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Estratégias comerciais
para a longa crise

Renato G. Flores Jr

Existe um razoável consenso
que, durante o longo período
de crise que viveremos, o pro-
tecionismo deverá aumentar.
Os que acreditam em Papai
Noel, e que o livre-comércio
foi um legado divino aos ho-
mens de boa-vontade, conti-
nuarão a negar tal fato. Dirão
que o mundo de hoje não é o
de 1930, e que os governos
estão conscientes que a saída
protecionista só traz desvan-
tagens. Deixemo-los.

Admitindo-se a hipótese,
faz-se necessário pensar em
estratégias comerciais para

.os tempos de crise, em que
muitos mercados tradicionais
sofrerão sensível contração.
Ocupo-me hoje de duas clas-
ses de produtos, relacionadas
entre si, que podem repre-
sentar novas oportunidades,
mas também serem objeto de

sutis entraves. Refiro-me aos
produtos energéticos e aos
com substancial conteúdo de
recursos naturais e energia.

Há mais ou menos uns três
anos, o Brasil nutria gran-
des esperanças no potencial
exportador de sua eficiente
produção de etanol e outros
biocombustíveis. Os automó-
veis "flex" haviam invadido o
mercado e, do alto de nossa
experiência pregressa com
o pró-álcool, estávamos de
fato na vanguarda da obten-
ção e uso de um etanol com
diminuta pegada de carbono.
O mundo nos reverenciava;
mundo que, acreditávamos,
iria demandar intensamente
o nosso competitivo etanol.
Mas as tarifas européias, em
que pese à indignação dos
escandinavos, não baixaram,
graças à força do poderoso
lobby f r anco-espanhol de

produtores de álcool a partir
do açúcar de beterraba. Do
lado norte-americano, os pro-
dutores de açúcar de milho,
à semelhança de seus corres-
pondentes europeus, foram
rápidos em montar poderoso
esquema de proteção; desta
vez ancorado em tão generoso
quanto escandaloso progra-
ma de subsídios. E o nosso
etanol ficou literalmente a ver
navios, sem neles embarcar
para ser exportado.

Surge agora o potencial das
reservas do pré-sal. Mas, os
bens energéticos apresentam
uma face enganosa: todos
contêm uma componente tec-
nológica, cada vez mais um
discriminame fundamental.
Isso ocorre com o próprio
etanol, objeto, hoje em dia, de
aguda competição na área da
pesquisa e desenvolvimento
para encontrar novas, mais
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econômicas e ecologicamente
eficientes formas de extraí-
lo. Os processos ut i l izan-
do celulose, em geral, são
os candidatos mais viáveis.
Tais avanços, no mínimo,
enfraquecerão a vantagem
competitiva do nosso produto
advindo da cana-de-açúcar.

Tecnologia e equipamentos
sofisticados são necessários
para a extração do petróleo
nos níveis em que se encontra
a camada do pré-sal. Conse-
guiremos fazê-lo, dentro dos
possíveis cenários de evolução
do preço do barril?

O conteúdo tecnológico
pode ser um fator adicional
de crescimento, estimulando
a criação de pólos industriais
e de pesquisa afetos às ne-
cessidades de extração/ob-
tenção, E aí reside o grande
desafio para um país como o
nosso, generoso e abundan-
temente dotado de recursos
energéticos. Conseguiremos,
combinando tais esforços
com a natureza, encontrar o
nicho merecido nas exporta-
ções nessa área? Ou seremos
esmagados pela dependência
tecnológica?

Do outro lado da cerca, há
também problemas. As res-
postas protecionistas de par-
ceiros com menos recursos,
porém tecnologícamente mais
avançados, e as reações ainda
difíceis de prever, de mercados
chave, como a China e a índia,
podem condicionar sobrema-
neira qualquer estratégia.

Situação similar ocorre
com os bens com alto con-
teúdo de energia e recursos
naturais embutidos. No caso
das commodities agrícolas,
a água vem naturalmente à
cabeça, mas procedimentos
limpos, econômicos no uso
de 'má' energia, e lançando
mão de biocombustíveis e
técnicas verdes, são também
importantes, e estão sendo
crescentemente demandados
pelo mercado internacional.

Novamente, temos, em
princípio, tudo para sermos
competitivos nessa área, mas
a moeda aqui também tem
dois lados. Podem os produtos
ser objeto de novas barreiras
não-tarifárias, sob o pretexto
de que a sua produção não foi
"suficientemente limpa". Por
outro lado, se deveras obtidos
por meios limpos, podem ob-
ter melhores preços e garantir
mercados específ icos nas
transações internacionais.

A identificação do elenco
de bens onde temos as van-
tagens comparativas natu-
rais seria o primeiro passo
para a montagem de uma
estratégia viável nesse grupo.
Isso inclui levar em conta as
'regulamentações já em vigor
e antecipar as por vir. Inclui
ainda conhecer os interesses
localizados nos parceiros
potenciais, que poderiam se
opor a uma maior presença
nossa em seus mercados .
Somente a combinação das
vantagens naturais com as

melhores técnicas vigentes e
as restrições protecionistas
poderão permitir del inear
uma estratégia vitoriosa, tan-
to para o agronegócio como
os setores industriais.

Os dois nichos brevemen-
te esquematizados mostram
claramente que, o fato de
existirem oportunidades não
exime os sempre necessários
deveres de casa, sobretudo
no que concerne o contínuo
aprimoramento tecnológico.
A crise, e o protecionismo que
com ela se instaura, exige não
apenas a descoberta de nichos
favoráveis, mas esforços adi-
cionais para conquistá-los.
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