
Espanha confirma a força do Brasil 
Sérgio Aguiar Matos e Thiago Pereira 
 
O Brasil e a Espanha representam hoje uma das mais importantes parcerias econômicas do 
mundo globalizado. Desde que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e José Maria Aznar 
acordaram em novembro de 2003 o plano de parceria estratégica para promover o 
desenvolvimento conjunto entre as duas nações, as relações se intensificaram. O texto do 
protocolo, que prevê o trabalho dos dois países "para promover a justiça social, o crescente 
intercâmbio de sua riqueza cultural e científica e a maior prosperidade de seus cidadãos" 
parece ter se confirmado em boa medida. 
 
O país ibérico é hoje o segundo que mais investe no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. 
No ano passado, o investimento bruto espanhol foi de 1,37 bilhão de euros, quase 50% a mais 
que no ano anterior. Desde 2002, o volume acumulado de investimentos procedentes de 
empresas espanholas injetado no Brasil passa de US$ 40 bilhões. Os recursos são aplicados 
em segmentos diversos, mas principalmente nos setores de infra-estrutura e serviços. 
 
Grandes oportunidades 
 
Foi com este pano de fundo que a Gazeta Mercantil, com apoio do JB e da Casa Brasil, em 
parceria com o IE Business School, a terceira melhor escola de negócios da Europa e uma das 
melhores do mundo, realizou ontem a Conferência Espanha-Brasíl: parcerias, negados e 
investimentos, em Madri, Espanha. 
 
O evento contou com a participação dos mais importantes atores do setor privado de ambos os 
países, além de autoridades da esfera publica. Considerando a crise econômica internacional 
nos debates, mas com vistas a superá-la, empresários tomaram a oportunidade para eleger as 
sólidas relações entre os dois países como mecanismo de defesa para os tempos de 
turbulência internacional e lançaram um olhar prospectivo para o futuro da economia. Para o 
presidente do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Multimídia (CBM), Nelson 
Tanure, o evento serviu como ocasião para ajudar a incrementar as relações entre as duas 
nações e identificar novas oportunidades para a geração de prosperidade. 
 
A crise internacional por que passamos faz abrir uma série de oportunidades. Tanto o Brasil 
como a Espanha têm a chance de tirar proveito desta reorganização da ordem econômica. Por 
mais paradoxal que possa parecer, este momento da economia mundial pode ser ímpar para a 
história de nossos países e trazer grandes resultados - destacou. 
 
Neste contexto, o embaixador do Brasil em Madri, José Viegas Filho, entende que o Brasil, 
junto à Espanha, pode mesmo ter vantagens competitivas. 
 
As relações da Espanha com o Brasil são exemplares. Superando as agruras das economias 
internas trazidas com à crise internacional, as empresas espanholas encontrarão no Brasil 
grandes oportunidades de negócios - afirmou. 
 
O otimismo da parceria também é compartilhado pela autoridade espanhola. Para Silvia 
Iranzo, Secretária de Estado de Comércio da Espanha, o Brasil é um parceiro estratégico e 
privilegiado. 
 
Desde que assinamos o plano estratégico de cooperação entre as duas nações, avançamos 
muito e criamos mecanismos para o desenvolvimento. A freqüência com que autoridades da 
Espanha visitam o Brasil faz ver a importância da parceria. O Brasil é parceiro prioritário e as 
empresas espanholas podem confiar seus investimentos no país. Há todo apoio da 
administração comercial da Espanha - disse. 
 
Com a mesma confiança no país, Richard Klien, presidente da Multiterminais, tratou da 
abertura da economia brasileira, fato que tem se ampliado cada vez mais. 
 



O presidente Lula tem promovido um círculo virtuoso de crescimento na seara dos portos, e 
isso tem contribuído para a maior inserção internacional do país. 
 
A criação do Ministério dos Portos, a implementação do PAC, a abertura dos portos públicos 
aos investimentos privados e sua conseqüente modernização são, segundo o empresário, "os 
inúmeros fatores que concorrem para que o Brasil não deva em nada em termos de logística 
de portos para o mundo todo". 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A18. 


