
No final de 2006, em uma análise
sobre a conjuntura internacional, o
diretor global da área de Pesquisa
da Deloitte, Ira Kalish, especialista
em mercados emergentes, disse à
Mundo Corporativo que o Brasil
deveria aproveitar todos os meios
possíveis para crescer, incluindo
uma carona na economia chinesa,

mesmo que tivesse que desempenhar
o papel secundário de fornecedor
de commodities. Ele ressalvou,
porém, que o Brasil não poderia ficar
dependente desse tipo de estratégia
para ter um lugar ao sol no comércio
mundial. Hoje, diante da evolução
recente dos preços internacionais das
commodities, ressurge, uma vez mais,

a antiga discussão sobre qual deve ser
a vocação exportadora do País. Apesar
da manutenção dos preços em níveis
bastante elevados nos últimos anos,
as projeções mostram urna tendência
de relativa desaceleração no médio
e longo prazos e até de queda em
alguns casos.

Segundo a The Economist Intelligence
Unit, braço de informações de negócios
da Euromoney, que edita a revista The
Economist, o preço médio das matérias-
primas industriais terá uma redução de
3% em 2008, depois de seis anos de
crescimento consecutivo. A cotação de
grãos, depois de altas em 2006 (26%)
e 2007 (33%), deve subir um pouco
menos em 2008 (11 %) e declinar nos
três anos seguintes, perdendo 13% do
valor. Os metais, que também vinham de
uma expansão contínua, somando uma
alta de 140% em cinco anos, devem
ter seus valores reduzidos em 36%
nos próximos cinco. Nesse contexto,
é natural o questionamento sobre o
futuro das exportações brasileiras, dado
o peso histórico que as commodities
desempenham no total do comércio
exterior. Para se ter uma idéia, de 2000
a 2005 - último ano sobre o qual há
dados consolidados em um estudo do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) -, as
commodities representaram 40%
do total exportado pelas empresas
brasileiras, contra a média mundial

O peso das commodities no total das
mercadorias que deixam os portos brasileiros
causa preocupações diante da desaceleração
dos preços internacionais
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de 13%. No quadro atual, o País e as
empresas estariam preparados para uma
eventual reversão do ciclo de alta das
commodities?

Para responder a essas questões, Ira
Kalish volta, um ano e meio depois,
a se manifestar sobre o cenário
brasileiro. "Em 2008, os preços das
commodities devem continuar altos e
talvez até se elevem, podendo ocorrer
volatilidades no curto prazo. Em linhas
gerais, o desempenho dos preços das
commodities deve ser benéfico ao Brasil.
Por outro lado, a saúde econômica
do País não pode estar atrelada aos
altos preços das commodities, inclusive
porque esses preços devem cair no longo
prazo. O Brasil precisa se fortalecer
na exportação de manufaturados e
serviços", recomenda. De resto, Kalish
sugere a conhecida lição de casa: o
País precisa reduzir suas barreiras a
negócios e investimentos, assim como
o déficit fiscal e os níveis de regulação
do mercado e da mão-de-obra, além de
investir em infra-estrutura e educação.
Juntando esses fatores a uma moeda
mais competitiva e a empresas que
ofereçam produtos e serviços de classe
mundial, o Brasil pode se tornar,
conforme Kalish, um jogador mais
influente no tabuleiro da globalização.
"As companhias asiáticas que foram
forçadas a competir com as gigantes
multinacionais nas últimas décadas
desenvolveram um padrão internacional
de competitividade", conta.

José Augusto de Sá, da Sadia: enfrentando
o protecionismo de países desenvolvidos

O que se coloca em questão, portanto,
não é mais a conveniência de ser um
grande exportador de commodities, mas
de ampliar o leque de opções frente
ao aumento da participação da China
e de outros países no comércio global.
José Othon de Almeida, sócio-líder da
Deloitte para o atendimento às empresas
do setor de manufatura, acredita que
o País não pode esperar rnais para
intensificar a diversificação de sua pauta
de exportações. "Chegou o momento
de avançar. Embora as matérias-primas
continuem importantes para a nossa
balança comercial, é imprescindível
investir em produtos com um nível mais
alto de tecnologia e inovação, assim
como priorizar a especialização de
profissionais e a melhoria de processos,
com o objetivo de ofertar produtos de
maior valor. Isso certamente permitirá
ao País alcançar uma participação mais
expressiva no comércio global", afirma.

Balança preocupante
Um claro sinal de que o Brasil
precisa repensar rapidamente o seu
posicionamento no tabuleiro do comércio
exterior está no fluxo de exportações e
importações com seus pares do grupo
do "BRIC" {que reúne os maiores países
emergentes do mundo): Rússia, índia e
China. Nos últimos dois anos, o superávit
do Brasil nas transações dentro do BRIC
caiu vertiginosamente (quadro na pág.
ao lado), em uma corrente comercial
que já ultrapassa US$ 20 bilhões ao ano.
E a tendência de déficit para os próximos
anos é evidente. Em 2007, pela primeira
vez na década, as importações brasileiras
da China foram superiores ao valor
exportado para aquele país. De um saldo
positivo de US$ 2,4 bilhões em dezembro
de 2002, chegou-se a um déficit de
US$ 1,8 bilhão em dezembro de 2007.
Temos exportado principalmente soja em
grãos, minério de ferro e petróleo bruto e
comprado máquinas, materiais elétricos,
eletrodomésticos etc. Com índia e Rússia,
o fluxo comercial ainda é relativamente
pequeno (a soma do comércio com os
dois países ainda representa um terço do
mantido com a China).

O Brasil precisa ser mais vigilante na
sua política comercial para tirar melhor
proveito do crescimento de outros
emergentes, como a China, na opinião
de César Borges, vice-presidente da

processadora de grãos Caramuru
Alimentos. "Quando a China entrou
na Organização Mundial do Comércio
(OMC), o Brasil e outros países
aceitaram uma escalada tarifária para
as exportações do 'complexo soja' para
aquele país. Passou-se a tributar menos
a matéria-prima do que o produto de
maior valor. E ficamos felizes por vender
uma montanha de soja para os chineses.
Mas o que deixamos de arrecadar poderia
promover a industrialização do setor aqui.
Em outras palavras, estamos deslocando
nossa capacidade industrial para a
China, que agora importa somente
grãos e adiciona valor por lá", adverte.

Para Alex Agostini, economista-chefe da
agência de classificação de risco Austin
Rating, o Brasil não tem aproveitado
de forma prudente o ritmo frenético de
crescimento das outras economias do
BRIC, que já dura uma década na índia
e na Rússia e três décadas na China.
"Não deveríamos priorizar o Mercosul,
mas realizar outros acordos comerciais
multinacionais, a exemplo do que fez
o Chile", diz. Na opinião de Edgard
Pereira, economista-chefe do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (ledi), "o Brasil tem cada vez
menos tempo para se preparar para
uma reversão do quadro internacional
e está aproveitando mal esse período
de maior tranqüilidade". Ele acredita,
no entanto, que ainda haverá mais dois
anos de expansão econômica doméstica,
por conta do crédito e do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), que
aquecerá o setor de bens de capital.
"Entretanto, para recuperar o terreno
perdido desde os anos 80 para os outros
emergentes, temos de evoluir 20 anos
em dois", prevê Pereira.

Busca de alternativas
Muitas empresas buscam contra-atacar
a ofensiva de produtores de países
que hoje oferecem forte concorrência
à indústria brasileira. É o caso do
setor calçadista, muito afetado pela
política cambial. Ao mesmo tempo
em que é o terceiro maior produtor de
calçados do planeta, o Brasil compra
cada vez mais dos orientais, um dado
compreensível, considerando que 60%
da produção mundial se encontra na
Ásia, "Nossa estratégia agora é fazer
desses concorrentes também clientes,
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vendendo sapatos femininos, de maior
valor, às mulheres da classe média
ascendente da China, que buscam
símbolos de status. Temos algumas
vantagens em relação aos chineses:
grifes, design elegante e a imagem da
beleza da mulher brasileira", afirma Ênío
Klein, consultor da Associação Brasileira
das Indústrias de Calçados (Abicalçados).
Outro ponto favorável ao Brasil, segundo
Klein, é a sua "excepcional diversidade
de matérias-primas, como couros, fibras,
algodão e até borracha ecológica, além
da mão-de-obra especializada".

A própria Caramuru, do setor de grãos,
tem buscado alternativas, investindo
no nicho dos não-transgênicos,
principalmente nas vendas para a
Europa, uma vez que seus principais
concorrentes, os argentinos, trabalham
com grãos geneticamente modificados.
"Passamos a produzir lecitina de soja,
com rastreabilidade em toda a cadeia.
E estamos reduzindo nossos custos. Tudo
para competir em um cenário adverso",
diz o vice-presidente César Borges.

Adversidade é o que a Sadia, que
aumentou em 42% suas vendas
externas de industrializados em 2007,
vem encontrando por conta de medidas

protecionistas de países desenvolvidos
aos seus produtos. "Essas reações se
devem ao fato de que as empresas
brasileiras têm hoje condições de
competir com as de qualquer outro país.
Temos diferenciais importantes como
produtores, como água, sol, espaço
e recursos naturais em abundância",
diz José Augusto de Sá, diretor de
Relações Internacionais da Sadia, líder
no segmento de proteína animal.
Agora com fábrica na Rússia, Sá revela
o interesse da Sadia em "investir
globalmente onde houver oportunidade
de trabalhar nossa marca".

Como mostra a Sadia, o alcance da
competitividade frente aos gigantes
emergentes da Ásia e de outros
lugares não se restringe ao comércio.
O caminho que um número cada
vez maior de empresas tem trilhado
é o da internacionalização. No final
de 2007, o Columbia Prograrn on
International Investment (CPII), da
Columbia University, de Nova York,
divulgou um estudo em conjunto com a
Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais,
apontando que as 20 maiores empresas
brasileiras transnacionaís mantinham,
em 2006, US$ 56 bilhões em ativos
no exterior.

John Dyliard, chefe do Departamento de
Administração do Saint Francis College
e coordenador do projeto Emerging
Market Global Players (EMGP) - que
abrange entidades que participaram do
estudo da Columbia University -, diz que
a disputa de forças entre os BRICs será
ganha por aquele país "cujas empresas
forem capazes de ganhar mercado
globalmente em uma gama maior de
setores". Para o professor Luiz Carlos
Carvalho, diretor do Centro de Estudos
de Internacionalização da Fundação
Dom Cabral, mais importante do que
o volume de recursos investidos no
exterior é a quantidade de negócios que
se internacionalizam: "teremos cada vez
mais pequenas e médias empresas nesse
processo, com financiamento do BNDES,
de bancos privados e de novos sócios".

A opção pela internacionalização passa
hoje também pela ampliação do foco
de atuação, caso da Petrobras. De
acordo com Cláudio Castejon, gerente-
executivo da Área Internacional da
Petrobras, a empresa planeja atuar nos
mercados de gás e energia elétrica com
foco na América do Sul e, globalmente,
na comercialização e logística de
biocombustíveis, liderando a produção
nacional de biodiesel e ampliando a
participação no negócio de etanol.
Em 2007, a Petrobras comprou 88%
da refinaria de Okinawa, no Japão, e
aumentou sua presença no Golfo do
México e na Colômbia, Além disso,
ingressou na índia, no Paquistão, em
Portugal e no Senegal, em busca de
novas reservas. E assinou acordos para
investimentos em energias renováveis.
Em 2008, deve investir US$ 3,2 bilhões
no exterior.

A via da internacionalização, porém, tem
mão dupla. Uma série de corporações
e investidores desembarca da China e
de outros países quase o ano todo para
conquistar mercados no Brasil. Eles
manifestam cada vez mais interesse
em ampliar negócios por aqui, nos
mais diversos setores, de máquinas e
implementos agrícolas até soja, minério
e siderurgia. São retratos do oceano
nem sempre azul da globalização dos
emergentes.

Para mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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