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CELIA DEMARCHI

A viagem que o Vi c e - P residente da República, se-
gundo homem na hierarquia do Poder Executivo brasi-
l e i ro, faz à Rússia neste início de outubro, pode ser con-
siderada o emblema da promissora parceria que une
esses dois gigantes da geografia mundial, cujos territó-
rios somados alcançam 25,5 milhões de quilômetro s
quadrados e cujas economias se baseiam em uma popu-
lação que totaliza, nos dois países,  mais de 320 milhões
de habitantes. Uma parceria que tem evoluído de forma
p rofícua e segura.

O comércio bilateral entre o Brasil e a Rússia somou
US$ 2,055 bilhões no ano passado e cresce de forma
consistente, ao mesmo tempo em que a pauta se diversi-
fica. A vantagem da balança por enquanto é brasileira: o
País exportou US$ 1,5 bilhão para os russos em 2003;
estes, venderam US$ 555 milhões aos brasileiros, se-
gundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 
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O comércio entre Brasil e Rússia
avança a passos largos; no ano
passado, negócios entre os dois
países cresceu quase 20%

Negócios em
alta

O ministro da Defesa russo Serguey B. Ivanov (à esquerda) é recebido em Brasília pelo vice-presidente brasileiro José Alencar (à dire i t a ) .
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Os negócios vêm registrando crescimento acelerado
nos últimos meses. No primeiro semestre deste ano, as
exportações do Brasil para a Rússia aumentaram 9,1%,
com embarques de US$ 832,1 milhões. As vendas rus-
sas ao País cresceram ainda mais: 85%, e totalizaram
US$ 414 milhões. Em 2003 o Brasil já havia exportado
19,7% mais para a Rússia e recebido do país embar-
ques de valor 29,7% maior.

A Rússia vende ao Brasil principal-
mente matérias-primas para pro d u-
ção de fertilizantes e fertilizantes já
elaborados (são minerais e minérios
variados), além de vodca, sardinhas e
a p a relhos de oxigenoterapia. Mais de
70% dos embarques brasileiros são de
produtos como o açúcar (US$ 209,6 mi-
lhões de janeiro a julho), cortes e carc a ç a
de suínos (US$ 223 milhões), carne bovina desossada
(US$ 106 milhões, 140% mais do que no primeiro se-
mestre de 2003) e cortes de frango (US$ 92,3 milhões). 

Os produtores brasileiros de suínos, bovinos e fran-
gos esperam ampliar suas exportações para a Rússia em
2005, quando se espera que as restrições para a impor-
tação de carnes brasileiras estejam removidas. 

Desde o ano passado, vigora cota de 1,9 milhão de
toneladas para o produto, dividida entre os vários países
f o rn e c e d o res. E cada importador deve adquirir volume
determinado de carne do mesmo país com o qual já ne -
gociava antes. “Com o fim da restrição de origem, o
Brasil poderá aumentar sua participação na cota, por-
que oferece carne de melhor qualidade e mais bem
a p resentada, em comparação à oferecida por forn e c e-
d o res de outros países”, afirma Antonio Augusto De
Toni, diretor de exportação da Perdigão, uma das maio-
res empresas brasileiras que operam na Rússia. 

A Perdigão exporta frango inteiro e em cortes para a
Rússia desde 1999 e cortes de carne suína desde 2001.
Recentemente passou a vender também cortes de peru
ao país. Há três meses levou para o varejo russo uma
marca brasileira – Fazenda –, impressa em embalagens
de produtos processados de frango (nuggets, empana-
dos e salsichas). 

A expressão Fazenda, segundo De Toni, tem forte
apelo entre os russos, que acompanharam com inte-
resse a novela brasileira Escrava Isaura: “Não há tradu-
ção para fazenda e os personagens pronunciavam a pa-
lavra em português mesmo”. 

A Perdigão já exporta 100 toneladas e fatura US$
300 mil por mês com os produtos da marca, que são
distribuídos em 200 pontos de venda em Moscou e ou-
tros 50 em São Petersburgo. A meta é dobrar esse vo-
lume até meados de 2005.

Café – O produto industrializado brasileiro de maior6

destaque na pauta – e um dos que mais crescem no
mercado russo – é o café solúvel, cujos embarques so-
maram US$ 34 milhões no primeiro semestre deste ano,
118,7% mais do que o total registrado nos primeiro s
seis meses de 2003. 

Esse desempenho remonta a 1967, quando a Com-
panhia Cacique de Café Solúvel, primeira empresa bra-
sileira a atuar com regularidade na Rússia, estreou sua
m a rca no país, por iniciativa de seu fundador, Horácio
Coimbra. “Foi uma atitude ousada, pois a Rússia, à
época, integrava a União Soviética, de regime comu-
nista, e o Brasil era governado por uma ditadura militar
de direita”, diz o diretor adjunto de marketing da com-
panhia, Haroldo Bonfá.

A Rússia é um dos principais clientes da Cacique. O
m e rcado russo re p resenta 35% de suas vendas em
média e ocupa invariavelmente a primeira ou a segunda
colocação no ranking da empresa, que tem 45 anos e
exporta 98% de sua produção, de 20,6 mil toneladas.
Segundo Bonfá, a conquista do paladar dos russos foi
facilitada porque é enorme entre eles o consumo de
chá, bebida cujo
p re p a ro asseme-
lha-se ao do café
solúvel. 

Moda – Para
estimular ainda
mais a diversifica -
ção da pauta,
e m p resas de vá-
rios setores liga-
dos à moda, sob
a l iderança do
governo brasileiro
decidiram promo-
v e r, em setembro, o evento Moda Brasil-Rússia (Brazil
Fashion Exhibition), projeto da Agência de Promoção de
Exportações do Brasil (Apex).

Um dos objetivos do evento é o de provocar encon-
t ros comerciais entre empresários dos dois países e di-
vulgar vestuário, jóias, calçados e cosméticos brasilei-
ros. Juntos, esses setores exportaram US$ 13 milhões
para a Rússia em 2003, 75% acima dos US$ 7,5 mi-
lhões contabilizados em 2002. Até maio deste ano, as
vendas tinham alcançado US$ 8 milhões, de acord o
com a Apex. 

Segundo o presidente da Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(ABIHPEC), João Carlos Basílio da Silva, no ano passado
o Brasil exportou US$ 64,3 milhões para a Rússia em
produtos de higiene oral (5,9% mais do que em 2002)
e US$ 55,2 milhões em produtos para cabelos, 30,5%
mais do que no ano anterior. 

Publicidade do Café Pelé: um dos mais vendidos no mercado russo.
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Brasil Marca de Excelência - Qual o peso econô-
mico que o Brasil atribui à Rússia?

Vi c e - p residente José Alencar - Em primeiro lugar,
há que se ressaltar o contexto das oportunidades mundi-
ais. Um estudo do banco de investimento norte-ameri-
cano Goldman Sachs, assinado por Dominic Wilson e
Roopa Purushothaman, conclui que o Brasil, a Rússia, a
Índia e a China (sigla BRIC’s) poderão se torn a r, dentro
de 50 anos, as maiores economias do mundo. Assim, em
2050, o somatório dos PIB’s destes quatros países seria
superior ao somatório dos PIB’s do que hoje são as 6
m a i o res economias capitalistas (Estados Unidos, Japão,
Reino Unido, Alemanha, França e Itália).

A c reditamos na perspectiva de que Brasil, Rússia,
Índia e China se convertam, em conjunto, na maior força
da economia mundial. Assim, é natural que se apro x i-
mem para buscar a realização de seus potenciais.

Em segundo lugar, é preciso destacar as potencialida-
des específicas do mercado russo com seu peso de 144
milhões de pessoas. Conforme dados do Banco Mundial,
a Rússia ocupa hoje a 16ª posição no ranking das maio-
res economias mundiais, com um PIB de US$ 433,5 bi-
lhões (o Brasil ocupa a 15ª posição com US$ 492,3 bi-
lhões). [1] 

Além disso, a economia russa vem crescendo à média
de 6,3% ao ano desde 1999. A corrente comercial russa
também está em ascensão: entre 1999 e 2003 re g i s t ro u -
se um avanço de 75%, saltando de US$ 119 bilhões
para US$ 209 bilhões. O País já re p resenta 1,8% das ex-
portações mundiais (17º maior exportador) e 1% das im-
portações (23º maior importador). 

Finalmente, é preciso observar especificamente a evo-
lução do relacionamento Brasil/Rússia. O comércio bilate-

98

O vice-presidente do Brasil, José
A l e n c a r, que lidera a Comissão de
Alto Nível Brasil+Rússia ao lado do
p r i m e i ro - m i n i s t ro russo Mikhail
Fradkov, destaca nesta entre v i s t a
exclusiva o potencial sinérgico das
duas economias

Parceria 
estratégica

ral tem apresentado re s u l t a-
dos estimulantes: entre 1999
e 2003, a corrente comerc i a l
e n t re os dois países re g i s t ro u
c rescimento de 136,3%, si-
nalizando o potencial do re-
lacionamento entre as duas
economias. Em 2003, a Rús-
sia chegou à posição de 14º
maior destino das exporta-
ções brasileiras e 19º maior
f o rnecedor do Brasil, posi-
ções confirmadas até junho
de 2004. 

O caminho das potenciali-
dades está indicado, mas sua
realização exige esforço de
ambas as partes no sentido
de intensificar todos os tipos
de contato: empresariais, di-
plomáticos, políticos.

B M E - Qual o objetivo es-
pecífico da visita à Rússia?

Vi c e - p residente José
A l e n c a r - A viagem tem im-
portância estratégica no contexto da política externa do
atual Governo, que propõe a expansão da geografia
econômica mundial. O foco dessa estratégia é a amplia-
ção do relacionamento do Brasil com os grandes países
em desenvolvimento, com os quais temos semelhanças
em termos de porte econômico, pro g resso tecnológico,
dimensão física e projeção mundial.

Nesse sentido, a Comissão de Alto Nível Brasil + Rús-
sia é um passo importante na medida em que objetiva a
exploração das múltiplas potencialidades, não apenas no
âmbito restrito aos dois países mas procurando estimular
também as relações entre América do Sul e Eurásia. Ob-
serve-se que a Rússia só possui esse tipo de mecanismo
com outros 4 países (EUA, China, França e Ucrânia). Es-
pera-se que o bom nível de coordenação já existente
e n t re as posições políticas de Brasil e Rússia na defesa do
multilateralismo e do desenvolvimento possa se estender
a outras áre a s .

B M E - Quais temas serão objetos dos seus contatos
com dirigentes russos?

Vi c e - p residente José Alencar - Além dos temas po-
líticos que irão predominar nas visitas pro t o c o l a res ao
P residente Putin e provavelmente ao Parlamento, a Co-
missão de Alto Nível que presido, juntamente com o Pri-
m e i ro Ministro Fradkov, tem uma agenda própria que
engloba sete subcomissões: Cooperação Econômico-Co-[1] Dados do Banco Mundial para 2003.

Alencar: foco nas ações sinérgicas
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á rea e o objetivo do governo brasileiro de diversificar
nossa matriz energética.

B M E - Fala-se que as relações bilaterais devem ga-
nhar agora um novo patamar. Em que consiste este
novo estágio do relacionamento?

Vi c e - p residente José Alencar - Na verdade, a re a-
firmação da Federação da Rússia como prioridade da
política externa brasileira não é de agora. Desde mea-
dos dos anos 80, no quadro geral das transições políti-
cas e econômicas ocorridas nos dois países, a apro x i-
mação entre eles vem crescendo, em função das ex-
p ressivas similaridades que possuem: dois gigantes ter-
ritoriais, com decisiva influência em seus re s p e c t i v o s
contextos regionais e grandes populações etnicamente
diversificadas. A partir dos últimos anos da década de
90, esta parceria experimentou verd a d e i ro ponto de in-
flexão, inclusive com a criação desta Comissão de Alto
Nível que me cabe presidir pelo lado brasileiro. Tr a t a - s e
do órgão de maior envergadura e nível hierárq u i c o
mais elevado no âmbito das relações bilaterais, re s p o n-
sável pela definição das estratégias e diretrizes do de-
senvolvimento das relações entre os dois países, que
agora se reúne pela terceira vez. Esta será, portanto,
mais uma oportunidade para um diálogo amplo com
um país que tem prioridade na nossa política extern a ,
conforme as diretrizes do nosso  Presidente, Luis Inácio
Lula da Silva.

BME - Como se desdobrará, no plano político, a es-
tratégia brasileira em relação a uma potência política,
econômica e militar do porte da Rússia?

Vice-presidente José Alencar - Como disse, a par
das grandes sinergias existentes entre os dois países, em
matéria econômica e comercial, a vertente política do
relacionamento tem tudo para fortalecer-se e consoli-
d a r-se a longo prazo. A parceria estratégica traduz-se
em efeitos práticos. Neste contexto, merece destaque o
fato político de que a Rússia foi o primeiro membro per-
manente do Conselho de Segurança da ONU a endos-
sar explicitamente a candidatura do Brasil àquela
mesma categoria na ampliação daquele órgão. Os mui-
tos contatos a nível presidencial e ministerial têm confir -
mado também a existência de coincidências estratégicas
na visão que o Brasil e a Rússia têm da conjuntura inter -
nacional, baseada na defesa do multilateralismo e do di-
álogo político, na busca de soluções construtivas para as
crises regionais, na redução das armas de destruição em
massa e na sua não-proliferação, assim como na luta
contra o terrorismo. A visita do Presidente Putin ao Bra-
sil, prevista para novembro próximo, será uma grande
oportunidade, sem dúvida, para reafirmar posições e
aprofundar o nosso diálogo político. 11

m e rcial, Cooperação Espacial, Cooperação Energética,
Cooperação Técnico-Militar, Cooperação Científico Te c-
nológica, Cooperação Agrícola, Cooperação entre Esta-
dos brasileiros e Unidades da Federação da Rússia. Assim
sendo, pelo amplo espectro dos temas a serem discuti-
dos e analisados, fica assinalado que o apro f u n d a m e n t o
dos laços bilaterais não se restringe apenas ao plano po-
lítico, sendo realmente promissoras as perspectivas que
se abrem para a ampliação das relações econômico-co-
m e rciais entre ambas as nações.

B M E - No plano econômico, que benefícios são espe-
rados com o fortalecimento das relações Brasil-Rússia?

Vice-presidente José Alencar - Há um imenso po-
tencial de cooperação a ser explorado entre os dois paí-
ses nas áreas econômica, de ciência e tecnologia, aero-
espacial e energética. A idéia é estabelecer parcerias es-
tratégicas, unir forças e criar sinergia de forma a contri-
buir para que ambas as nações consigam realizar seu
potencial. 

Trata-se, por um lado, de manter ou ampliar as possi-
bilidades em as áreas onde já existe a cooperação e, por
o u t ro, de prospectar e desenvolver novas áreas de com-
plementaridade. 

No primeiro caso (manter ou ampliar possibilidades)
pode-se destacar o exemplo da área energética, onde há
c e rca de dez anos já se desenvolvem projetos envol-
vendo a Petrobrás e o Instituto Nacional de Pesquisa Ci-
entífica - INPC “Geosistem” em torno do desenvolvi-
mento de novas tecnologias de busca e extração de pe-
tróleo e gás, extremamente importantes, tanto para o
Brasil quanto para a Rússia.

No segundo caso (prospectar e desenvolver novas
á reas de atuação), um bom exemplo é dado pela com-
posição do comércio bilateral. Entre as principais impor-
tações da Rússia estão produtos amplamente pro d u z i d o s
e exportados pelo Brasil, tais como açúcar, carnes, frutas
cítricas, grãos, têxteis, calçados de couro, metais ferro s o s
e tubos de aço. Em 2003, 73,4% das exportações brasi-
leiras para a Rússia compunham-se de açúcar (38,9%) e
c a rnes (37,5%), havendo, portanto, muito espaço para
explorar os demais produtos. 

O Brasil também dispõe de um grande mercado e
está recuperando o crescimento da economia. A pauta
importadora do Brasil em relação à Rússia é muito con-
centrada: 74,4% é constituída por adubos e fertilizantes.
Pode-se trabalhar no sentido da diversificação da pauta:
a Rússia é grande fornecedora de máquinas e equipa-
mentos e de níquel. Além disso, o país tem tradição nos
segmentos aerospacial e de ciência e tecnologia, o que
f a v o rece o desenvolvimento de parcerias nessas áreas. O
Brasil tem também grande interesse na cooperação do
setor de gás, dado o  nível de excelência da Rússia nesta10
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histórico superávit assina-
lado no primeiro semestre
de 2004, de R$ 46,18 bi-
l h õ e s .

Também no front da in-
flação as notícias são consis-
tentemente boas: a taxa do
período de doze meses en-
cerrado em junho foi de
6,06%, abaixo do centro da
meta de inflação que é
5,5%. Uma situação muito
d i f e rente da de maio de
2003, quando a inflação dos
últimos doze meses somara
a s s u s t a d o res 17,2 %. 

Além disso há, nas contas externas, um formidável de-
sempenho da balança comercial: em julho de 2004, o
saldo brasileiro foi de US$ 3,48 bilhões, um re c o rde men-
sal histórico, que elevou o saldo acumulado dos sete pri-
m e i ros meses do ano para US$ 33,77 bilhões. Neste ritmo,
as exportações brasileiras fecharão o ano com re s u l t a d o
histórico próximo dos US$ 100 bilhões.

Analisando esses resultados o Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan
ressaltou que “só em maio as importações brasileiras de
bens de capital aumentaram 20%” (em junho este cre s c i-
mento foi ainda maior, de 40,3 %), um evidente indício de
retomada econômica. Indício comprovado pela apuração
de que a Produção Industrial do Brasil cresceu nos primei-
ros cinco meses de 2004 nada menos do que 6,5%. No
caso da indústria de bens de capital, o crescimento acu-
mulado no mesmo período foi ainda mais vigoroso, totali-
zando 22,5%

A retomada econômica abre terreno seguro para a re a-
lização de investimentos. De acordo com projeções do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o mais re s-
peitado laboratório de análises macroeconômicas do País,
a taxa de investimento fixo deve aumentar 6,2% este ano.
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CÉLIA DEMARCHI

A apuração do PIB brasileiro no primeiro semestre
deste ano – US$ 527 bilhões nos 12 meses terminados
em junho de 2004, um substancial aumento de 11,8%
s o b re os US$ 472 bilhões do período de 12 meses termi-
nado em junho de 2003, com um crescimento de 5,7%
no segundo trimestre, sobre igual período do ano pas-
sado – afastou qualquer dúvida que pudesse restar quan-
to à continuidade e à robustez da recuperação econômica
b r a s i l e i r a .

Ao comentar esse bom desempenho o ministro da Fa-
zenda, Antonio Palocci, foi ousado:
“Não basta que a economia vá
bem neste ano. Queremos ter dez
anos de forte crescimento econô-
mico”. Uma declaração perfeita-
mente em linha com o desejo ex-
p resso pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, de que 2004 seja
apenas o primeiro de uma longa
série histórica de elevados re s u l t a-
dos da economia brasileira, e que
tem em favor da sua cre d i b i l i d a d e
o fato de ser este o quarto trimes-
t re consecutivo com cre s c i m e n t o
e c o n ô m i c o .

Existem condições para que
esse objetivo seja alcançado? Do
ponto de vista macroeconômico a
resposta é sim. O Brasil conseguiu
em junho um superávit fiscal pri-
mário (antes do pagamento de
j u ros) de R$ 7,9 bilhões, re s u l t a d o
m a rcante, que contribuiu para o

Economia brasileira entra em 
processo de expansão sustentada,
pavimentando o caminho para 
negócios e investimentos externos

Crescimento
abre 
oportunidades
de investimento

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva:
“Dez anos de forte crescimento econômico”
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brasileira: atualmente, empresas de várias nacionalidades
tocam projetos vultosos no país, como mostram as re p o r-
tagens das páginas seguintes. 

O aumento das exportações teve papel crucial no co-
memorado aumento do PIB. Como observa o diretor do
Banco Central do Brasil, Afonso Bevilaqua, “somente no
p r i m e i ro trimestre elas passaram de 9 % do PIB em 1999
para os atuais 15 % do PIB”. Estima-se que em 2005 essa
participação das exportações no PIB chegue a 15,2% le-
vando em conta um crescimento do Produto de 3,4% em
2004 e de 4% no ano que vem.

Neste ano, o mercado externo deverá render cerca de
US$ 100 bilhões ao Brasil, 36,08 % mais do que em 2003,
ainda que os juros subam algo em torno de 0,5% nos Es-
tados Unidos, calcula o ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan: “Uma
eventual alta (dos juros) reflete uma preocupação com in-
flação e crescimento da economia, o que dá mais oportu-
nidades às exportações brasileiras”, diz ele.

A cultura exportadora alastra-se velozmente no Brasil
há cerca de três anos, quando os empresários se conven-
ceram de que a liberdade cambial reconquistada em 1999
viera para ficar. Os exportadores já não se restringem às
regiões economicamente mais desenvolvidas nem aos se-
t o res que atuam tradicionalmente no mercado externo. 

A pauta alarga-se a cada ano: o País passou a explorar
com mais competência sua rica biodiversidade, da qual ex-
trai, por exemplo, cosméticos e madeira, produtos que en-
g o rdaram a receita de exportações em 2003 e cuja de-
manda no exterior está em franco crescimento. Amparada
inclusive no boom da moda brasileira, a cadeia têxtil ex-
portou no ano passado US$ 1 bilhão, 40% mais do que
em 2002. 

Além das grandes, pequenas e médias empresas tam-
bém participam do mercado internacional. Muitos desses
e m p re e n d e d o res fazem parte dos vários pólos de desen-
volvimento (ou clusters) que frutificam pelo Brasil inteiro ,
amparados por universida-
des e órgãos oficiais, numa
experiência que lembra a da
Itália de três ou quatro déca-
das atrás. 

Ao mesmo tempo, os
grandes players brasileiro s
aumentam sua participação
no mercado internacional. O
melhor exemplo vem dos
p ro d u t o res de soja: no ano
passado, com sua pro d u t i v i-
dade imbatível, eles desban-
caram os Estados Unidos do
posto de maior exportador
do grão – seus embarq u e s

E, pela primeira vez desde 1997, a taxa de investimento
deverá superar o índice de crescimento do PIB. Como re-
sultado, pela primeira vez em muitos anos a taxa de inves-
timento bruto como percentagem do PIB se elevará.

Com o objetivo de aproveitar esse cenário, para atrair
mais negócios e investimentos estrangeiros, estão sendo
p reparadas reformas institucionais que visam a facilitar e
reduzir os custos dos negócios no País e a conferir segu-
rança ao investidor. Destacam-se entre essas re f o r m a s :

■ Uma nova Lei de Falências, que estimule a pre s e r v a-
ção das empresas, recentemente aprovada pelo Con-
g re s s o ;

■ Desoneração da Folha de Pagamentos, com a dimi-
nuição gradativa até a eliminação dos gastos de algumas
e m p resas com previdência social (INSS) e substituição
dessa fonte de recursos fiscais por impostos sobre o valor
a g re g a d o ;

■ Simplificação da burocracia para abertura e fecha-
mento de empre s a s ;

■ Desoneração tributária de investimentos e compra de
máquinas e equipamento;

■ P rograma de financiamento da compra de bens de
capital denominado Modermaq, a ser instituído por me-
dida pro v i s ó r i a ;

■ Reforma tributária com unificação do ICMS (Imposto
s o b re Circulação de Mercadorias e Serviços);

■ Maior agilidade nas decisões sobre defesa da concor-
rência e fusão e aquisição de empre s a s ;

■ Um novo sistema de crédito de longo prazo para fi-
nanciamento imobiliário para incentivar a construção civil;

O governo também re c o r re a iniciativas criativas para
permitir a participação da iniciativa privada nos grandes
p rojetos de infra-estrutura que darão sustentação adicio-
nal ao processo de retomada econômica. É o caso, por
exemplo, do projeto de Parcerias Público Privadas (PPP):
em fase final de tramitação no legislativo, as PPP deverão
p ro p o rcionar a geração de investimentos de cerca de R$
15 bilhões (em torno de US$ 5 bilhões) nos próximos dois
anos em todo o País. 

Os recursos irão principalmente para obras de infra-es-
trutura – estradas, portos e energia –, que constituem
parte dos gargalos que o governo tem pressa de re m o v e r.
Na ânsia de angariar recursos para concretizar rapida-
mente planos nessas áreas, os estados de São Paulo e
Minas Gerais adiantaram-se ao governo federal e já sanci-
onaram suas próprias leis de Parcerias Público Privadas. 

Adicionalmente, o governo empenha-se em criar um
a rcabouço jurídico-institucional que garanta um ambiente
s e g u ro e estável para o investidor. A reformulação das
agências reguladoras, com o objetivo de assegurar a im-
p a rcialidade de sua atuação, é um exemplo.

Os grandes investidores, sobretudo os estrangeiro s ,
captaram rapidamente esses sinais de vigor da economia

Montagem de veículo: embarques brasileiros aumentaram 57%
de janeiro a maio neste ano em relação ao mesmo período do
ano anterior

Colheita de grãos: Brasil é um dos maiores e mais competitivos
players do mercado internacional
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p reendente, se comparado ao desempenho dos supermer-
cados – cujo faturamento cresceu 5,20 % –, mas que se
explica pela redução das taxas de juros e a injeção de re-
cursos para financiamento ao consumidor. 

“ Todos os que operam com móveis venderam mais e
continuam crescendo. O mesmo acontece com os que co-
m e rcializam telefones celulares”, diz o diretor financeiro
da Casas Bahia, Michael Klein. Maior rede brasileira de
móveis e eletroeletrônicos, a empresa faturou no ano pas-
sado R$ 6 bilhões (cerca de US$ 2 bilhões).

O tamanho do mercado brasileiro de telefones celula-
res pode ser avaliado pela demanda: no ano passado, a
Agência Nacional de Telecomunicações habilitou 19 mi-
lhões de aparelhos e este ano deve autorizar mais 25 mi-
lhões linhas. 

Para garantir a continuidade do novo ciclo de desenvol-
vimento, o governo quer assegurar desde já um ambiente
competitivo mais saudável e reduzir o custo das empre s a s .
Articula no Congresso Nacional a aprovação ainda este
ano de um conjunto de leis que ajudarão a sustentar a re-
tomada: “A literatura econômica comprova que longos ci-
clos de crescimento começam com reformas desse tipo”,
diz o secretário de política econômica do Ministério da Fa-
zenda, Marcos Lisboa.  

Em uma entrevista à imprensa o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deixou patente o seu interesse pessoal pela
agilização dos processos de investimento no país. O go-
v e rno – revelou o Presidente – prepara uma “sala de situa-
ção”, que reunirá todas as informações necessárias aos
e m p resários que desejarem investir no País, sejam brasilei-
ros ou estrangeiros. 

Em lugar de cumprir uma verdadeira via crúcis para
saber o que devem fazer e a que exigências pre c i s a m
atender para instalar um novo negócio, as empresas en-
contrarão todas essas informações em um único lugar:
“Estamos precisando de dinheiro e por isso temos de criar
as facilidades”, diz o Presidente Lula.
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somaram 36 milhões de toneladas e geraram receita de
mais de US$ 8 bilhões. Este ano, somente nos seis primei-
ros meses, o País já exportou 19 milhões de toneladas, co-
lhendo receitas de US$ 5,5 bilhões.

O Brasil também lidera o mercado mundial de pro t e í-
nas animais, que lhe rendeu US$ 4,093 bilhões em 2003:
“Se continuarmos a dar ênfase às exportações, é possível
que, ao final do governo Lula, tenhamos superado a vul-
nerabilidade externa construída ao longo das últimas duas
décadas”, afirma o economista e ex-ministro da Fazenda,
Antonio Delfim Netto. 

No campo da carne bovina a produção brasileira des-
taca-se pela sanidade, pela produtividade e pela tecnolo-
gia. São notáveis, por exemplo, os investimentos feitos em
melhoria genética do rebanho, que já é o maior do mundo
com finalidades comerc i a i s .

Também se deve às empresas exportadoras grande
parte da ainda leve, mas clara, retomada do mercado in-
t e rno. Foi o setor que mais aumentou a oferta de postos
de trabalho. E o que mais reajustou os salários defasados
em função do repique inflacionário do final de 2003 e iní-
cio de 2004. 

Em relação ao mercado de trabalho, novas vagas já co-
meçaram a apare c e r. O setor que mais emprega no País, a
construção civil, contratou 25,5 mil trabalhadores no pri-
m e i ro trimestre. A indústria também ampliou as vagas no
mês de maio deste ano: o crescimento foi de 1,0 %, no
período. 

O dado mais alentador, contudo, foi a abertura de
534,9 mil postos formais de trabalho, concentrados na in-
dústria de transformação e nos setores de agricultura,
transportes, comunicações e comércio. Com base nesse
n ú m e ro, o ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Ber-
zoini, estima que em 2004 serão criados 1,3 milhão de
postos formais, o dobro dos abertos no ano passado.

A recuperação sala-
rial (variação real de 1,8
% no mês de junho em
relação a maio) e o
recuo da inflação já se
refletem no mercado in-
t e rno. O vare jo, que
vinha em queda havia
três anos, faturou 10,01
% mais no mês de maio
em relação ao mesmo
mês do ano anterior, es-
timulado pelo desempe-
nho, especialmente, do
setor de móveis e ele-
t roeletrônicos, cujas
vendas aumentaram
35,58 %. Um dado sur-

Transporte de minério de ferro: suprindo a demanda chinesa 
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depois de ser campeão mundial do crescimento na dé-
cada de 70, tentou, no passado recente, resolver seus
p roblemas de crescimento usando políticas macro e c o-
nômicas inconsistentes que deixaram um legado de dí-
vida pública elevada e que tiveram que ser superadas
com grande custo. Nesses períodos o crescimento foi
volátil com alta inflação. Perdemos credibilidade in-
t e rna e externa.  Aprendemos essa lição, e nossa men-
sagem, fruto de nossa experiência, é simples. O cre s c i-
mento sustentável precisa de previsibilidade para todos
os agentes, investidores em particular, ou seja pre c i s a
da estabilidade macroeconômica, da re s p o n s a b i l i d a d e
fiscal, da inflação sob controle e de contas externas só-
lidas. Mas isso não é suficiente. É preciso também pen-
sar em reformas microeconômicas, numa moderna po-
lítica industrial e tecnológica voltada para o aumento
da produtividade. É preciso, em especial, facilitar o in-
vestimento dos empre e n d e d o res e outros agentes pe-
quenos e grandes em capital físico e humano.  

Depois de superar a crise de 2002, a situação da
economia brasileira continua a evoluir favoravelmente.
Tivemos um enorme ajuste externo com uma melhoria
da conta corrente de 5.5 pontos percentuais do PIB,
nos últimos 3 anos, principalmente em razão de um
forte crescimento no volume das exportações. A infla-
ção foi contida, com a inflação dos preços ao consumi-
dor caindo de 12,5% em 2002 para 5,26% em abril
deste ano (acumulado 12 meses). As expectativas de
inflação do mercado são de que o ano de 2004 ter-
mine com inflação ao redor de 6%. A taxa de juros foi
gradualmente reduzida num ambiente de melhoria das
expectativas e estabilidade da taxa de câmbio e está
agora abaixo do que estava antes da crise de 2002.
Continuamos mantendo forte disciplina fiscal: o supe-
rávit primário em 2003 alcançou 4,34% do PIB, acima
da nossa meta de 4,25% com o FMI. Os dados do pri-
m e i ro trimestre deste ano mostram um superávit pri-
mário de R$ 20,5 bilhões comparados com uma meta
de R$ 14,5 bilhões, o que re p resenta 5,4% do PIB. A
dívida líquida em março caiu para 57,4% do PIB com-
parado com 58,7% em dezembro de 2003. Depois do
d u ro período de ajuste da nossa economia no primeiro
s e m e s t re do ano passado, voltamos a crescer a taxas
bastante significativas, incluindo o crescimento de
1,6% no primeiro trimestre de 2004 em relação ao úl-
timo trimestre de 2003, o que combinado aos indica-
d o res recentes nos dá confiança que poderemos man-
ter a trajetória de expansão e chegar a 3,5% de cre s c i-
mento este ano.

B M E – O que o Brasil precisa obter no mercado
mundial para que a política econômica seja bem-suce-
dida e o crescimento seja alcançado? 

Brasil Marca de Excelência – Como o senhor acha
que o Brasil alcançará altas taxas de crescimento eco-
n ô m i c o ?

M i n i s t ro Antônio Palocci – A questão central é ter
perseverança. Manter as diretrizes da nossa política
econômica que é o investimento que nosso Govern o
faz pelo Brasil de hoje e das gerações futuras. Pode-se
atingir taxas altas por um tempo curto. O problema é a
sustentabilidade dessas altas taxas durante vários anos.
Isso é que faz a grande diferença para qualquer país
como nos ensina a experiência internacional. O Brasil

Crescimento 
requer disciplina
f i s c a l
O ministro da Fazenda, Antônio Palocci,
diz nesta entrevista que a sustentabilidade
do processo de crescimento econômico
depende da adoção de políticas
m a c roeconômicas rígidas

O ministro da Fazenda, Antônio Palocci: “Fundamentos sólidos para sustentar o crescimento”
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equilíbrio de longo
prazo das contas
públicas nos levou a
aumentar a meta
de superávit primá-
rio para todo o pe-
ríodo do nosso go-
v e rno e o nosso
cumprimento das
metas tem re s u l-
tado na melhora da
confiança na nossa
economia e na polí-
tica econômica. O
que existe é uma
turbulência passa-
geira. Primeiramente, o estoque da dívida vem decli-
nando – modestamente – desde o último trimestre de
2003, na esteira do superávit primário (meta de 4,25%
do PIB e resultado efetivo de 4,4% do PIB no ano pas-
sado), da recuperação do PIB (crescimento de 1,5% no
último trimestre de 2003 comparado com o trimestre
anterior com ajuste sazonal e um resultado de 1,6%
para o primeiro trimestre de 2004) e de um expre s s i v o
declínio das taxas de juros (de 26,5% para o atual nível
de 16% ao ano). 

Um rápido exercício indica que – mesmo que a taxa
básica de juros não seja reduzida – a dívida pro v a v e l-
mente continuará a cair. Deduzindo-se da taxa de juro s
a expectativa de mercado para a inflação (6%) e de
c rescimento do PIB (3,5%) chega-se a uma taxa de
j u ros real líquida 5,7% sobre a dívida (58% do PIB em
d e z e m b ro menos 4% de base monetária, chega-se a
54% do PIB). Então, o custo dos juros (de novo, ainda
que a taxa de juros básica permaneça inalterada) seria
próximo a 3,1% do PIB (5,7% x 54%), uma vez que o
superávit primário de 4,25% mais que cobre esse
custo, a dívida seria reduzida em 1,1% do PIB. Porq u e
um país com uma dinâmica da dívida como esta deve-
ria inspirar desconfiança? 

O Brasil não entrou em moratória quando o seu fi-
nanciamento externo foi cortado em US$ 28 bilhões,
em 2002. Agora que apresentamos um superávit em
conta corrente de 1% do PIB, com crescimento de mais
de 20% ao ano das exportações por oito trimestre s
consecutivos, uma trajetória de crescimento do PIB,
uma inflação em 12 meses caindo de 17%, há um ano
atrás, para 9,3%, em 2003, e 5,3%, em abril de 2004,
por que, neste mundo, isto poderia ser considerado um
caminho provável? 

B M E - Uma política econômica consistente com os
princípios de estabilidade monetária e equilíbrio fiscal

A economia brasileira deve crescer 3,5% este ano, calcula o ministro Antônio Palocci

M i n i s t ro Antônio Palocci – O Brasil já está ob-
tendo um crescimento excepcional de suas exportações
hoje. A balança comercial fechou 2003 com um supe-
rávit de US$ 25 bilhões que tem se ampliado, já che-
gando a US$ 28 bilhões o acumulado em 12 meses, e
a conta corrente apresentou um superávit de 0,8% do
PIB. Acumulamos US$ 8,5 bilhões em reservas intern a-
cionais desde o início do governo, e as reservas líquidas
chegaram a US$ 25 bilhões.  Nossas exportações ultra-
passaram US$ 80 bilhões e estão crescendo a taxas fe-
nomenais. E a nossa pauta de exportações está agora
movendo-se cada vez mais das “commodities” para
p rodutos de alto valor- a g regado. Nem é preciso mais
lembrar os sucessos do nosso agro-negócio e da Em-
b r a e r.

Mas mesmo assim não estamos satisfeitos. O Go-
v e rno está trabalhando em melhorar a nossa inserção
no mundo global, em várias áreas.  

P r i m e i ro, queremos aumentar nossa competitivi-
dade. Estamos empenhados em um série de re f o r m a s
para a diminuição dos custos para o investidor domés-
tico e externo, pelo fortalecimento do marco re g u l a t ó-
rio, que reduz incertezas. Queremos aumentar nossa
eficiência e produtividade, com uma política industrial
focada para a inovação tecnológica e a redução do
custo de capital no país.

Segundo, estamos trabalhando para encontrar boas
p a rcerias bilaterais, que aumentem o potencial exportar
de nossos corre d o res, facilitem o escoamento do nosso
a g ronegócio. O Presidente foi à China, onde há uma
demanda forte por uma participação nesse esforço, in-
clusive com possibilidade de parcerias no financia-
mento de projetos que vão diminuir alguns dos nossos
p roblemas logísticos.

A terceira vertente é aumentar o acesso do Brasil a
o u t ros mercados e sinalizar a parc e i ros e investidore s
i n t e rnacionais que o país está no rumo da integração
competitiva. Nossas negociações comerciais seguem
seu curso, dificultadas ainda pelo acesso condicional e
limitado a grandes mercados consumidores, mas com o
país dedicado dentro do Mercosul a detalhar suas ofer-
tas no âmbito das negociações multilaterais e bilaterais
em que nosso bloco está engajado.

B M E – Apesar de todos os compromissos assumidos
pelo governo e do julgamento positivo da política eco-
nômica colocada em prática, persistem desconfianças a
respeito da capacidade do Brasil de servir e pagar a dí-
vida pública. Como e quando essa desconfiança se dis-
s i p a r á ?

M i n i s t ro Antônio Palocci – A confiança na susten-
tabilidade fiscal tem aumentado pelos próprios re s u l t a-
dos na nossa política fiscal. Nosso compromisso com o
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e o Presidente Lula apontava para seus aspectos mais
agudos. Daí nasceu o programa Fome Zero, voltado
para necessidades básicas dos grupos mais vulneráveis
como também para o crescimento e o desenvolvi-
mento. Em nenhum momento perdeu-se de vista que
um dos nossos objetivos de política econômica, através
do fortalecimento do crescimento sustentável, é a re-
dução da pobreza e da desigualdade.

Para dar um exemplo, dentro do nosso pro g r a m a
fiscal, a nossa política também busca uma melhor se-
letividade e uma flexibilização na alocação de re c u r-
sos. Como é que está prosseguindo o nosso esforço?
Trabalhando com os parâmetros de despesas de nosso
p rograma fiscal, estamos buscando melhorar a efici-
ência da despesa social passando pela avaliação, unifi-
cação e focalização de políticas e programas sociais. O
gasto social do Governo em 2003 foi de R$ 232 bi-
lhões, equivalente a 15% do PIB. As despesas do
nosso sistema de Previdência Social somaram 68%
desse montante. Como é sabido, para dar mais equilí-
brio as contas previdenciárias do sistema público, o
G o v e rno implementou em 2003 uma primeira série de
reformas importantes (aumentando idades mínimas
de aposentadoria, instaurando novas contribuições
para aposentados e também tetos mais realistas). Es-
pera-se que essa racionalização permita uma econo-
mia no déficit do sistema de cerca de 0.5% de PIB por
ano. Além desse passo fundamental, de 2002 a 2003,
a participação no gasto da área de assistência social
passou de 5.7% a 6.2%.  Esse aumento – dentro de
um programa fiscal austero – deve-se principalmente
ao aumento de gastos com programas de transferên-
cia de renda condicionadas para as famílias pobre s ,
unificados hoje no programa Bolsa-Família. Natural-
mente, essa questões são complexas, e envolvem o
trabalho de várias agências e Ministérios inclusive o do
M i n i s t ro Patrus Ananias do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. Do ponto de vista macro e c o n ô m i c o
do financiamento, nossa preocupação é estudar a me-
lhor escolha de repartição de recursos existentes no
o r ç a m e n t o .

É uma questão complexa que gira em torno de ava-
liar a eficiência de vários desenhos e alternativas para
p rogramas sociais medindo para cada uma delas as
suas implicações fiscais. É necessário uma análise deta-
lhada, usando inclusive micro-dados das nossas pesqui-
sas por amostragem de domicílio, para estabelecer qual
atuação tem a capacidade de atingir o maior número
de famílias pobres (muitas das quais não se encontram
nos setores formais da economia e portanto não se be-
neficiariam diretamente das duas primeiras formas de
atuação) e ao menor custo possível dentro dos nossos
limites orçamentários. 

pode ser executada mesmo em um ambiente político
conturbado por críticas de aliados do próprio governo?

M i n i s t ro Antônio Palocci – Debate acalorado é
parte da nossa tradição e de muitos países, sobre t u d o
os latinos. Veja a França, a Itália, a Espanha, onde a po-
lítica dos governos é permanente questionada. Durante
a gestão do Presidente Mitterrand, os seus aliados polí-
ticos faziam manifestações contra sua gestão. Temos o
hábito – que achamos saudável – de discutir democrá-
tica e intensamente (às vezes com muito ardor) nossa
política econômica. Às vezes discordamos. Mas é sem-
p re com grande transparência que o Governo discute
em todos os foros nossas propostas. E esse debate tem
permitido um maior consenso sobre a relevância de di-
versos aspectos da política econômica, como o ajuste
fiscal de longo prazo. 

Apesar das críticas, achamos que há uma visão
comum, muito mais sólida hoje que há alguns poucos
anos. Foi muito importante para o país mostrar que a
a l t e rnância política não resultou em nenhuma catás-
t rofe como alguns previam. A África do Sul, na sua
transição de 1994-1996 trilhou esse mesmo caminho.
Os analistas previam o caos. Nada aconteceu. E lá tam-
bém haviam críticas severas à política de re s p o n s a b i l i-
dade fiscal do Governo do Presidente Mandela. Hoje,
acho que existe um grau de entendimento sobre a
nossa orientação geral: combinar políticas macro e c o n ô-
micas responsáveis, isto é de longo prazo, que pro d u-
zam estabilidade e crescimento, com políticas micro e-
conômicas modernas que incentivem os indivíduos em-
p re e n d e d o res mas também ajudem os mais vulnerá-
veis. Obviamente, isso não é fácil, mas é perfeitamente
possível e é exatamente o que estamos logrando fazer.

B M E - Qual o risco de que a agitação política e so-
cial promovida pelo MST ou outros movimentos dessa
natureza venham a alterar o rumo da política econô-
mica do atual governo?

M i n i s t ro Antônio Palocci – Eu não qualificaria isso
de “agitação”. Existe uma série de expressões de de-
mandas sociais, onde em alguns casos isolados, ultra-
passou-se a legalidade – o que deve ser sancionado e é
competência do poder judiciário. Acredito que as de-
mandas sociais vão pro g ressivamente ser solucionadas,
com o maior crescimento do emprego e da renda e
também pela melhora do nosso gasto social, que pas-
sará a ser mais bem direcionado, ou “focalizado” como
dizem os especialistas.

Q u e ro prosseguir mostrando que não é incompatí-
vel ter uma política fiscal responsável e avanços no
campo social. Ao mesmo tempo em que trabalhava
para superar a crise de 2002, o Governo re c o n h e c i a
plenamente a situação social problemática que herd a v a
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nas empresas no comércio exterior mediante a desburo-
cratização do processo exportador, acesso a financia-
mentos competitivos e disseminação da cultura exporta-
dora, por meio dos Encontros de Comércio Exterior (En-
comex) e de treinamento a empre s á r i o s .

BME – Em que setores o senhor acredita que as ex-
portações brasileiras obterão melhor desempenho nos
mercados mundiais?

Ministro Luiz Fernando Furlan – Agronegócio, si-
derurgia, indústria automobilística e aviação são setores,
entre outros, tradicionais e reconhecidos internacional-
mente. Além disso, o governo brasileiro está priorizando
o desenvolvimento dos setores de fármacos, softwares,
eletroeletrônicos e bens de capital por abrangerem pro-
dutos de grande valor agregado e enorme potencial
produtivo.

BME – Desses mercados, quais o senhor destacaria
como preferenciais para o bom desempenho das nossas
exportações?

Ministro Luiz Fernando Furlan – O bom desempe-
nho das exportações é construído com a soma de todos
os setores e cadeias produtivas. Mesmo quando algum
setor se destaca não significa que todas as atenções
devem se voltar exclusivamente a ele. A conquista de
novos mercados se faz também com o desenvolvimento
de novos produtos e tecnologias. A diversidade da
pauta exportadora brasileira, bem como seus destinos,
são fundamentais para a consolidação do desempenho
da balança comercial.

O ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan: esforço para ampliar a base exportadora

Brasil Marca de Excelência – Quais as principais es-
tratégias do Ministério do Desenvolvimento para que o
Brasil alcance altas taxas de crescimento econômico, ao
longo de vários anos, como deseja o Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva?

M i n i s t ro Luiz Fernando Furlan – O governo federal
tem implementado uma série de ações com esse obje-
tivo. No Ministério, há uma concentração de esforços
para promover o crescimento econômico, aumentando
as exportações e agregando maior valor aos pro d u t o s
exportados. Com o lançamento da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), o govern o
almeja a retomada do desenvolvimento baseada num
c rescimento econômico sustentável, com a melhoria do
bem-estar e da distribuição de renda à população. Fo-
cada no aumento da eficiência da estrutura pro d u t i v a ,
no aumento da capacidade de inovação das empre s a s
brasileiras e na expansão das exportações, a PITCE é a
base para uma maior inserção do País no comércio inter-
nacional, estimulando os setores onde o Brasil tem maior
capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens
competitivas, abrindo caminhos para inserção nos seto-
res mais dinâmicos dos fluxos de troca internacionais. 

BME – O que o Brasil precisa obter na área de co-
mércio exterior para que a política de desenvolvimento
seja bem sucedida e o crescimento seja alcançado?

M i n i s t ro Luiz Fernando Furlan – As ações, nessa
á rea, voltam-se para a expansão sustentada das exporta-
ções e ampliação da base exportadora pela incorporação
de novos produtos, empresas e mercados. Isso inclui o
apoio às exportações, com financiamento, simplificação
de procedimentos e desoneração tributária; a pro m o ç ã o
c o m e rcial e prospecção de mercados; o estímulo à cria-
ção de centros de distribuição de empresas brasileiras no
exterior e à sua internacionalização; o apoio à inserção
em cadeias internacionais de suprimentos; e o apoio à
consolidação da imagem do Brasil e de marcas brasileiras
no exterior. Além disso, há o esforço contínuo do Go-
v e rno para incrementar a participação de micro e peque-

Maior foco nas
exportações
O ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Luiz Fernando 
Furlan, destaca nesta entrevista as ações
em curso para aumentar a inserção do
Brasil no mercado intern a c i o n a l
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A L B E RTO MAWA K D I Y E

A área de infra-estrutura é um dos principais focos de
investimentos do Brasil, especialmente a partir da confir-
mação do firme processo de retomada econômica em
que o País ingressa. Neste contexto, o setor de transpor-
tes é considerado de importância estratégica por técni-
cos do governo, que já mapearam as principais deman-
das para apoiar o crescimento econômico.

Um consórcio internacional comissionado pelo go-
v e rno federal – constituído pela Booz-Allen, Bechtel e
pelo ABN Amro Bank – identificou nada menos do que
385 projetos de infra-estrutura prioritários nas várias re-
giões do país, boa parte dos quais na área de transpor-
tes. Somadas, as obras re p resentam investimentos da
o rdem de US$ 228 bilhões.

País de dimensões verdadeiramente continentais, o
Brasil, de fato, demanda investimentos para diminuir dis-
tâncias entre centros de produção e de consumo e tor-
nar mais eficiente o transporte de insumos e pro d u t o s
a c a b a d o s .

Na rota do 
desenvolvimento
Expansão das malhas rodoviária, 
f e r roviária e hidroviária e a 
m o d e rnização de portos e aero p o r t o s
atraem investimentos intern a c i o n a i s

Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo: modelo de concessão atrai investimentos externos
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F e rnão Dias, entre São Paulo e Belo Horizonte, capital do
etado de Minas Gerais. 

A Espanha, que de alguns anos para cá vem multipli-
cando os seus negócios no Brasil – de bancos à telefonia
e à siderurgia (a espanhola Sidenor adquiriu re c e n t e-
mente o controle acionário da empresa Aços Vi l l a res) –
também quer participar do jogo. 

O Ministério de Desenvolvimento da Espanha inves-
tiu, em maio deste ano, cerca de 300 mil euros para de-
senvolver o estudo de viabilidade econômica de uma
linha de trem entre São Paulo e o pólo tecnológico de
Campinas, distante 100 quilômetros da capital paulista.
O projeto ligará o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos,
na Grande São Paulo, ao aeroporto de Viracopos, que é
o também principal terminal aéreo de cargas do país. O
custo de implantação da via férrea é estimado entre US$
600 e US$ 700 milhões. 

O governo, de outra parte, procura facilitar e torn a r
ainda mais atrativa o ingresso do capital externo. A mais
recente iniciativa tomada com este propósito foi a for-
matação das Parcerias Público Privadas, estabelecendo
regras para a participação da iniciativa privada em pro j e-
tos públicos. 

“A verdade é que, sem a participação do capital pri-
vado, o governo não teria como executar todas as obras
que o país necessita”, diz o ministro dos Transportes, Al-
f redo Nascimento. Por este sistema, as empresas entram
com todos os recursos, tendo a contrapartida na explora-
ção do negócio por um período determinado. O Estado
continua a definir o planejamento e as obras essenciais.

A tarefa é imensa – mas também pode se transfor-
mar em um mercado fantástico para o capital estran-
g e i ro. Do 1,6 milhão de quilômetros de rodovias, por
exemplo, apenas 10% são pavimentadas. Nada menos
do que 47% das estradas federais (58% pavimentadas)
necessitam de investimentos. 

A malha ferroviária, de outra parte, é acanhada para
as necessidades do País, somando 28.700 quilômetro s .
O sistema, entretanto, está sendo modernizado e ampli-
ado a partir do Plano Nacional de Revitalização de Ferro-
vias, conduzido pelo governo federal, com impacto posi-
tivo sobre a indústria brasileira de equipamentos ferro v i-
ários. “Vamos entregar 14.038 vagões até 2006”, diz
Luis Cesário Silveira, presidente da Associação Brasileira
da Indústria Ferroviária (Abifer). 

Algumas grandes companhias brasileiras poderão en-
g rossar os investimentos estrangeiros. É o caso, por
exemplo, da Caramuru 

Alimentos, a maior processadora de grãos de capital
nacional do País, que investiu US$ 10 milhões na aquisi-
ção de dez locomotivas importadas dos Estados Unidos e
300 vagões graneleiros para escoar sua produção de soja
do Centro-Oeste até o porto de Santos por via férre a .

Pesados investimentos, neste sentido, vêm sendo re a-
lizados por governos, agências internacionais de financi-
amento e corporações privadas internacionais. To m e - s e ,
por exemplo, o caso do China International Trust and In-
vestment Corporation, que projeta investimentos da
o rdem de US$ 4 bilhões em projetos de logística. 

Os aportes serão realizados para apoiar a produção e
o embarque de produtos brasileiros importados em
grande escala pela China: soja, minério de ferro e pro d u-
tos siderúrgicos. Dentre tais investimentos estão dese-
nhados projetos como a conclusão da ferrovia Norte-Sul
e a modernização dos portos de Itaqui (Maranhão) e de
Santos (São Paulo). 

A iniciativa privada participa ativamente deste pro-
cesso. Uma joint-venture constituída pela brasileira Com-
panhia Vale do Rio Doce – uma das maiores mineradoras
do mundo – em associação com a chinesa Shangai Baos-
teel para desenvolver um pólo siderúrgico em São Luis,
no Maranhão, norte do Brasil, prevê também a constru-
ção de cargueiros para o transporte de minérios.

Os projetos de logística também estão na alça de
mira de outro país asiático – o Japão. A missão empre s a-
rial liderada pela Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) àquele país, em junho deste ano, volta
ao Brasil com negócios da ordem de US$ 1 bilhão em
p rojetos de infra-estrutura, como o financiamento de
construção da linha 4 do Metrô de São Paulo e o pro j e t o
de saneamento da Baixada Santista. 

O Japão é, hoje, o sétimo maior investidor estran-
g e i ro no Brasil, onde possui um estoque de US$ 5,1 bi-
lhões. O maior financiamento em curso compreende o
p rojeto de despoluição do rio Tietê, que deverá re c e b e r
49,4 bilhões de ienes, 60% do seu custo total. Outro
grande financiamento japonês é um empréstimo de US$
240 milhões para o projeto de recuperação da ro d o v i a

A modernização
da malha
rodoviária e do sis-
tema portuário
abre novas oportu-
nidades de negó-
cios
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R O B E RTO FERREIRA

No dia 27 de maio deste ano, a diretoria da Petro b r a s
acertou com a direção do Japan Bank for Intern a t i o n a l
Cooperation (JBIC), em Tóquio, as bases de financia-
mento de investimentos estimados em US$ 1 bilhão, que
serão aplicados em projetos de energia no Brasil, ainda
em 2004. As negociações, que envolveram também ou-
t ros bancos japoneses e tradings, como Mitsui, Mitsu-
bishi, Itochu, Marubeni e Sumitomo, são uma pequena
das oportunidades de negócios que se abrem para investi-
mentos externos na área de petróleo e gás.

Essas duas matrizes energéticas, de fato, são objeto de
pesados investimentos conduzidos pela Petrobras, a maior
e m p resa brasileira, com faturamento da ordem de US$ 44
bilhões no ano passado. A companhia, com efeito, re s e r-
vou US$ 53,6 bilhões para aplicar nos próximos sete anos,
dos quais US$ 46,1 bilhões no Brasil e US$ 7,5 bilhões no
e x t e r i o r, inclusive nos Estados Unidos.

O mais recente projeto da companhia foi aprovado em
julho do ano passado – o Projeto Malhas, que prevê a ex-
pansão e interligação das redes de transporte de gás na-
tural nas regiões Nordeste e Sudeste, com investimento

Combustível para
novos negócios
P rojetos de exploração e distribuição de
petróleo e gás natural abrem 
oportunidades de negócios para investidor
e x t e rn o

Plataforma da Petrobras em alto mar: recorde mundial na produção em águas profundas

total de US$ 1 bilhão. Desse valor, US$ 400 milhões são
financiados pelo JBIC.

Os planos de investimentos decorrem do esforço feito
para reduzir a dependência das importações de petróleo e
para diversificar sua matriz energética, apostando no po-
tencial do gás natural. Com tais iniciativas, o Brasil não
apenas praticamente alcança a auto-suficiência na pro d u-
ção de óleo, como identificou enormes reservas de gás na
Bacia de Santos, estrategicamente localizadas junto aos
principais centros de consumo do País.

O diretor da área internacional da companhia, Nestor
Cerveró, destaca este novo cenário como um horizonte
que se abre para os investidores internacionais. “O mer-
cado brasileiro é muito grande. O potencial para as empre-
sas de equipamentos, de bens e serviços é enorme. E a Pe-
t robras, que detém 90% deste mercado, está aberta a as-
sociações com outras empresas para explorá-lo”, diz ele.

As oportunidades para os investidores externos, de
fato, são consideráveis. Cerca de 30% dos recursos pre v i s-
tos para investimento nos próximos sete anos terão de ser
captados no mercado doméstico e no internacional. “Dos
US$ 53,6 bilhões que a empresa precisará para financiar
seus projetos, US$ 37,5 bilhões virão da geração de caixa,
US$ 9,1 bilhões por financiamentos convencionais, US$
5,9 bilhões através de project finance e US$ 1,1 bilhão por
emissão de ações”, destaca o diretor da Petro b r a s .

A estratégia de negócios da companhia na área de gás
e energia prevê investimentos superiores a US$ 3 bilhões
visando ao desenvolvimento do mercado de gás natural,
c o m p reendendo a malha de gasodutos do Nordeste, o do
S u d e s t e - N o rdeste, o Urucu-Coari-Manaus, o Campinas-
Rio de Janeiro e toda a malha de gasodutos do Sudeste.
Nesses projetos a empresa já trabalha associada a compa-
nhias japonesas.

O diretor Nestor Cerveró destaca que, do total de in-
vestimentos da empresa no exterior (US$ 7,5 bilhões),
80% serão destinados à exploração e produção, enquanto
a área de gás e energia internacional absorverá 9%. 

Para os investidores internacionais, o mercado brasi-
l e i ro ainda está longe de se esgotar. A Petrobras, que
detém 90% desse mercado, precisará formar parc e r i a s
para cumprir a meta de auto-suficiência nacional e pro d u-
zir excedente exportável, o que a colocará em pé de
igualdade com as gigantes do mercado intern a c i o n a l .

O potencial do mercado brasileiro de derivados aponta
para um crescimento médio de 2,4% ao ano até 2010.
No mercado de gás, o crescimento previsto será ainda
m a i o r, de 14,2% ao ano, e a Petrobras entende que ainda
há toda uma infra-estrutura a ser construída nessa áre a .
Dos 30,7 milhões de metros cúbicos de gás/dia que re p re-
sentavam o mercado de gás natural no Brasil em 2003, a
estimativa é que em 2010 já sejam 77,6 milhões de me-
t ros cúbicos/dia.
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M i n i s t ro Guido Mantega - É preciso deixar claro
que não há nenhuma contradição entre cre s c i m e n t o
econômico e estabilidade. Esse foi um mito que se
vendeu no passado. Os conservadores sempre enten-
deram o crescimento da economia como fator de ge-
ração de inflação. Isso é um mito que deve ser des-
feito. É possível manter a inflação sob controle, manter
a estabilidade e ao mesmo tempo termos taxas de
c rescimento expressivas, vigorosas, dentro do potencial
que o Brasil tem. Por isso é muito importante que se
olhe para o longo prazo e se eliminem pontos de es-
trangulamento. Entendo que seja perfeitamente com-
patível um crescimento maior, acima de 4% do PIB,
sem que haja inflação no país.

O ministro do Planejamento, Guido Mantega: “Infra-estrutura é a questão chave para o crescimento sustentado”

Brasil Marca de Excelência – Quais as principais
estratégias do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão para que o Brasil alcance altas taxas de cres-
cimento econômico, ao longo de vários anos, como
deseja o Presidente Lula?

M i n i s t ro Guido Mantega - Para que o Brasil
tenha um crescimento sustentável, é necessário criar-
mos condições para aumentar o volume de investi-
mentos no país, especialmente na área de infra-estru-
tura. Eu diria que hoje essa é a questão chave para o
c rescimento sustentado. Com essa perspectiva de
longo prazo, o Ministério do Planejamento elaborou o
Plano Plurianual 2004-2007 – que espera apro v a ç ã o
no Congresso – contendo os projetos que precisam ser
feitos no Brasil: estradas, ferrovias, portos  e outros in-
vestimentos na área de energia elétrica, gás, sanea-
mento ou habitação.

Neste sentido, o Ministério do Planejamento apre-
sentou ao Congresso um projeto de Parceria Público-
Privada (PPP), que está em fase final de apro v a ç ã o .
Esse projeto permitirá viabilizar o ingresso de investi-
mentos privados em áreas que antigamente eram mais
restritivas ao setor público. 

B M E – Qual será o desenho deste novo modelo?
M i n i s t ro Guido Mantega - Na verdade, será uma

operação conjunta onde o setor público entra indi-
cando quais são os projetos a serem feitos, as princi-
pais obras – e aí entra a visão de longo prazo, a visão
de planejamento que consta no Plano Plurianual – ga-
rantindo ao setor privado a remuneração daquele pro-
jeto que está sendo implantado. Em resumo, o pro j e t o
permitirá a transferência do investimento para o setor
privado, porém com a orientação do governo. 

B M E - Será possível buscar esse crescimento e man-
ter o atual rigor no cumprimento da meta de inflação,
sem admitir nem mesmo a oscilação prevista no pró-
prio sistema de metas?

PPA, alavanca do
desenvolvimento
Novo modelo de investimento, o pro j e t o
P a rceria Público-Privada (PPP) cria
substantivas oportunidades de negócios,
diz o Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Guido Mantega

Brasil x Russia  21/10/04  8:14 PM  Page 32



34

B M E - Quais as prioridades do PPA que lhe pare-
cem mais relevantes para o crescimento econômico
b r a s i l e i r o ?

M i n i s t ro Guido Mantega - O PPA tem duas or-
dens de prioridades: social e econômica. Do ponto de
vista da prioridade social, queria destacar os pro g r a-
mas de transferência de renda como o Bolsa-Família,
que pretende reduzir ou mesmo erradicar a miséria en-
dêmica que existe hoje no país. Por meio desse pro-
grama se poderá beneficiar praticamente a totalidade
das famílias carentes. De outra parte, o PPA tem um
conjunto de projetos na área de infra-estrutura. Na
á rea de transportes, por exemplo, são muitos os pro j e-
tos, desde a recuperação da malha rodoviária brasileira
à modernização dos portos e aeroportos. Além destas
f rentes, o PPA reserva ações em áreas como a de sane-
amento, para a qual estão programados investimentos
de US$ 5 bilhões só em 2004.

B M E – Quais as outras frentes de ação?
M i n i s t ro Guido Mantega - O programa habitacio-

nal, que prevê a construção de 580 mil moradias
novas em 2004, reativando, paralelamente, o seg-
mento da construção civil, a principal responsável pela
formação bruta de capital fixo. Além disso, o PPA
p revê um ambicioso programa de investimentos na
á rea petroquímica: ampliação da exploração de petró-
leo, de gás, energia elétrica. 

B M E - O que o Brasil precisa obter em termos de
investimentos externos para que o crescimento alme-
jado seja alcançado?

M i n i s t ro Guido Mantega - Nós esperamos que
para 2004 haja um aporte em torno de US$ 12 bilhões
a US$ 13 bilhões de capital externo. E isso levando em
conta que estamos numa conjuntura intern a c i o n a l
com uma certa instabilidade que podem criar certo re-
ceio nos investidore s .

B M E - Quais são na sua opinião as principais áreas
que poderão atrair esses investimentos? Em quais
delas o sistema PPP deverá funcionar melhor e trazer
mais resultados?

M i n i s t ro Guido Mantega - Temos interesse do ca-
pital estrangeiro no setor elétrico, na geração, comer-
cialização distribuição de energia elétrica. Há intere s s e
também no setor de transmissão. Outra área de inte-
resse é o transporte ferroviário. O caso, por exemplo,
dos chineses interessados em assegurar o forn e c i-
mento de insumos como soja, minério de ferro e ou-
t ros. Por essas necessidades, os chineses mostram um
particular interesse em participar de ferrovias, como
por exemplo a Norte-Sul e a Tr a n s n o rdestina. 
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