ção do turismo nacional lá fora.

Os resultados prometem ser posi-
tivos, a julgar pela disposição dos
turistas: 86% deles disseram que
pretendem voltar ao país e 99%
afirmam que recomendarão o Brasil
a conhecidos. 

Para atrair um maior número de
turistas, o Brasil está abrindo Escri-
tórios Brasileiros de Turismo (EBTs)

no exterior. A iniciativa é fruto da
parceria com a Federação Brasileira
de Convention & Visitors Bureaux
(FBC&VB), entidade que reúne em-
presas da iniciativa privada de diver-
sos segmentos do turismo. 

Foram instaladas unidades avan-
çadas de promoção em mercados
estratégicos em Portugal, França,
Reino Unido, Espanha, Alemanha,
Itália e Estados Unidos. Desde os
primeiros lançamentos, em janeiro
de 2004, destinos brasileiros foram

incluídos nos catálogos de 78 novas
operadoras.

“Os escritórios são uma presença
permanente no exterior no intuito
de trabalhar a mídia, trabalhar os
operadores, mostrar destinos anti-
gos e novos e etc.”, explica José
Francisco de Salles Lopes, diretor de
Estudos e Pesquisas da Embratur.

Paralelamente, a Embratur tem
incentivado viagens de intercâm-
bio de grupos e empresas interes-
sadas em promover visitas técni-

cas, por meio do projeto batizado
de Caravana Brasil. Em 2005 essas
operações envolveram 450 agen-
tes locais, 252 operadores estran-
geiros, 43 nacionais, 28 viagens in-
ternacionais, quatro nacionais e
124 cidades brasileiras visitadas
em 17 estados.

“Convidamos operadores turísti-
cos internacionais e jornalistas, que
são apresentados às vezes a um Bra-
sil que eles não conhecem. Mas não
é só mostrar. Também discutimos os

Lopes, da Embratur: investindo na
divulgação da biodiversidade e das
belezas naturais do País para desenvolver
o turismo sustentado
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pontos positivos de cada destino”,
completa Lopes. Segundo ele, uma
das preocupações do Caravana Bra-
sil é atrair os olhos do setor turístico
internacional para as atrações brasi-
leiras, que vão muito além do clima
tropical e das praias paradisíacas.

“O Caravana é muito mais relaci-
onado a destinos diferentes, com
enfoques no cultural, no ecotu-
rismo, na pesca, nos hotéis de
charme, e outros diferenciais”, com-
plementa Lopes.

Para complementar e fortalecer
todas essas ações, o governo bra-
sileiro vem promovendo investi-
mentos pesados na área. Na
época do lançamento do Plano
Nacional de Turismo, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva anunciou
recursos da Caixa Econômica Fe-
deral e do Banco do Brasil, da
ordem de R$ 1,4 bilhão. E os in-
vestimentos continuam.

Entre o final de 2005 e o início
de 2006 serão incorporados mais
27 mil apartamentos em hotéis em
todo o Brasil. Isso representa um in-
vestimento de R$ 3,5 bilhões. A
quantidade de investimentos está
fundamentada não só nos incenti-
vos governamentais e no cresci-
mento do setor, como também na
estabilidade e sustentabilidade do
turismo nacional. Exemplo disso é
que, apesar da forte valorização da
moeda brasileira, o real, nos últimos
anos, a  expansão se manteve.

“A valorização do real em rela-
ção ao dólar não prejudicou a vinda
de estrangeiros para o Brasil, sinal
de que a composição de preços do
turismo brasileiro é boa, quando
avaliada em escala mundial”, ex-
plica o diretor de Estudos e Pesqui-
sas da Embratur.

Outro aspecto considerado na
elaboração do Plano Nacional de Tu-

rismo foi a preocupação ambiental,
o que levou à criação de programas
sustentáveis, de forma a garantir a
manutenção das atrações naturais.
Por conta disso, uma série de desti-
nos turísticos do Brasil trabalha com
cotas de visitantes, como estratégia
de reduzir ao máximo os impactos
ambientais. É esse o caso do arqui-
pélago de Fernando de Noronha, da
Reserva Biológica de Mamirauá, no
Amazonas, e das piscinas naturais
da região de Bonito, no Mato
Grosso do Sul.

Além de todas as ações voltadas
a entidades ligadas ao turismo, o
governo lançou, no início de 2005,
uma campanha de marketing de
grande alcançe. São outdoors, fo-
lhetos e outras peças publicitárias
dirigidas não só à mídia mas tam-
bém ao público final, ao turista em
potencial de diversos países, dentre
os quais o Reino Unido.
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Espetáculo da natureza: as majestosas Quedas do Iguaçu recebem milhares de turistas por ano


