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Nos próximos quatro anos, os britânicos terão mais a oferecer para o mundo do que rock'n'roll, 
ônibus de dois andares ou o futebol de David Beckham - símbolos ingleses exibidos no 
encerramento dos jogos olímpicos de Pequim, no mês passado, para chamar o público para a 
próxima Olimpíada de 2012, que será realizada em Londres. Em visita ao Brasil, o ministro de 
Estado britânico para Negócios, Empreendimentos e Reforma Regulatória, John Hutton, 
garante que existem várias chances de negócios para as empresas brasileiras que quiserem 
participar dos planos de investimentos do país para o evento.   
 
"Serão investidos cerca de US$ 20 bilhões até 2012 para sediar os jogos", disse Hutton, em 
entrevista ao Valor. "Existem oportunidades em diversas áreas, como construção, serviços e 
design para empresas do mundo todo e o Brasil, que também se prepara para sediar a Copa 
do Mundo de 2014, pode aproveitar a chance para mostrar o seu potencial no exterior", 
afirmou. As empresas interessadas em participar dos negócios das próximas Olimpíadas 
podem se cadastrar no site www.competefor.com, que também informa os telefones para 
esclarecer dúvidas.   
 
A visita ao Brasil e o convite de Hutton acontece duas semanas depois de a Embaixada do 
Reino Unido no Brasil confirmar que o país estuda a exigência de visto para os brasileiros. 
Além do Brasil, cidadãos de outros dez países latino-americanos e africanos compõem a lista 
dos quais pode ser exigido o visto. Publicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se 
pronunciou contrário à medida, que avaliou como um "retrocesso" na relação entre os dois 
países. Como contrapartida, o Itamaraty pode aplicar o regime de reciprocidade.   
 
Hutton, que na quinta-feira vai encontrar-se com o ministro das Relações Exteriores Celso 
Amorim, começou a semana no Brasil. Na segunda-feira, reuniu-se com o ministro Miguel 
Jorge, do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. Na oportunidade, Jorge disse que 
espera dobrar em cinco anos o volume de negócios com o Reino Unido, atualmente no 
patamar de US$ 5,2 bilhões ao ano. Amanhã, em Brasília, Hutton se reúne com o secretário do 
Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermman. Ainda na quinta viaja ao Rio, onde se 
encontra com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Na sexta-feira, encerra a temporada 
brasileira com uma visita a Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras.   
 
Hutton disse que a economia britânica é "forte" e "dinâmica", e que a crise mundial 
desencadeada pelos Estados Unidos em 2007 é um teste para o mundo. "Os jogos olímpicos 
serão uma chance de fomentar negócios". A Olimpíada de 2012 será a terceira realizada em 
Londres - que já sediou o evento em 1948 e em 1908. Questionado sobre como estará o 
tempo dentro de quatro anos na capital britânica - cuja paisagem costuma estar associada aos 
guarda-chuvas -, Hutton brincou. "Vamos providenciar para que não chova".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


