
Para o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Miguel Jorge,

o reconhecimento da solidez da
economia brasileira - demonstra-
da mesmo durante a crise interna-
cional - é o que vai garantir, para
os próximos anos, investimentos
diretos em volumes que nunca
o país recebeu. Nesse cenário, as
relações históricas com a Europa
tendem a gerar naturalmente o
aprofundamento dos negócios bi-
laterais, num momento em que o
Brasil precisará de fartos recursos
em infraestrutura, entre outras
coisas, para se preparar para a
Copa do Mundo de 2014 e a Olim-
píada 2016.

Responsável por uma das pas-
tas-chave para vender o produto
brasileiro no exterior, Miguel Jor-
ge destaca novas oportunidades
de investimentos em setores como
a habitação, especialmente devido

ao programa Minha Casa Minha
Vida, e energia renovável, ao lado
de outros tradicionais, como: agro-
negócio, mineração e metalurgia.
Ele aponta, ainda, desafios, como
superar o atraso na área de semi-
condutores, entre outras necessi-
dades, para que a economia bra-
sileira arranque definitivamente
para o desenvolvimento.

O Brasil está saindo da crise
antes da maior parte dos países.
Pesquisa da Conferência das Na-
ções Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad) mostra
que esse desempenho deve pro-
vocar crescimento significativo
de investimentos diretos no país.
Qual é a expectativa do governo?

O governo já tinha expectati-
va de aumento do Investimento
Estrangeiro Direto (IED) mesmo
antes de a Unctad divulgar sua
pesquisa, em julho. Em função

dos dados concretos que vieram
a público, em agosto e setembro,
não se trata de expectativa, mas
de realidade. Todos os dados in-
dicam, claramente, que nossa
economia retomou a trajetória
de crescimento com a criação
significativa de empregos. Um
bom exemplo é o registro de no-
vos postos no mercado formal de
trabalho. No acumulado de 2009,
o saldo de empregos criados é de
680 mil postos. Tivemos a criação
de 242 mil empregos em agosto, o
melhor agosto desde 1992, o que
indica que superamos a crise mais
rapidamente do que a maioria dos
países ditos desenvolvidos e do
que muitos dos emergentes. Isso
se deu porque nossos fundamen-
tos macroeconômicos foram os
mais sólidos dos últimos 30 anos
e porque o governo do presidente
Lula adotou uma rápida, vigorosa
e inédita política anticíclica.
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Quanto de IED entrará este ano
e qual a previsão para 2010?

A mais recente projeção, elabo-
rada pelo Banco Central no final de
setembro, indica que o IED de 2009
ficará em US$ 25 bilhões e'que, no
próximo ano, poderá chegar a US$
38 bilhões, uma expressiva eleva-
ção de 52%. Em 2009, o Banco Cen-
tral prevê que o Brasil deverá atrair
1,9% dos investimentos diretos de
todo o mundo, percentual que su-
birá para 2,7% no próximo ano.

Quanto se espera de participa-
ção da Europa nesse contexto?

A projeção do Banco Central
não especifica a origem do inves-
timento estrangeiro direto, mas
podemos prever que será grande
se levarmos em conta o estoque
de IED no Brasil atualmente. Dos
onze maiores investidores, sete são
europeus: Países Baixos, Espanha,
França, Alemanha, Itália, Reino
Unido e Portugal. Eles investem
há décadas no Brasil e possuem
projetos consolidados em diver-
sos setores, com ótimo retorno. O
estoque de IED europeu tem um
peso expressivo e é tão maduro
que acabará gerando, por si só, um
crescimento vegetativo grande.

Quais os setores da economia
que devem receber mais recursos?

A economia brasileira é gran-
de e complexa. Temos um enorme
mercado consumidor, que conti-
nuará se expandindo, em função
crescimento econômico e das po-
líticas de inclusão social e de dis-
tribuição de renda, que, a meu ver,
continuarão, qualquer que seja o
sucessor do presidente Lula.

Diante deste quadro, posso
afirmar que existem ótimas opor-
tunidades de investimentos em
muitos setores. Mas destaco os li-
gados à infraestrutura, para a qual
o governo brasileiro implemen-
ta o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Há, também,
oportunidades na habitação, es-
pecialmente devido ao programa
Minha Casa Minha Vida, que prevê
a construção de l milhão de resi-
dências até o final de 2010.

Lembro-me, ainda, que há
espaço para investimentos em
energias renováveis, como a ge-
ração de energia elétrica a partir
da energia solar e dos ventos, seg-
mentos pouco explorados no Bra-
sil, e para investimentos em bio-
combustíveis - biodiesel e etanol.
Os setores do agronegócio, da mi-
neração e da metalurgia oferecem
boas oportunidades. O mesmo
ocorre no setor varejista, porque

a massa salarial e a renda real do
consumidor não foram afetadas
pela crise. Além disso, o crédito
na economia continua crescendo e
os juros reais estão nos níveis mais
baixos da era do real. Temos imen-
sas oportunidades de investimenr
to a serem geradas pela exploração
de petróleo e gás do pré-sal na cos-
ta da região Sudeste do Brasil.

A Copa do Mundo de 2014 gera
uma necessidade adicional de in-
vestimentos em infraestrutura. O
que o governo está fazendo para
atrair esses recursos?

A melhor maneira de se
atraí-rem investimentos para a
Copa 2014 é fazer um bom pla-
nejamento e uma boa execu-
ção das obras necessárias e isto
está ocorrendo. O governo fede-
ral formou um grupo executivo
para a Copa 2014 para definir os
investimentos em infraestrutu-
ra urbana necessários ao evento
e as possibilidades de crédito
para sua efetivação. O grupo fir-
mou compromissos com a Fede-
ração Internacional de Futebol
(Fifa), por meio de garantias,
que detalham as obras e ações
governamentais.

Além da esfera federal, o gru-
po reúne as prefeituras das 12



cidades-sede e os administradores
dos 12 Estados onde se localizam.
Os investimentos governamentais
resolverão problemas estruturais
das cidades e facilitarão a mobi-
lidade entre aeroportos, rodoviá-
rias, estádios e zonas hoteleiras. O
grupo executivo tem informações
de que importantes grupos priva-
dos internacionais estão interes-
sados em investir na ampliação da
estrutura hoteleira e em projetos
de infraestrutura ligados à Copa.
O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) terá uma linha de crédito
para projetos de infraestrutura e
desenvolvimento urbano, que po-
derá somar R$ 5 bilhões.

O apoio do setor público bra-
sileiro é uma forma de começar
um processo que atrairá investi-
mentos estrangeiros. Os projetos
de reforma e construção dos es-
tádios serão acompanhados pelo
governo federal e governos locais,
mas, predominantemente, essas
obras deverão ser feitas pela ini-
ciativa privada, inclusive com in-
vestimentos estrangeiros.

Para a exploração do pré-sal,
há previsão de entrada de capitais
externos de grande porte para os
próximos anos?

Atualmente, estima-se que toda
a cadeia produtiva do setor petro-
lífero responda por quase 10% do
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro. Em 2020, este percentual
crescerá para 20% com a explora-
ção das reservas do pré-sal.

Outro dado ilustrativo: a As-
sociação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib)
acredita que os investimentos em
infraestrutura, para desenvolve-
rem os campos do pré-sal, chega-
rão a R$ 75 bilhões por ano. Para
atingir os 20% do PIB e os R$ 75
bilhões, será necessário muito ca-
pital externo. O Midct e o BNDES
estão fazendo um levantamento
detalhado da cadeia produtiva do
setor petrolífero para identificar
o que produzimos e o que pode-
remos produzir para atender à de-
manda de exploração nas novas
reservas. Este trabalho abrangerá
a área de serviços.

Com essa radiografia, teremos
um quadro para definir uma polí-
tica industrial específica, que terá
como um dos objetivos a atração
de capitais estrangeiros. Também
haverá a cadeia para o refino e dis-
tribuição de derivados, especial-
mente para a exportação, porque
a diretriz básica do governo fé-

deral é que precisamos agregar o
maior valor possível no processo
de exploração das novas e imensas
reservas de petróleo e gás. Os in-
vestimentos da Petrobras podem
chegar a US$ 17 bilhões, em uma
primeira fase, de 2009 a 2010, e a
US$ 40 bilhões até 2012. A Vale é
outra empresa que investe no setor
e planeja destinar R$ 1,3 bilhão
para aquisição de embarcações
para atividades de apoio portuá-
rio e navegação de interior.

Visto como potência industrial
em vários segmentos, o Brasil
é carente em semicondutores. Há
como mudar isso a curto prazo?
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ENTREVISTA MIGUEL JORGE

Dificilmente, no curto prazo,
teremos condições de reverter
nosso atraso na área de semicon-
dutores, mas há um grande es-
forço de vários ministérios para
recuperar o tempo perdido. No
contexto da Política de Desenvol-
vimento Produtivo (PDP), política
industrial lançada em maio de
2008, o governo elaborou medi-
das de incentivo à produção de se-
micondutores, displays e equipa-
mentos de TV Digital. A PDP tem o
Programa de Bens Eletroeletrôni-
cos de Consumo e o Programa de
Tecnologias de Informação e Co-
municação (TICs), lançados pelo
Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. Se
estuda ainda a possibilidade de
ampliar incentivos e benefícios
fiscais, bem como incluir outros
componentes na PDP. É o caso dos
chips on board para os semicon-
dutores e equipamentos, módulos
e partes de transmissores digitais
para TV Digital.

No âmbito do PAC, há outras
ações que beneficiam diretamente
o mercado de eletroeletrônicos: o
Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento Tecnológico da Indústria
de Semicondutores (PADIS) e o
Programa de Apoio ao Desenvol-

vimento Tecnológico da Indústria
de Equipamentos para a TV Digital
(PATVD). São programas de incen-
tivos fiscais vinculados a investi-
mentos em pesquisa e desenvol-
vimento. Em março, o presidente
Lula sancionou a Lei de Inovação,
que concedeu incentivos fiscais em
capacitação de pessoal, às empresas
de desenvolvimento de softwares.
São iniciativas que tornam o Bra-
sil mais atrativo ao investimento
estrangeiro na área de TI e de ele-
trônica. No médio prazo, é possível
obter resultados satisfatórios.

A exemplo de outras agências de
rating, a Moody's recomenda agora
o Brasil como economia de investi-
mento seguro. Isso ajuda o país?

O grau de investimento con-
cedido pela Moody's é apenas o
reconhecimento tardio de uma
percepção generalizada e bem es-
tabelecida de que nossa economia
tem sólidos fundamentos econô-
micos. Considero que os graus
de investimento concedidos pela
Standard & Poor's e pela Fitch, em
abril e maio de 2008, vieram atra-
sados. Há muitos anos, mantemos
uma política macroeconômica
que gera como resultados: inflação
baixa e sob controle, estabilidade
cambial, contas externas em or-

dem, baixa vulnerabilidade exter-
na e crescimento sustentado com
geração de emprego e de renda. A
isto aliam-se amplas e vitoriosas
políticas de inclusão social. Temos
enormes e diversificadas reservas
naturais, mercado interno gran-
de e vigoroso, parque industrial
amplo, complexo e moderno, sis-
tema financeiro forte e saudável,
comércio exterior diversificado
em termos de produtos e países.
Associados a estes atributos, nosso
sistema democrático dá ao Brasil
estabilidades política e institucio-
nal que duram 25 anos e tendem a
se consolidar com a manutenção
dos nossos bons fundamentos eco-
nômicos. Passamos de um país de
risco para uma economia sólida e
confiável. Não somos mais apenas
o "país do futuro", mas um país de
um presente concreto e com um
futuro ainda mais promissor.

Embora a fase seja boa, quais
problemas o país ainda tem de en-
frentar para seguir crescendo?

Cito dois desafios que considero
importantes: aumentar o nível de
investimentos e elevar as exporta-
ções de bens com maior valor agre-
gado. A chegada de mais investi-
mento estrangeiro direto nos auxi-
liará muito a vencer esses desafios.

Text Box
JORGE, Miguel. " Um país de presente concreto, com um futuro ainda mais promissor". Valor especial, São Paulo, p. 18-22, nov. 2009.




