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e Administração de Empresas.

Foi presidente da Fundação Centro
de Estudos de Comércio Exterior,
presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB) e
atuou em diversas atividades rela-
tivas ao comércio exterior, podendo
ser considerado um dos maiores
especialistas brasileiros nesse
importante tema.

Nessa conversa com o Prof.
Francisco Gracioso, demonstra seu
otimismo em relação ao futuro do
Brasil no cenário dos negócios
internacionais – e uma certa
impaciência com os obstáculos que
impedem um progresso ainda mais
rápido.

JRWP

G
aúcho de Porto Alegre, Marcus Vi-
nicius Pratini de Moraes já exerceu
diversos cargos executivos no
governo brasileiro – tendo sido
ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do segundo governo
FHC – deixando, como saldo posi-
tivo, o reconhecimento inter-
nacional do agronegócio brasileiro,
um setor em franca expansão, res-
ponsável por grande parte do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) nacional e
de todo o superávit da balança
comercial do País. Casado, pai de
quatro filhos, Pratini de Moraes é
economista graduado pela Facul-
dade de Ciências Econômicas da
Universidade do Rio Grande do Sul,
com cursos no exterior de Pós-Gra-
duação em Administração Pública
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GRACIOSO – Gostaria de iniciar,
fazendo uma pergunta ligada ao seu
setor, como presidente da ABIEC –
Associação Brasileira  das Indústrias
Exportadoras de Carne. Como vai a
exportação de carne brasileira?

PRATINI – O Brasil assumiu em
2003 – e ampliou em 2004 – a posi-
ção de líder mundial em exportação
de carne bovina. Somos um tra-
dicional exportador de carne,
porém, desde a Primeira Guerra
Mundial, o país exportava carne
enlatada. Só recentemente passou a
ser um exportador importante de
carne fresca, congelada ou resfriada.
Foi nesse segmento que tivemos o
maior desenvolvimento, particular-
mente nos últimos quatro anos. Até
1999, a participação do Brasil no
mercado internacional era limitada.
Inclusive, durante anos, importamos
carnes. Chegamos a importar carne
de Chernobyl – carne contaminada.
Mas agora o Brasil é líder em volume
e isso decorre de três fatores:  O pri-
meiro foi o extraordinário avanço
nos setores de sanidade animal – a
erradicação da febre aftosa, a com-
provação da inexistência da doença
da vaca louca e a ampliação dos cui-
dados no âmbito dos produtores,
municípios, Estados e da União atra-
vés do Ministério da Agricultura, dos
mecanismos de controle e cer-
tificação de qualidade.

GRACIOSO – Você credita os bons
resultados na exportação de carne
ao avanço da qualidade.

PRATINI – Qualidade e sanidade.
São os dois fatores fundamentais.
Separo-os, porque a questão sanitá-
ria transformou-se, não só num ins-

trumento de acesso ao mercado, mas
também num instrumento de res-
trição. “Restrição sanitária” é o novo
nome do protecionismo interna-
cional em relação à carne. O segun-
do fator é a questão genética – tec-
nologia. Houve uma grande me-
lhoria genética do nosso rebanho,
que é o maior rebanho comercial do
mundo – devemos ter hoje 190 mi-
lhões de reses nos pastos – e a ge-
nética moderna permitiu carne de
melhor qualidade, animais precoces
e melhor ou menor  taxa de conver-
são e alimento para cá, em peso vi-
vo. O terceiro fator foi a abertura de
novos mercados no plano inter-
nacional, viabilizada em função da
melhoria da questão sanitária e da
qualidade da nossa carne.

GRACIOSO – E o fator político? A
habilidade de negociar bons acor-
dos comerciais e romper barreiras
protecionistas?

PRATINI – Não há dúvida. Há dois
componentes no marketing da car-
ne: o marketing comercial e o mar-
keting institucional, que é a tarefa
do governo de abrir mercados. Essa
é uma tarefa fundamental, que exige
uma ação direta, forte, proativa,
insistente e permanente. Não só para
abrir mercados mas para mantê-los
abertos. Vivi isso no Ministério da
Agricultura e é uma articulação entre
o setor privado, o Ministério da Agri-
cultura e o Itamaraty. Usei muito a

ação externa, de forma pessoal e
com a ajuda do Itamaraty, para abrir
novos mercados para a carne bra-
sileira, vencendo as barreiras técni-
cas e sanitárias impostas anterior-
mente. Hoje, o Brasil vende carne
para 143 países; vendíamos para 40
há sete anos. Isso é fruto de ações,
acordos bilaterais, sanitários – al-
guns acordos multilaterais, mas,
basicamente, é uma ação de mer-
cado-a-mercado, porque a expor-
tação de alimentos – em particular
a de carne – pressupõe a aprovação
dos critérios sanitários de países
exportadores, e a elaboração de um
certificado sanitário acordado entre
os dois países. Isso não se faz por
exemplo de forma multilateral; mas
bilateral, e envolve inovação polí-
tica, presença intensa e muita nego-
ciação. O Brasil também foi ajudado
por dois fatores: o episódio da febre
aftosa na Europa, da vaca louca nos
Estados Unidos e no Canadá – e de-
pois, na Inglaterra e Europa. A de-
terioração das condições sanitárias
dessas regiões, aliadas ao fato de que
nós produzimos um animal de
campo – o boi brasileiro é boi de
capim, portanto, uma carne natural
– ajudaram a transformar a carne
brasileira numa grande alternativa
para o país.

GRACIOSO – Uma vantagem com-
petitiva, portanto.

PRATINI – Ao discutir competiti-

“PRECISAMOS EXPORTAR SEMPRE
PRODUTOS COM MAIOR VALOR AGREGADO.”( (
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vidade, devemos considerar dois
segmentos: o conceito icardiano tra-
dicional de vantagens comparativas,
onde sem dúvida, o Brasil tem van-
tagens em relação à carne bovina.
Mas isso não basta, no mundo mo-
derno, que é o das vantagens com-
petitivas. No agronegócio brasileiro,
a transformação das vantagens
comparativas do agronegócio brasi-
leiro em vantagens competitivas é a
grande tarefa. No caso da carne,
conseguimos vantagens competiti-
vas, apesar de problemas de logís-
tica, como o transporte, transfor-
mando essa característica do boi de
capim – natural, orgânico, carne
mais magra – numa vantagem com-
petitiva na prateleira do consumidor.

GRACIOSO – Em outras palavras,
trata-se de aplicar os princípios do
marketing à exportação. Essa receita,
na sua opinião, pode servir para o
agribusiness de modo geral e para
outros produtos que o Brasil queira
exportar?

PRATINI – O agronegócio, hoje, é
responsável por mais de 40% das
exportações e por 26 a 27% do em-
prego neste país. Foi o único res-
ponsável pelo salto da balança co-
mercial. Portanto, assumiu uma
posição estratégica no cenário
econômico, inclusive pelo efeito
multiplicador que tem em toda a
indústria e serviços ligados à
economia agrícola. A aplicação des-
sas idéias – que desenvolvemos para
a carne – é básica e acho que todos
os setores devem acompanhar. Mas
temos, antes, de discutir a questão
do marketing: convencer-nos de que
precisamos exportar sempre produ-
tos com maior valor agregado. Por

isso, defendo a exportação de carne
como proteína animal – proteína
animal de boi, frango, porco. Vamos
transformar o maior volume possível
de pastos, soro, farelo de soja, milho
em carne bovina, carne de frango,
de porco – proteína animal que vale
vinte, trinta vezes mais do que a
proteína vegetal utilizada na sua
produção. O desafio do Brasil, no
agronegócio, é aumentar o valor
agregado da sua exportação. Vamos,
sempre, exportar algumas matérias-
primas, mas nosso objetivo deve ser
– como no caso da carne – exportar
produto com valor agregado, porque
isso gera mais renda, mais emprego,
mais dólares. Uma tonelada de soja
vale US$ 250; uma tonelada de filé
mignon pode chegar a US$ 8 mil.

GRACIOSO –  Que preço médio
conseguimos, por tonelada?

PRATINI – Com exceção de alguns
mercados, ela está sujeita, hoje, a
uma taxação muito pesada. O preço
médio de venda está um pouco aci-
ma de US$ 2.200 por tonelada, in-
cluindo traseiro/dianteiro – é a
média, porque o traseiro vale mais
que o dianteiro. Mas como temos
grandes mercados no Oriente Médio
que compram só dianteiro, o volume
de exportação é grande. Eu, pessoal-
mente, sou um grande entusiasta da
exportação para esses mercados,
porque a gente exporta o dianteiro
e o churrasco fica aqui...

GRACIOSO – Nessa óptica de va-
lor agregado, o ministro Ricupero –
nosso compatriota que está na
OCDE – disse, em um artigo, que o
Brasil deveria olhar além das com-
modities e tentar entrar nos seg-
mentos mais dinâmicos do comércio
internacional, em produtos de alta
tecnologia, serviços elaborados.
Como vê essa observação?

PRATINI – Pelas funções que exer-
ci, nos últimos anos, e pelas ati-
vidades da ABIEC, o meu foco é o
agronegócio. Mas trabalhei nesse
estudo, com os dados da UNCTAD,
e chamava de produtos dinâmicos.
Apresentei um estudo, em 1997,
mostrando que o Brasil estava fora
dos produtos mais dinâmicos no
crescimento do comércio interna-
cional, e o Ricupero usou esses
dados – que levantei, com base em
estatísticas fornecidas pela UNCTAD
– para elaborar alguns artigos e essa
tese, que ele defendeu em várias
conferências. Se – de um lado – no
agronegócio, o Brasil adotou uma
estratégia que me parece adequada
e tem trazido bons resultados, na
área industrial temos ainda um gran-
de espaço a percorrer. Pecamos por
várias deficiências. A primeira é a
nossa cultura – o Brasil tem cultura
de país colonial. Sempre foi um país
comprado; nunca soube vender.
Durante quase 500 anos, os estran-
geiros – basicamente portugueses –

“A GENTE EXPORTA O DIANTEIRO
E O CHURRASCO FICA AQUI...”( (
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vieram aqui e compraram o que qui-
seram. Levaram o Pau-Brasil, depois
o algodão, cacau, café, minério de
ferro, couro, açúcar, pagando o
preço que bem entendiam. A indús-
tria do Brasil não se desenvolveu. Até
1808 – quando o mundo ingressava
no setor industrial –, aqui, a única
indústria que existia era a de fabri-
cação de tecidos para roupas de es-
cravos. Tudo era proibido, inclusive
gráficas. Os primeiros exemplares
do Correio Brasiliense eram editados
em Londres e vinham de navio,
porque era proibido ter gráfica aqui
– os portugueses não permitiam.
Entramos com atraso na Revolução
Industrial – que só se iniciou no Bra-
sil, de forma modesta, com a vinda
dos primeiros imigrantes suíços para
Friburgo no RJ, os alemães que
vieram para Petrópolis por volta de
1840 e, depois, para o Rio Grande
do Sul. E os italianos, em 1875.

GRACIOSO – A grande imigração
européia – e italiana em particular –
foi em 1890.

PRATINI – O Brasil industrial é um
país bem novo, com uma história
recente. Não desenvolvemos, no
Brasil, alguns dos princípios e
culturas que são fundamentais para
desenvolver a indústria. A primeira
delas é a propriedade industrial. Até
recentemente, o Brasil achava que
não poderia dar patentes porque era
um privilégio, quando – no mundo
inteiro – as patentes são concedidas
a quem desenvolve inovações im-
portantes, que geram renda e
emprego. No Brasil, patente era algo
sinistro. Também o Brasil sempre te-
ve, na área de exportação, um certo
preconceito: nunca gostou de
exportar. A cultura do Brasil era a
de restringir exportações e fazer
substituição de importações. Até o
final da década de 70, ainda tínha-
mos um governo que insistia na
substituição de importação. Isso nos
atrasou muito. Outro fator de atraso
foi a questão cambial. As regras de
câmbio do Brasil são tão antigas e
ineficazes, que qualquer movimen-
tação favorável da moeda brasileira
– e da conjuntura monetária – pro-
voca a valorização do real, o que
destrói as exportações – aconteceu
recentemente.
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GRACIOSO – E põe a perder os
anos de trabalho...

PRATINI – E há o marketing. Nunca
soubemos vender porque não
éramos vendedores. Hoje – no Brasil
moderno – seja na agricultura ou na
indústria, o grande desafio, de um
lado, é de logística e, de outro, é de
marketing. Não temos uma tradição
como vendedores. Aqui em SP, vou
em qualquer restaurante, de nível
médio, peço uma garrafa de água
mineral e me perguntam se eu quero
Perrier, Evian, Badort porque esses
sabem vender. Por isso digo que, se
quer aprender marketing, não vá aos
Estados Unidos; vá para a França.
Eles vendem água – e quem vende
água vende qualquer coisa. Vi uma
bolsa bonita, em uma loja na Europa
– a marca era Louis Vuitton – e
pensei: vou levar para minha mulher.
Entrei, perguntei o preço: 6.500
euros. Meu Deus! Essa bolsa custa
mais de R$ 20 mil! Olhei a bolsa,
nem era de couro, mas de um
plástico especial. Aquilo não tinha
R$ 500 de bolsa. R$ 19.500 eram
design, publicidade, merchandising,
imagem – era filosofia. O Brasil não
aprendeu, ainda, a gerar riqueza
porque tem até vergonha do luxo. É
outra coisa que temos que aprender:
os brasileiros não produzem luxo e
não o compram aqui, mas compram
quando viajam – são grandes com-
pradores de Dior, Louis Vuitton, Ca-
tarina Herrera – porque não apren-
demos que produtos de luxo criam
renda, como os italianos aprende-
ram e os franceses exploram com
competência. Isso é um bom exem-
plo de marketing.

GRACIOSO  – Há uma certa
discordância, a esse respeito. Há es-

pecialistas que defendem a criação,
no exterior, de marcas específicas.
Por exemplo, a Sadia poderia vir a
ser uma grande marca no exterior. E
há outros que dizem: “Não. É melhor
criar a grande marca, o “guarda-chu-
va” Brasil, que vai beneficiar tudo o
que tem origem no Brasil”. Qual é a
sua opinião?

PRATINI – Acho essa idéia equivo-
cada. Não sei de nenhum país do
mundo que venda o nome do país
como marca. Pode-se dizer: calça-
dos feitos na Itália, perfumes da
França, mas a marca é Dior, os cal-
çados são Prada. Acho que temos de
desenvolver as marcas brasileiras –
Sadia, Natura, Embraer, Vale do Rio
Doce, Petrobras, Banco do Brasil,
Bradesco, ABIEC. Criamos uma
marca com o Brasil que é o Brazilian
Beef, mas com o nome do frigorífico
ao lado. A marca tem de ser específi-
ca. Só que, para criar marcas no
exterior, o Brasil precisa prestigiar os
produtos aqui dentro. Assisti, outro
dia, a um anúncio de uma com-
panhia aérea nossa, vendendo pas-
sagem para Buenos Aires e dizendo
que lá havia carne muito boa. Pedi
que reclamassem desse anúncio,
pois é a carne brasileira que tem de
ser vendida. Venda-se outra coisa de
Buenos Aires; há muita coisa bonita
por lá, mas não a carne Argentina,
que é nosso concorrente. Não

sabemos nem proteger o nosso
produto. Cheguei outro dia em uma
churrascaria em São Paulo e me
ofereceram picanha argentina. Disse
ao garçom: não vim aqui comer
picanha argentina; estou numa chur-
rascaria brasileira. O Brasil tem o
maior rebanho do mundo, tem uma
carne excepcional e os senhores
vêm com picanha argentina? Ai veio
o dono da churrascaria e disse:
“Olha Pratini, falamos que é argen-
tina mas não é”. Aí eu disse: vamos
vender a picanha brasileira. Se não
aprendermos a valorizar o nosso
produto, não vamos ter marcas no
exterior. Para a Evian ser uma marca
de água mineral conhecida, há mais
de cem anos, às margens do Lago
Leman, eles têm um hotel mara-
vilhoso, com instalações fantásticas,
e fazem muito bom marketing. Tanto
que, no ano passado, realizaram a
reunião dos presidentes do G8 nesse
hotel. Levaram Putin, Bush, Chiraq.
Eles fazem marketing há 100 anos
porque valorizam o que é deles. Os
franceses brigam pelos seus vinhos,
queijos, pelos seus subsídios...

GRACIOSO – E, quando neces-
sário, inventam histórias. Você co-
nhece a frase famosa atribuída a Na-
poleão, a respeito do champanhe
francês. A história diz que, em suas
campanhas, levava sempre uma
caixa de champanhe. E dizia: “Se eu

“NA ÁREA INDUSTRIAL TEMOS AINDA
UM GRANDE ESPAÇO A PERCORRER...”( (
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ganhar, mereço; se perder, preciso”.
Isso mostra como os franceses são
mestres no marketing.

PRATINI – Precisamos criar marcas
brasileiras no exterior. A Sadia é um
sucesso. Vejo-a, por exemplo, em
Moscou – caminhões distribuindo
com a marca Sadia. É um sucesso
no Oriente Médio, mas é um sucesso
no Brasil. Há quantos anos come-
mos o frango da Sadia, salsichas etc?
Então, precisamos valorizar as
nossas marcas. Vou dar exemplos.
Quando estava no governo, apoiei
muito a cachaça mineira, de Salinas.
Hoje a cachaça mineira tem pro-
gramas de qualidade e controle. Em
2001, abri uma exposição de ca-
chaça em Belo Horizonte e o jornal
publicou: “Pratini, o cachaceiro”, de
uma forma pejorativa. E respondi:
tenho muito orgulho porque estou
valorizando o produto brasileiro
mais consumido no país.

Hoje, há controle de qualidade – os
mineiros criaram um selo de qua-
lidade. A cachaça Havana é vendida
por U$S 150 a garrafa. Preocu-
param-se com qualidade, cons-
truíram marca. Hoje, as cachaças de
Salinas são conhecidas na Alema-
nha, Dinamarca, Suécia.

GRACIOSO – Já tomei cachaça
brasileira na Alemanha, servida
como artigo de luxo.

PRATINI – Em Nova Iorque, os bons
cafés, bares ou restaurantes
oferecem caipirinha com boas ca-
chaças. A churrascaria Fogo de Chão
– que é brasileira – tem filiais em
Houston, Austin; abriu uma, agora,
em Beverly Hills, o bairro mais chi-
que de Hollywood. Há dezenas de
churrascarias brasileiras no exterior
e estou incentivando isso pela ABIEC
porque temos que mostrar a eles
como comemos a nossa carne, valo-
rizando a nossa churrascaria... Gos-
tamos de churrasco, vamos à chur-
rascaria, então temos que vender
isso lá fora. Quer conhecer a carne
brasileira, vá a uma churrascaria. E
ai vendemos a carne, o limão do
Piauí, para fazer a caipirinha com a
cachaça, que pode ser de São Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul ou
Pernambuco, vendemos os sucos de
frutas brasileiros, o açaí, maracujá,
e vendemos, hoje, doces, aipim,
banana para acompanhar o chur-
rasco. Na medida em que vamos
criando o conhecimento e o hábito
de comer à moda brasileira, o pro-
duto brasileiro vai junto. Foi assim
que os franceses fizeram. Lembro-
me de quando estava em Paris, há
alguns anos, com um grupo de gaú-
chos – calçadistas que estavam indo
à feira de Paris para tentar vender os
seus calçados. Fomos a um res-
taurante e as pessoas que nos
convidaram – franceses – escolhe-

ram o cardápio, e o primeiro prato
era escargot. Aí, o gaúcho – que
estava do meu lado – disse: “Eu não
como lesma”. Só que lesma francesa
vem num prato bonito, com azeite
de oliva, alho, salsinha, vinho espe-
cial. É marketing. É essa capacidade
que ainda não adquirimos; então
vamos adquiri-la. Acho que deve-
mos fazer duas coisas para criar
marcas brasileiras. A primeira é
valorizar o produto brasileiro aqui
dentro, exigir controle de qualidade.
Tenho um amigo que devolve até
Coca-Cola. “Essa está com gás de-
mais; essa com pouco gás.” Ele faz
isso – um pouco em tom de brin-
cadeira – mas para deixar claro que
precisamos ter opção. Na França, a
gente devolve garrafa de vinho de
500 euros. No Brasil, somos humil-
des, temos vergonha. Se quisermos
fazer marketing, temos até que ser
um pouco arrogantes, aprender com
Buenos Aires como fazer as coisas.
No Brasil, temos que perder o hábito
da humildade. Por exemplo, num
almoço, o garçom amabilíssimo,
quando termina, diz: “Desculpe al-
guma coisa”. Eu proíbo o pessoal
que trabalha comigo usar essa
expressão. Por que o brasileiro tem
que pedir desculpas por alguma
coisa, mesmo sem saber o que é? Tira
isso do vocabulário. O Brasil não
precisa pedir licença para ninguém.
Só precisa perder a humildade, fazer
o dever de casa bem feito. Antes de
ir para uma negociação, analisar
bem as posições, o tema, ir bem
preparado e ter coragem de defender
os nossos pontos de vista sem temor.
Aí conseguiremos avançar. Feliz-
mente, parece que a nova geração
tem mais orgulho do seu país; tem
conhecimento das deficiências mas

“BRASILEIROS EM VIAGEM SÃO GRANDES
COMPRADORES DE DIOR, LOUIS VUITTON...”( (
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não as coloca na frente da
capacidade de obter resultados. Essa
é a pré-condição: valorizar as nossas
coisas, falar bem do nosso país. Abro
o jornal todo dia e até as estatísticas
do IBGE mostram coisas negativas.
Tenho uma grande preocupação
com essa exploração sistemática da
pobreza e da miséria. Só se fala nisso
– em programas sociais – como se a
miséria e a pobreza fossem coisas
permanentes, no Brasil. Prefiro ser
o último dos ricos a ser o primeiro
dos pobres. Miséria e pobreza não
são assunto para seminário; é para a
vergonha nacional, para enfrentar. E
isto só se resolve com crescimento
econômico, educação e criação de
emprego. Esse tem que ser o enfoque
do Brasil.

GRACIOSO – Você falou dos
calçadistas gaúchos. Que eu saiba,
não há nenhuma grande marca
gaúcha de calçado no exterior. Eles
vendem centenas de milhões de
dólares, tornaram-se lançadores de
novos estilos. O que explica este
êxito? É apenas preço ou eles tam-
bém aprenderam a fazer marketing
de certa forma?

PRATINI – O mercado de calçados
– como vários outros – é segmen-
tado. Há o mercado de produtos ba-
ratos onde há marcas brasileiras
vendidas lá fora – Azaléia, Havaia-
nas, Melissa. No outro extremo, são
os calçados de alto preço, vendidos
a 300, 500, 1.000 dólares o par. Aí
sim são marcas, geralmente fran-
cesas ou italianas, feitas por desig-
ners e com um tipo de couro e
acabamento que ainda não conse-
guimos fazer inteiramente – Charles
Jourdain, Givenchy, marcas interna-

cionais de moda que usam um
esquema de publicidade que sai
caro. Mas quando o Dior vende –
ele vende de móveis a calçados, e
integra o grupo LVMH que fatura  20
bilhões de euros, ou mais, por ano e
que maximizou  atividade de marke-
ting e distribuição. Então eles têm
um custo unitário menor do que uma
marca exclusiva. Mas já estamos
vendo os brasileiros entrando nisso.
O Carlos Mielle, por exemplo, já tem
uma loja em Nova Iorque, alguns
estilistas brasileiros vendem nas
grandes lojas européias de Nova
Iorque. Esses são os dois extremos.
Depois, há o intermediário – que é
o calçado que o Brasil mais vende –
aquele que leva a marca das grandes
cadeias de varejo. Algumas em-
presas têm marcas próprias, quando
têm distribuidores próprios – mas
são poucas. O mercado que ocu-
pamos, nos Estados Unidos, é o
intermediário, onde se produz para
o distribuidor ou para o varejista, e
aí a marca do varejista predomina.
Em alguns calçados mais caros, já
temos a marca brasileira. Mas o
problema do custo. Promover uma
marca no produto de pouco valor
não é viável.

GRACIOSO – Como você disse, se
não se tem uma base doméstica for-
te, não é fácil investir lá fora.

PRATINI – Se você constrói uma
marca aqui... Por exemplo, a Natura
e o Boticário que foram para o exte-
rior. Eles construíram suas marcas
aqui. O que precisamos aprender é
valorizar as nossas coisas. E para va-
lorizar, não pode ser de graça; te-
mos de valorizar o que é bom e
exigir controle de qualidade, aten-
ção, apresentação, inovação e todas
essas características, que o Sr.
conhece melhor do que eu e que o
marketing impõe à tecnologia. Outro
ponto fundamental: O Brasil tem o
desafio de marketing e o desafio de
logística – o custo-Brasil. Ele pode
ser reduzido, aqui e ali, mas é um
custo-Brasil intrínseco à nossa
posição geográfica – o Brasil é o país
mais longe do mundo. Alguém me
disse que é a Austrália. Na Austrália,
em menos de uma semana, você sai
de Sidney de navio e está na China
e no Japão, no sudeste asiático, na
costa oeste dos Estados Unidos. Nós
somos um país distante. Um navio
de soja para a China leva de 40 a 45
dias. Somos distantes da Europa e
não temos, perto de nós, nenhum
grande mercado; o maior é a Argen-
tina, que não chega a ser um grande
parceiro comercial do Brasil. Todos
os grandes mercados estão distantes
e chegar a esses mercados e distri-
buir os produtos é o grande desafio
de logística. E, como as vantagens
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comparativas do David Ricardo não
estão alteradas mas substituídas, no
mundo moderno, pelas vantagens
competitivas, tenho de ser compe-
titivo na prateleira do consumidor.
O meu desafio é colocar o produto
lá. Já melhorou muito. No setor de
carne, temos um sistema de entrega
cuidadosamente executado em tem-
po, mas é longe e os custos são al-
tos. Ao desenvolvermos o marketing
temos de pensar em logística porque
é uma deficiência do Brasil. Como
sempre fomos comprados e estamos
distantes, muitas vezes não temos
canais de distribuição adequados.
Dependemos de intermediários e –
às vezes – de dois ou três. Na carne,
estamos diminuindo, mas ainda há
intermediação, e deixamos uma boa
parte da renda nessa intermediação.
Marketing e logística são os dois gran-
des desafios.

GRACIOSO – Você é a favor ou
contra a ALCA?

PRATINI – Jamais seria a favor ou
contra qualquer acordo; sou a favor
da negociação que nos pode levar a
um acordo com a ALCA, com a Uni-
ão Européia, o Japão ou seja lá quem
for. Não considero importante a dis-
cussão – que se transforma em ideo-
lógica – se faço um acordo com os
americanos ou europeus, Hugo
Chávez ou Fidel Castro. Temos de
fazer acordos com os mercados que

são importantes para nós. Um acor-
do com os Estados Unidos é fun-
damental. Ele tem de ser bem
negociado e não pode ser ideolo-
gizado. Como país que tem precon-
ceitos de colônia e mania de querer
ser líder de pobre (quando deveria
querer estar no clube dos ricos), te-
mos resistência de vários segmentos
quanto a um acordo com os Estados
Unidos. Só me oporei a um acordo
com os Estados Unidos se a proposta
deles não for boa. Temos de ver se o
negócio é bom para nós. Os Estados
Unidos é um mercado de US$ 11
trilhões. Quer dizer, é o maior im-
portador dos nossos produtos ma-
nufaturados. Temos todo interesse
em fazer acordos com eles. Agora,
se eles pedirem coisas inaceitáveis,
não se faz. A mesma coisa com a
União Européia. A única coisa que
funciona, no comércio, é o pragma-
tismo – o toma lá, dá cá. Não é de
agora que introduzimos componen-
tes político-ideológicos nas nego-
ciações comerciais. Não é assim. As
negociações comerciais podem
começar por uma ação política – o
encontro de presidentes, líderes de
países – mas depois, vira uma nego-
ciação comercial. As pessoas têm
um pouco de vergonha de falar
sobre o interesse do país. Lembro-
me de quando eu ia negociar e as
pessoas diziam: “Mas você vai
negociar soja, carne de porco? Tinha
de negociar é alta tecnologia”. Vou

negociar alta tecnologia também se
e quando a tivermos, mas soja, carne
de porco nós temos e são boas,
criam empregos. Queremos discutir
grandes teses e o comércio não fun-
ciona assim. O que funciona é: “Vou
ter um ganho se fizer o negócio; ele
terá um ganho”. O negócio sendo
bom para os dois será feito; se não
for, não será. Essa “ideologização”
das negociações comerciais é uma
tragédia. Não posso ser contra um
acordo com os americanos porque
não gosto deles. Quero saber se há
negócio. Eles só pensam em negó-
cios e por isso chegaram aonde
chegaram. Eles adotaram o conceito
weberiano de trabalho – coisa de
protestante – e nós temos outra
visão. Precisamos avançar nisso e
livrar-nos dos grilhões da escravidão,
do espírito de colônia, perder a
humildade e fazer o dever de casa
bem feito. O Brasil é o primeiro em
café, suco de laranja, açúcar, álcool,
carne de boi, frango, fumo. Somos a
última fronteira agrícola do mundo.
Nenhuma nação tem terra livre – não
contando com a Amazônia  – para
alimentar parte do mundo – o mundo
precisa do Brasil para comer. E precis-
amos administrar isso direito. Isso não
exclui a importância dos serviços e
da indústria, que são os principais
segmentos da atividade econômica.
Hoje os serviços são mais de 50% da
economia. Mas se não houver boa
agricultura – comida para comer aqui
– não há mercados para serviços, e a
mesma coisa serve para a indústria.
Creio que esse é o desafio: mode-
rnizar a estratégia brasileira. Falamos
muito em pobreza, miséria, fome
zero, mas quando chegam as ações
– elas são difíceis – porque temos
muita emoção e pouco pragmatismo,

“NÓS VAMOS SER O GRANDE
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capacidade de execução. Temos que
ter um pouco mais o pé no chão.

GRACIOSO – Sempre trabalhei
com estrangeiros, e você também
tem experiência internacional, tal-
vez a nossa percepção combine: os
estrangeiros não percebem o Brasil
como um país pobre, miserável; nós
é que insistimos nessa tese.

PRATINI – O Brasil é um país muito
rico e mal-administrado por nós
mesmos. Vamos ter que melhorar a
gestão desse país; ter uma gestão
mais pragmática e acabar com essa
discussão ideológica. “Sou contra os
americanos e a favor de...”. Dane-
se. Dá para fazer negócio? Cria em-
prego? Então faz. Imagine se os
países europeus – que há dois mil
anos se matam, entre eles – pensas-
sem assim. Eles são pragmáticos e
superam essas divergências.

GRACIOSO – Lembra-se dos ca-
nadenses espalhando que havia aqui
a doença da vaca louca? Um amigo
executivo contou-me, na ocasião,
que estava na Holanda e um jornal
de lá estampou a manchete “Canadá
diz que Brasil tem doença da vaca
louca, mas é bobagem. Loucos lá
são os políticos”.

PRATINI – Aliás a Holanda nos aju-
dou  muito. Na época fui ao Cana-

dá e disse ao primeiro-ministro de
lá: o Sr. está cometendo um crime
contra a nação brasileira porque
nem os seus cientistas sustentam es-
sa posição. No Brasil, boi come ca-
pim. E inventei aquela comissão
técnica. Quando chegaram aqui pe-
di ao comando da aeronáutica dois
Brasilia fabricados pela Embraer, eles
tiveram que viajar nos aviões da
Embraer. Porque, na realidade, a
motivação de tudo isso foi a briga
da Bombardier com a Embraer.

GRACIOSO – Qual a sua visão do
futuro?

PRATINI – Sou um entusiasta do
meu país. Acredito no Brasil. Acho
que temos deficiências, porque
somos uma nação continental, mui-
to jovem, que enfrenta grandes desa-
fios. Mas há soluções, temos de ser
mais audaciosos e não ter medo de
errar. Só não erra quem nada faz.
Toda pessoa que realiza alguma
coisa, em algum momento cometerá
erros. Se fizer muitas coisas boas,
terá o benefício dos êxitos para
compensar eventuais insucessos que
fazem parte da vida. Acredito muito
no futuro e no presente do Brasil.
Uma grande deficiência nossa ainda
é uma postura ideologizada, poli-
tizada, em questões econômicas e
comerciais que nos impedem de
maximizar as oportunidades, tanto

no plano interno quanto interna-
cional. Isso cria empregos. O pro-
blema mais sério do Brasil é em-
prego. E criando mais empregos, o
salário melhora. E, ainda assim, não
é só emprego; o que nossos filhos
vão ter? O problema da nossa socie-
dade brasileira é não criar ainda para
uma grande massa da população. O
que meu filho vai fazer depois que
sair da ESPM? Será que terá uma boa
colocação? Essa é a grande pergunta.
Nosso dever – como pessoas que
têm responsabilidade de liderança
– é criar oportunidade, esperança,
confiança com coisas objetivas. E a
única forma de fazer isso é fazer o
país crescer. O Juscelino entendeu
isso, os militares entenderam isso.
Mas parece que o dispositivo polí-
tico brasileiro de hoje está mais preo-
cupado em arranjar emprego para
eles, para os parentes, amigos e ca-
bos eleitorais do que para o povo
brasileiro. Desenvolvi o setor courei-
ro calçadista do Rio Grande do Sul
e ajudei a criar 250 mil empregos
entre RS e Franca. Não perguntei
para quem foi esse emprego, não
empreguei nenhum parente, mas sei
que criei oportunidades para muita
gente. Quando fiz o plano siderúr-
gico, os pólos petroquímicos – na
minha gestão, no Ministério da
Indústria e Comércio – criamos cen-
tenas de milhares de oportunidades.
Não perguntei se empregaram meu
parente ou cabo eleitoral. Temos de
ter um pouco mais de generosidade.
Às vezes, trabalhamos com certa
pequenez – somos ainda paroquiais.
Acredito que o agronegócio brasilei-
ro será o maior do mundo até o final
desta década; o mundo precisa do
Brasil para comer e nós vamos ser o
grande breadbasket desse mundo.

“MARKETING E LOGÍSTICA
SÃO OS DOIS GRANDES DESAFIOS.”( (
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