
O BRASIL E AGENDA INTERNACIONAL

Conquistando o
mercado mundial

Encontro discute o futuro do País e apresenta propostas para o aumento da
inserção em mercados disputados principalmente pela China e Coréia do Sul

CDE, realizou a Conferência "O Bra-
sil e Agenda Internacional", evento
que destacou os grandes desafios e
oportunidades da seara internacional
e sua contribuição para o desenvolvi-
mento do Brasil. Foi ocasião de dis-
cutir o futuro do País, principalmen-
te no tocante à contribuição e impor-
tância da internacionalização das em-
presas como mola propulsora de cres-
cimento. Enfim, tempo de pensar o
Brasil hoje e para as futuras gerações,
enfatizando os principais vértices de
desenvolvimento da nação, incluindo
a inserção internacional.

O seminário foi realizado no Joc-
key Club, no Rio de Janeiro, e contou
com a participação de especialistas
de diversos setores da área interna-
cional. No primeiro painel do even-
to, Marcos Troyjo, vice-presidente do
Jornal do Brasil, falou sobre a neces-
sidade do Brasil se tornar uma nação
comerciante. Segundo ele, historica-

Conferência discutiu a importância da internacionlização das empresas como mola
propulsora do crescimento econômico do País

mente, o País tende a optar pela via
financeira, tomando capital empres-
tado de outras nações ou de organis-
mos multilaterais, em detrimento da
via comercial. Para Troyjo,"é preciso
trilhar o caminho do aumento das
exportações e da atração de mais
IED". E, para tanto, o Brasil pode se

espelhar em modelos exitosos, tais
como China e Coréia do Sul. "Não é
para o Brasil copiar a China, e sim
extrair os elementos de sua interna-
cionalização que são aplicáveis aqui",
concluiu Troyjo.

O gerente executivo corporativo da
área internacional da Petrobras, Cláu-
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dio Castejon, foi taxativo ao afirmar
a vocação internacional da Petrobras.
Segundo ele, desde 1972, com a cria-
ção da Transpetro, braço para a in-
ternacionalização da companhia, a
Petrobras vem imprimindo esforços
no sentido de aumentar sua partici-
pação no mercado mundial. Atual-
mente, a área internacional é respon-
sável por 12% das operações da or-
ganização. Saliente-se, que há anos
anos, a participação do setor era de
apenas 2,5%. Segundo Castejon, "a
Petrobras é modelo para as outras
empresas e, por isso, não pode parar.
Assim, estamos buscando novos mer-
cados para exploração e produção de
petróleo em todo o mundo," afirmou.
Para o período de 2007 a 2011 esti-
ma-se um investimento anual de R$
2,4 bilhões nas operações internacio-
nais da empresa.

Ainda no primeiro painel, Sérgio
Pereira, gerente de mercado interna-
cional da Cia. Nitro Química, do Gru-
po Votorantim, discorreu sobre a im-
portância do trader para o incremen-
to das exportações brasileiras."Qual-
quer brasileiro que deseja ver seus
produtos lá fora, tem que se tornar
um caixeiro-viajante, um novo mer-
cador", afirmou Sérgio. Para ele, é
fundamental a presença "in loco" nos
mercados-alvos para concretizar as
vendas. Ademais, Sérgio destacou que
o traderdeve possuir um perfil multi-
disciplinar e bastante flexível, dada a
diversidade e complexidades das ne-
gociações internacionais.

Abrindo o segundo painel do
evento, "Oportunidades do Mercado
Internacional", que contou também
com a participação do especialista em
comércio exterior, Celso Grisi, Rena-
ta Sanches, gestora-geral de projetos
da Apex-Brasil, falou sobre a atuação
da Agência de Promoção de Expor-

tações e Investimentos no sentido de
auxiliar as empresas brasileiras den-
tro do processo de internacionaliza-
ção. Para Renata, não importa o se-
tor ou produto, a Apex-Brasil está
pronta para atender às demandas e
contribuir para o crescimento das ex-
portações brasileiras. "A Apex ajuda a
vender tudo. Seja produto têxtil, cal-
çado, serviços ou mesmo produtos da
chamada "economia criativa", como
a TV Pingüim, produto brasileiro
vendido para o canal internacional
Discovery Kids", concluiu Renata.

No encerramento do segundo pai-
nel, Ângela Hirata, consultora execu-
tiva da São Paulo Alpargatas, apre-
sentou o case das sandálias Havaia-
nas. Hoje, a Havaianas pode ser vis-
ta nas vitrines de mais de 65 países,
em cinco continentes. O sucesso do
produto no exterior se deu em face
das estratégias implementadas por
Ângela, a saber: fortalecimento da
marca, participação em feiras, rela-
cionamento com câmaras de comér-
cio locais, etc. "Consolidar a marca
Havaianas em mercado que chama-
mos de High End ou Topo da Pirâmi-
de foi uma das estratégias que adota-
mos para posicionar a marca e, para
transmitir a imagem ícone do nosso
país, escolhemos países formadores
de opinião no mundo da moda:
França e Itália foram selecionados
primeiramente por serem importan-
tes centros difusores de moda", de-
clarou Ângela.

No encerramento da conferência, o
prof. Luiz Gonzaga Bertelli, presiden-
te executivo do CIEE e diretor da Fiesp,
e o prof. dr. das Faculdades de Campi-
nas - Facamp, José Luiz Niemeyer, fa-
laram sobre a energia no cenário in-
ternacional, além de abordarem com
propriedade as questões de geopolíti-
ca e geoeconomia.

Como a alta de preços do petróleo
muda o planejamento internacional
da empresa?

O plano de negócios e a análise de
sua financiabilidade são feitos utilizan-
do-se valores médios, na faixa de US$
30 e US$ 40 por barril, para os preços
do petróleo. O petróleo está em alta no
momento, devido a uma série de fato-
res que envolvem questões políticas,es-
gotamento da capacidade ociosa de
produção e um grande aumento de de-
manda na medida em que países po-
pulosos como a China e a índia têm
apresentado altas taxas de crescimen-
to. Mas se tomarmos o quadro atual
como permanente, corremos o risco
de ter surpresas desagradáveis no caso
de mudanças na situação global. No
momento, o valor elevado é um incen-
tivo importante para viabilizar a ex-
ploração de novas áreas e aumentar o
nível de risco das carteiras. Mas é im-
portante sempre manter a cautela. Há
menos de oito anos o barril de petró-
leo chegou a um valor inferior a US$
10. Com o preço muito alto, começam
também a ser viabilizados substitutos
para o petróleo. Embora hoje, a subs-
tituição ocorra em pequena escala em
nível global, podem ocorrer rupturas
tecnológicas importantes.

Quais os motivos desta atenção
para o exterior?

Existem diversas razões fortes. A
primeira é diversificar o portfólio, ge-
rando oportunidades de crescimento.
Essa diversificação traz maior equilí-
brio empresarial, o velho princípio de
evitar colocar todos os ovos na mesma
cesta. Um portfólio diversificado geo-
graficamente e também em termos do
que chamamos uma empresa integra-
da (que atua desde a exploração e pro-
dução de óleo e gás até a distribuição
junto aos mercados consumidores)
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"Não entramos
em mercados para
perder dinheiro"

O
gerente executivo corporativo da Área Internacional da Petrobras, Cláu-
dio Castejon, participou da conferência "O Brasil e a Agenda Internacio-
nal: conquistando o Mercado Mundial", realizada no Jockey Clube do Rio
de Janeiro. Em sua apresentação no painel de abertura, descreveu o pro-

cesso de internacionalização da Petrobras, o estágio já atingido e as metas de
projeção global da empresa.

traz maior estabilidadeblindando tan-
to a empresa quanto o Brasil contra
solavancos regionais ou setoriais. Em
segundo lugar, a oportunidade de ge-
rar fluxo de caixa em moeda forte, as-
pecto importante tanto para a empre-
sa quanto para o País. Não entramos
em mercados para perder dinheiro. O
portfólio mais diversificado contribui
muito para a diminuição da percep-
ção de risco pelos investidores. O
aporte de recursos externos é impor-
tante para viabilizarmos uma série de
projetos dentro e fora do Brasil, pois
trabalhamos em uma indústria de-
mandante de capital intensivo. Final-
mente, hoje o maior impulsionador da
internacionalização da Petrobras é que
representa um caminho importante
para a continuidade do crescimento
da companhia. As indústrias do setor
de petróleo estão entre as maiores em-
presas do mundo.

Quais as dificuldades de ingressar
no cenário internacional?

Costumamos dizer que petróleo não
escolhe país ao ser gerado e armazena-
do nas estruturas geológicas.Portanto,
o primeiro tipo de risco é o geológico,
uma vez que estamos trabalhando em
áreas de muito menor conhecimento
do que as nossas áreas domésticas.Mas
este risco pode ser mitigado na medi-
da em que se apliquem as analogias
geológicas relacionadas ao conheci-
mento de mais de 50 anos em bacias
brasileiras. Também existem riscos po-
líticos a serem considerados. Em países
de menor nível de desenvolvimento há
sempre a possibilidade de mudanças
bruscas no poder estabelecido, por
exemplo. Convulsões sociais também
não são raras. Não se pode deixar de
mencionar os riscos de mudanças nos
marcos regulatórios. A indústria é de
capital e tecnologia intensivos e o re-
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torno nos investimentos ocorre no mé-
dio e longo prazos. Existem também
desafios relacionados aos recursos hu-
manos: obter mão-de-obra local quali-
ficada não é tarefa fácil, em muitos ca-
sos é necessário disputá-la com compe-
tidores.Outra dificuldade é alinhar es-
ta mão-de-obra local aos valores e
princípios da companhia e obter o seu
comprometimento com os resultados
a alcançar. Em relação aos expatriados,
que normalmente são críticos, pelo me-
nos no início das operações, é necessá-
rio cuidar de selecionar o melhor per-
fil para o país em questão, levar em

de boas reservas de gás em condições
favoráveis. A dificuldade em seu uso é a
logística de transporte, já que envolve a
construção de caros gasodutos para le-
var o produto em um fluxo constante
da fonte produtora até os mercados
consumidores. Mais recentemente está
se estabelecendo uma outra forma de
transporte do gás, em forma líquida, o
que viabilizou vencer as distâncias e di-
ficuldades entre continentes, por exem-
plo. Mas esse processo é caro pois envol-
ve a construção de plantas de liquefação
na fonte, navios especiais e plantas rega-
seificadoras no destino.

rativas. A Petrobras possui uma expe-
riência valiosíssima na exploração de
jazidas em águas profundas. Essa téc-
nica surgiu devido à necessidade da
companhia de procurar petróleo nas
bacias offshore, já que as bacias terres-
tres não ofereciam perspectivas favo-
ráveis a grandes acumulações. Fomos
a primeira empresa de petróleo a
apostar fortemente no desenvolvi-
mento de tecnologia para águas pro-
fundas. Em razão do sucesso que ob-
tivemos, rapidamente acumulamos
uma vasta experiência neste aspecto.
Outra vantagem comparativa, em mi-

Todos os países estão interessados em diversificar sua matriz
energética é o gás é uma das opções; mas a dificuldade em seu uso
é a logística de transporte, que envolve a construção de gasodutos

conta aspectos multiculturais, conhe-
cimento do negócio, adaptação da fa-
mília etc. Temos cerca de 6.500 funcio-
nários no exterior e destes,cerca de 140
são brasileiros. Mas as dificuldades são
normais e, exceto por situações de cri-
ses, diminuem com o tempo.

Ao redor do mundo, percebe-se
um interesse cada vez maior no uso
de gás natural para suprir as neces-
sidades energéticas. Como a Petro-
bras vem explorando esse filão?

O gás é uma fonte de energia mais
limpa e conveniente que o petróleo pa-
ra diversas utilizações, seja na indústria,
na geração de energia elétrica ou nas
residências e estabelecimentos comer-
ciais. Todos os países têm interesse na
diversificação da matriz energética e o
gás,normalmente,representa uma por-
centagem elevada na matriz dos países
quando estes têm a sorte da existência

A Petrobras tem procurado avan-
çar rapidamente na busca de maiores
reservas de gás no Brasil e no exterior.
Em função da disponibilidade do gás
da Bolívia, a matriz energética brasi-
leira mudou e, hoje, já reserva papel
importante para o gás natural. Tor-
nou-se imperativo a busca de fontes
alternativas de suprimento. Grandes
esforços estão sendo feitos para, no
menor período de tempo possível,
dispormos no próprio país e no exte-
rior, de outras fontes de suprimento.
No caso de fontes no exterior, tam-
bém buscamos participar de negócios
que envolvam não só o acesso às re-
servas de gás, mas também de sua ca-
deia de transporte.

Na hora de competir no exterior,
quais o senhor considera serem as
vantagens comparativas da empresa?

Temos algumas vantagens compa-

nha visão, é o caráter dual da empre-
sa: somos uma empresa de controle es-
tatal com muitas características de
gestão de empresa privada. O êxito da
Petrobras em se fortalecer, exatamen-
te após a quebra do monopólio, é mo-
tivo de admiração no mundo todo.A
qualificação do corpo técnico da com-
panhia também é reconhecida mun-
dialmente e o fato de sermos uma em-
presa integrada significa que desen-
volvemos conhecimento especializa-
do em toda a cadeia de valor da indús-
tria.Temos, ainda, o Centro de Pesqui-
sas, reconhecido internacionalmente
por sua excelência. Acrescente-se, ho-
je, o robusto caixa para investimentos
da Petrobras, o que também gera
oportunidades de negócios, pois torna
a empresa competitiva e atraente para
os países hospedeiros de contratos.

Quais são as metas regionais prio-
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ritárias da empresa atualmente: as
zonas de exploração, os mercados a
serem abertos?

Temos foco em nossas aplicações
no exterior. O segmento exploração
e produção leva 70% dos investimen-
tos programados para o período
2007-2011, e há uma grande concen-
tração em alguns países, como EUA,
Nigéria, Argentina e Venezuela. A
idéia é desenvolver a produção nestas
áreas onde temos descobertas ou
acesso a reservas e colocá-las em pro-
dução. Em outros países, temos uma
carteira exploratória abrangente que
oferece oportunidades de crescimen-
to para a companhia no longo prazo.
Os investimentos nesses países, nes-
ta fase, são comparativamente meno-
res e, em caso de sucesso explorató-
rio, aumentam na fase de desenvolvi-
mento daprodução. Novos mercados
também têm que ser trabalhados
principalmente no caso das ativida-
des de venda de derivados, lubrifican-
tes e outros. Não podemos esquecer
que a Petrobras, em alguns poucos
anos mais, terá uma atividade inter-
nacional bastante significativa em
termos absolutos (e também em rela-
ção ao mercado brasileiro) e o escoa-
mento e a colocação de seus produtos
no mercado internacional serão as-
pectos críticos para a continuidade
de seu crescimento e rentabilidade.

Na opinião do senhor, qual a im-
portância relativa das fontes alterna-
tivas renováveis, como o biodiesel?

Esses mercados estão vivendo um
momento interessante. São alternativas
que se tornam viáveis com os altos pre-
ços do petróleo. Além de um imenso
apelo ecológico, há ainda as vantagens
de produção descentralizada, o aspecto
social da geração de empregos, etc. A

Petrobras é pioneira no desenvolvimen-
to e expansão do biodiesel, que também
possui a vantagem de se enquadrar nos
critérios de obtenção de créditos de car-
bono pelo Protocolo de Kyoto. O mes-
mo vale para o etanol, que está sendo
descoberto pelo mundo e onde temos
experiência acumulada de mais de 30
anos. Temos um acordo firmado no Ja-
pão, um país com grande dependência
energética externa, com a empresa Nip-
pon Alcohol Hanbai. É uma ação con-
junta para desenvolver o mercado local
de etanol, importante para cultivar e ga-
nhar acesso ao mercado asiático.Acre-
dito que o potencial econômico para
fontes de energia a partir de biomassa
nos países com vantagens competitivas
na agricultura é imenso.

Atualmente, o Canadá está inves-
tindo pesado no setor de "tar

sands", confiando no alto custo de
energia. A Venezuela também pos-
sui grandes reservas. Como a ativi-
dade internacional vê possibilidades
nessas áreas?

Os depósitos de tar sands (areias
betuminosas) no Canadá são imen-
sos e os altos preços que o petróleo
tem alcançado tem trazido a oportu-
nidade de produção econômica deste
tipo de óleo. Há companhias apostan-
do fortemente nestes ativos, o que sig-
nifica que acreditam na persistência
do cenário de preços altos para o pe-
tróleo. No caso dos petróleos extra-
pesados da Venezuela, também com
reservas imensas na Faixa do Orino-
co, estamos em negociação com a
PDVSA objetivando um Bloco — Ca-
rabobo I, parceria que é fruto dos
acordos firmados entre os governos
brasileiro e venezuelano.

Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n.140, p.1-5, 19 set. 2006.




