
Somos mais 
do que um 
grande celeiro 
A vocação para liderar a oferta global 
de alimentos e insumos não impede 
a diversificação da economia, afirmam 
especialistas reunidos pela Unicamp. 
POR ANDRÉ SIQUEIRA 

SQUEÇA A I M A G E M do Bra
sil como o celeiro do mun
do. Nos próximos anos, o Pa
ís caminha para se consoli
dar como grande fornece
dor mundial não só de grãos, 
mas também de carne, açú

car, minério de ferro, petróleo e uma sé
rie de outros bens de largo consumo e 
cujos preços são cotados internacional
mente - as chamadas commodities. E 
o melhor é que, diferentemente do que 
pregavam as teses cepalinas nos anos 60, 
uma grande participação do setor pri
mário na economia não representa mais, 
necessariamente, uma ameaça à indus
trialização e à diversificação de ativida
des. A conclusão é de acadêmicos, exe
cutivos do setor privado e representan
tes do governo reunidos na segunda-fei
ra 29, em São Paulo, no seminário Produ
ção de Commodities e Desenvolvimento 
- O esforço empresarial brasileiro. 

"A experiência mostra que a explora
ção dos recursos naturais, por si só, não 
garante o desenvolvimento. Mas, sem 
recursos naturais, o desenvolvimento 
torna-se penoso", afirma o diretor do 
Instituto de Economia da Unicamp, Ma
riano Laplane, responsável pela organi
zação do encontro (entrevista à pág. 72). 

Nos últimos cinco anos, a participa
ção das commodities nas exportações 
brasileiras ampliou-se em um ritmo mé
dio superior a 6% ao ano, de acordo com 
dados da Secretaria de Comércio Exte
rior (Secex). Em 2009, quando as vendas 
ao exterior levaram um tombo de qua
se 30% sob os efeitos da crise financeira 
internacional, a fatia dos produtos bási
cos cresceu de 44,8% para 50,2%, o que 
contribuiu para evitar que o Brasil re
gistrasse déficit na balança comercial. 

Mas não é só nas contas externas que 
se mede o peso dos produtos primários 
na promoção do desenvolvimento. "A 
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indústria de commodities do século X I X 
não é a do século XXI . As atividades que 
antes eram básicas agora são sofisticadas", 
afirma o diretor de planejamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), João Carlos Ferraz. 

As dificuldades enfrentadas na intro
dução da cultura da soja e do algodão na 
Região Centro-Oeste e a complexidade 
envolvida na extração do petróleo nas pro
fundezas do mar são exemplos de obstá
culos que exigiram o uso intensivo de tec
nologia na produção brasileira. A esse ce
nário, Ferraz acrescenta o componente da 
intensa concorrência internacional. "Em 
se plantando, tudo dá? Não é bem assim." 

O presidente da Vale, Roger Agnelli, lem
brou que as descobertas de grandes jazidas 
minerais são cada vez mais raras, e depen
dem da utilização das mesmas tecnologias 
utilizadas nas pesquisas espaciais. "A ati
vidade pode ser antiga, mas o que era fácil 
encontrar já foi explorado", afirma. 

0 executivo compara o debate sobre o 
peso das commodities na economia 
ao jogo de cartas rouba-monte. "Uma 
discussão sobre reduzir o papel dos 
produtos básicos na economia é esté
r i l . A vocação do Brasil é ser o maior 
país agrícola, o maior minerador e o 
maior produtor de petróleo. Somos 
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bons no que conseguimos natural
mente nos tornar bons. Nada veio de 
graça", ressalta. "E precisamos nos 
concentrar nesses setores para nos 
tornar ainda melhores." 

Por enquanto, o Brasil beneficia-se da 
boa fase dos bens primários no comér
cio internacional. Desde o início da dé
cada, cresce a participação de alimen
tos, minério e petróleo nas trocas inter
nacionais, enquanto os preços acompa
nham a trajetória de alta. A boa notícia é 
que os países asiáticos, apontados como 
principais causadores desse movimen
to, não dão sinais de exaustão. 

Entre 1998 e 2008, a Ásia aumentou 
de 23% para 30% sua participação nas 
compras mundiais de produtos básicos, 
e manteve estável sua fatia nas exporta
ções na categoria. "Isso quer dizer que 
ainda temos pela frente um período in
teressante de demanda mundial em al
ta", prevê Ferraz, do BNDES. Os núme
ros também refletem a clara opção da
queles países por importar insumos do 
Brasil. "Conversamos com banqueiros 
chineses, e eles deixam clara a disposi
ção para nos fornecer financiamento, in-
fraestrutura, máquinas e, se preciso, até 
mão de obra." A respeito, vale a leitura da 
coluna de Delfim Netto, à página 27. 

0 interesse da China em estimular a 
exportação de matérias-primas brasi
leiras, entretanto, guarda uma diferença 
fundamental em relação à antiga estra
tégia "centro-periferia", associada, em 
outros tempos, ao subdesenvolvimento. 
"Não somos um País pequeno, com eco
nomia especializada. O peso das com
modities tem de estar associado ao ta
manho do nosso mercado, há espaço pa
ra os outros setores", sustenta Ferraz. 

Também conta a favor do Brasil o fa
to de a grande demanda por insumos, 
aliada à oferta de bens industrializados 
no Oriente, ter promovido uma altera
ção histórica nas relações de troca, com 
vantagem para os fornecedores. "An
tes era necessário vender 15 toneladas 
de minério de ferro para comprar um 
computador. Hoje, são três ou quatro", 
compara Agnelli. "Se no futuro preci
sar de uma só, vou ficar feliz." 

O diretor da divisão de mineração, 
petróleo e gás do Banco Mundial, Pau
lo de Sá, cita um informe recente da In
tel, segundo o qual a produção mundial 
de microprocessadores vai duplicar nos 
próximos cinco anos, enquanto os pre-

ços cairão pela metade. O movimento 
é oposto ao do setor mineral, em que a 
maior parte do valor agregado se con
centra nas etapas iniciais. "A rentabili
dade da extração não se reproduz nas 
etapas da manufatura, quando a concor
rência é muito maior", afirma. 

Segundo o executivo, restam duas 
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opções aos países ricos em recursos. A 
primeira é aplicar altos impostos à pro
dução, como fazem, por exemplo, as na
ções do Oriente Médio em relação ao pe
tróleo. O outro caminho não requer que 
se abra mão das taxas, mas consiste no 
alargamento das cadeias produtivas. Não 
só no sentido vertical, que requer com
prar brigas com os clientes, mas no hori
zontal, ao estimular parcerias com forne
cedores locais e a criação de infraestru-
tura de energia, tecnologia, transportes e 
serviços. "A integração horizontal con
tribui muito mais para o desenvolvimen
to do que a simples taxação", defende. 

Sá dá como exemplos países africanos 
que, a despeito de possuírem vastas reser
vas petrolíferas, registram taxas de cres
cimento negativas, ou inferiores às de vi
zinhos sem riquezas naturais - um fenô
meno batizado de "maldição dos recur
sos". Em outros locais, a falta de fontes de 
financiamento e de orientação política da 

produção simplesmente impede que mi
nas de alto potencial sejam exploradas. 

"A grande questão hoje é como ex
pandir a produção e, ao mesmo tempo, 
criar laços para contribuir com a eco
nomia local. A falta dessa licença social 
para operar pode inviabilizar empre
endimentos inteiros. No caso dos seto
res que exploram recursos naturais, es
sa preocupação é ainda mais importan
te", afirma o diretor do Banco Mundial. 
Segundo Sá, o Brasil tem obtido suces
so na estratégia de associar o merca
do interno robusto ao desenvolvimen
to das cadeias produtivas. A Petrobras, 
com o alto índice de nacionalização de 
fornecedores e investimentos, tornou-
se um exemplo internacionalmente re
conhecido, garante o executivo. 

As reservas de petróleo na região do 
pré-sal, que podem se situar entre 10 bi
lhões e 50 bilhões de barris, podem tor
nar a estatal brasileira a maior empresa 
mundial do setor nos próximos anos, de 



acordo com o vice-presidente da Energia 
do Rio e conselheiro do Instituto Brasi
leiro de Petróleo (IBP), Luiz Carlos Cos-
tamilan. "A Petrobras era um grão de 
areia perto das grandes multinacionais, 
hoje tem um valor de mercado superior a 
200 bilhões de dólares, pouco abaixo de 
gigantes como a Exxon ou a russa Gas-
prom", afirma. "A empresa é reconheci
da como a número 1 na exploração em 
águas profundas, que está para o setor 
petrolífero assim como a atividade espa
cial para a indústria aeronáutica." 

Segundo Costamilan, o desafio de 
substituir as reservas de petróleo em 
declínio obriga as empresas a investir, 
de maneira quase compulsória, o equi
valente a 800 milhões de dólares ao 
ano em pesquisa e desenvolvimento. 
"O Prominp (Programa de Mobilização 
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 
Natural) já capacitou 50 mil profissio
nais e deve chegar a 200 mil. Isso mos
tra como a exploração da commoditty 
envolve um grande desafio financeiro, 
mas também traz impactos positivos 
extremamente relevantes", diz. 

Com as encomendas de navios e pla
taformas para a exploração do petró
leo na região do pré-sal, a Petrobras 
foi responsável pelo renascimento do 
setor naval brasileiro. A Vale, por sua 
vez, teve papel fundamental na rea
tivação da indústria ferroviária, com 
as compras de 259 locomotivas e 12,5 
mil vagões desde 2003. A mineradora 
também terá participações relevantes 
em mais da metade dos investimentos 
brasileiros em aumento de capacida
de de produção de aço até 2014. O ob
jetivo, na área siderúrgica, não é ne
cessariamente concorrer com outros 
compradores de minério de ferro, mas 
criar garantias de demanda interna 
caso a economia chinesa reduza o rit
mo, conforme explica Agnelli. 

"Não existem mais enclaves na mine
ração moderna. Não se constroem mais 
vilas para os funcionários. Contribuí
mos para que os municípios invistam na 
própria infraestrutura, levamos desen
volvimento para onde vamos", garante 
o presidente da Vale. 

Se o petróleo e a mineração ain
da guardam promessas, na agricultu
ra as vantagens comparativas brasilei
ras sempre foram evidentes. De acordo 
com as estatísticas de comércio inter
nacional em 2008, da Organização das 

Nações Unidas, o País é o maior produ
tor mundial de proteína animal (bovi
na, suína e de frango), açúcar, café e ta
baco. "O agronegócio brasileiro alcan
çou um sucesso único nos trópicos, 
uma atividade mais complexa e inte
grada à economia", afirma o economis
ta José Roberto Mendonça de Barros, 
sócio-diretor da MB Associados. "Em 
40 anos, o processamento subiu das zo
nas mais temperadas do continente pa
ra acima dos trópicos, graças ao apro
veitamento de vantagens naturais, co
mo água e terra a baixo custo, mas tam
bém a um pacote tecnológico, com des
taque para a atuação da Embrapa e de 
outras instituições estatais." 

Mendonça de Barros destaca técni
cas como o sistema de plantio direto, 
que permite o uso quase contínuo dos 
solos e a obtenção de até três safras por • 
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• ano ao cobri-los com a palha da colhei
ta anterior. A integração da agricul
tura com a pecuária e com o reflores-
tamento também configura soluções 
tão revolucionárias quanto tipicamen
te nacionais. A ênfase no agronegócio, 
garante o economista, pode impulsio
nar o País em outros setores. 

Não são poucas as áreas de pesquisa 
promissoras para o Brasil a partir da eco
nomia do campo. O diretor-geral da Voto-
rantim Industrial, Raul Calfat, prevê pa
ra breve o desenvolvimento de uma no
va geração de biocombustíveis produzi
dos a partir dos cavacos de madeira. Se o 
prognóstico se confirmar, significará uma 

oportunidade ímpar de agregar valor ao 
resíduo da produção de celulose da Fibria, 
líder mundial no setor, controlada pelo 
Grupo Votorantim. "Plantamos florestas 
em uma área de 1,2 milhão de hectares, 
maior do que a Bélgica", disse o executivo. 

"Boa parte da inovação tecnológica não 
está na indústria, mas nos serviços. A 
tecnologia da informação, em especial, 
permite desverticalizar parte da cadeia 
de serviços que integra o agronegócio", 
explica Mendonça de Barros. "Há va
riedades de cana-de-açúcar que ainda 
não estão no campo, mas são capazes 
de aumentar em 40% a produtividade. 
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A biotecnologia, por exemplo, está na 
fronteira da tecnologia mundial." 

A necessidade de aumento de produ
tividade, no caso da agricultura, é refor
çada por uma realidade histórica: em que 
pese o aumento da demanda por alimen
tos, nos últimos 30 anos os preços caíram 
5% ao ano, em média, de acordo com da
dos da Fipe. "Só a tecnologia e a pesqui
sa vão permitir que continuemos a fazer 
mais do mesmo, com mais eficiência", diz 
o presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Exportadora e Produtora de 
Carne Suína (Abipecs), Pedro de Camar
go Neto. "Esse é o debate que importa." 

A aproximação entre a produção de 

commodities e os processos industriais, 
segundo o professor de economia da Uni-
camp e consultor editorial de CartaCapital 
Luiz Gonzaga Belluzzo, suprimiu as fron
teiras entre as duas atividades. "O setor 
primário ficou mais secundário, enquanto 
a Ásia suprimiu a divisão internacional do 
trabalho. Hoje, o Brasil não pode prescin
dir da indústria que já criou nem abando
nar uma vantagem natural que se tornou 
dinâmica", afirma o economista. "Precisa
mos nos concentrar em resolver entraves, 
como as deficiências de infraestrutura e a 
falta de financiamento de longo prazo, o 
que exige reformas e protagonismo do go
verno e do setor privado." 

A maior evidência de que os produ
tos básicos não são entraves, mas sim 
alavancas para o desenvolvimento, é o 
desempenho de países como Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Norue
ga. De acordo com o consultor Cláudio 
Frischtak, da Inter.B, trata-se de casos 
de sucesso de quem soube estruturar 
um setor industrial em torno de uma 
base de recursos naturais. "Ao mesmo 
tempo, esses países foram precursores 
também nos investimentos em educa
ção, com índices elevados de alfabeti
zação no início do século X X . Essa é a 
maior prova de que o desenvolvimento 
não é automático", conclui. 
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ÃO HÁ CONTRADIÇÃO entre 
ser um país exportador de 
commodities e promover 
o desenvolvimento econô
mico, garante o diretor do 
Instituto de Economia da 
Unicamp, Mariano Lapla

ne. O que não quer dizer que a abundância 
de recursos naturais e a crescente deman
da internacional por esses produtos sejam 
a garantia de um futuro promissor. Estu
dioso do processo de industrialização bra
sileiro, o professor alerta para a importân
cia de fugir de visões maniqueístas e defi
nir uma estratégia para aproveitar a jane
la aberta temporariamente para inserir o 
País no novo cenário mundial. 

Um dos primeiros passos para quali
ficar esse debate, segundo Laplane, foi a 
organização do seminário Produção de 
Commodities e Desenvolvimento Eco
nômico, realizado na segunda-feira 29. O 
evento é o primeiro passo de um acordo 
de cooperação recentemente assinado 
com a Vale, para aproximar a universida
de do setor privado. Esta e outras alter
nativas capazes de promover a diversifi
cação da economia brasileira foram dis
cutidas nesta entrevista a CartaCapital. 

CartaCapital: Está superada a ideia de 
que a produção de commodities relega o 
País a uma participação menor na eco
nomia globalizada? 
Mariano Laplane: Não quero simplifi
car uma questão complexa e perder de 
vista aspectos que a discussão, até ho
je, apenas tangencia. Precisamos en
xergar além da visão maniqueísta, por
que não há contradição em ser uma 
economia com essas características e 
promover o desenvolvimento. Basta 



lembrar a riqueza dos EUA em recur
sos naturais e, apesar disso, ou até gra
ças a isso, se desenvolveu. 

CC: A conjuntura internacional favorável à 
venda de commodities significa uma opor
tunidade para o Brasil utilizar seus recursos 
naturais na promoção do crescimento? 
ML: O debate oscila. Há a visão do mila
gre, do agora vai, com base no pré-sal, 
no agronegócio, como se o desenvolvi
mento agora fosse inevitável e automáti
co. De outro lado está o fantasma da volta 
ao passado, algo como a economia primá
ria e exportadora reloaded. Nenhuma das 
duas visões é inevitável. O passado não 
volta, mas tampouco podemos ter a ilu
são de que automaticamente nos trans
formaremos em um país desenvolvido. 

CC: Não é real o risco de nos limitarmos a 
ser uma economia primária, asfixiando 
outros setores? 

ML: O risco da doença holandesa é uma evi
dência histórica. Não sou favorável a metá
foras panglossianas, mas a economia não é 
mais a do século XIX. A Ásia viveu um pro
cesso de urbanização e industrialização em 
escala fantástica, criando uma demanda 
também fantástica. E uma economia mui
to mais integrada e complexa. Não faz mais 
sentido a imagem do centro industrializa
do e da periferia subdesenvolvida. 

CC: O mundo estaria em uma nova eta
pa histórica, a chamada economia do 
conhecimento? 
ML: A economia do conhecimento não 
chega a ser uma novidade. Desde a Revo
lução Industrial se busca aplicar o conhe
cimento aos processos. Onde as oportuni
dades tecnológicas se concentram é que 
há inovações e novos produtos. O que tem 
ocorrido é que essa lógica industrial tem 
transbordado das atividades manufatu-
reiras para outros setores. A atual lógica 

do agronegócio, com as técnicas de cor
reção do solo e produção de sementes, é 
a industrial. A mesma coisa acontece nos 
serviços, com novas técnicas de gestão. 
Não vejo o conhecimento como uma nu
vem pairando sobre as economias. O Bra
sil, por exemplo, tem um sistema científi
co de ponta em determinadas áreas, mas 
a conexão com o mundo dos negócios ain
da é muito fraca. A indústria eletrônica da 
Ásia começou com aparelhos commodi-
tizados e evoluiu para chips e softwares. 
A Índia não faz apenas o outsourcing de 
serviços. A industrialização periférica é 
o resultado de iniciativas planejadas para 
promover o desenvolvimento desses paí
ses. E certamente há oportunidades para 
um país com recursos diversificados. 

CC: As cadeias de produção de commodi
ties incorporam uma série de atividades 
que exigem tecnologia e investimento. Rea
lizar esses processos dentro do País é o ca
minho para promover o desenvolvimento? 
ML: Isto é fato, mas os processos existem 
em graus diferentes, de acordo com a ativi
dade. Não temos de fazer uma escolha, te
mos de pensar em estratégias de desenvol
vimento. Há uma janela para aprofundar 
a industrialização, que não exclui a cria
ção de uma economia moderna de servi
ços. Desenvolvimento é um processo de di
versificação da economia, distribuição de 
recursos e promoção de bem-estar. Nos 
anos 80, uma dessas janelas foi aberta para 
a industrialização. Alguns países asiáticos 
aproveitaram, mas não a América Latina. 

CC: A demora em definir essa estratégia 
explica os problemas que enfrentamos 
na área cambial, por exemplo? 
ML: O debate pode ser levado para a ques
tão macro, de modo a se avaliar o custo e o 
benefício de exportar em larga escala. Por 
um lado, há a garantia de que não haverá 
restrição de recursos. De outro, a aprecia
ção cambial pode eliminar outros setores 
do comércio internacional, causando a do
ença holandesa. Mas não dá para reduzir 
o debate, porque há outras variáveis, como 
a política de juros e a permeabilidade à en
trada do capital estrangeiro. Se vamos de
finir que a estratégia é crescer e diversifi
car a economia, aproveitando as oportu
nidades identificadas no mundo, então te
remos de qualificar mais esse debate. Os 
setores ligados às commodities, pelas di
mensões, pela escala global e pelo cresci
mento da demanda, colocam questões que 
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vão além da lógica privada. A localização 
das jazidas e terras e os requisitos de inves
timentos em logística fazem com que se
jam elementos de reorganização do espa
ço físico nacional fortíssimo. 

CC: Quais as principais ameaças a uma in
teração positiva com o setor privado? 
ML: Dado que o País parte de grandes 
vantagens comparativas e disponibili
dade de recursos naturais, há o risco do 
rentismo, um traço comportamental ex
tremamente pernicioso para o desen
volvimento. Como colocar tais recursos 
aqui não é resultado do esforço de nin
guém, não é justo que as rendas de pro
priedade e monopólio sejam apropria
das por poucos. Um país que já sofre da 
doença do rentismo financeiro não pode 
pegar também a doença do rentismo dos 
produtos naturais. Temos um problema 
de distribuição de renda e equidade que 
não é trivial. Um exemplo é a discussão 
sobre a divisão dos royalties do petróleo. 
O assunto causou uma tensão no pacto 
federativo. A intuição me diz que seria 
mais fácil vincular os recursos a projetos 
que possam gerar benefícios para todos, 
em vez de brigar por uma fatia para gas
tar hoje. Há aqui um problema de trans
ferência de benefícios que ultrapassa tu
do o que o mercado pode resolver. Há paí
ses que conseguiram construir modelos 
que a sociedade civil aceitou, como a No-

ruega. Para um país no estágio das insti
tuições brasileiras a tarefa é mais árdua, 
mas a enfrentaremos galhardamente. 

CC: Por onde se inicia a reorganização? 
ML: Precisamos de marcos institucionais. 
O sucesso temporário da ditadura com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND) é um exemplo de salto que não con
seguiu legitimidade institucional. As opor
tunidades existem, mas exigem engenha
ria empresarial, políticas públicas, um 
marco institucional complexo. Quanto 
mais longe do maniqueísmo e das frases de 
efeito, quanto mais interlocutores forem 
envolvidos, melhor. Depois de duas déca
das perdidas do ponto de vista do desenvol
vimento, o mercado doméstico é uma base 

para termos empresas com dinamismo as
segurado, lideranças empresariais com ou
tra cara. Durante os 20 anos de estagnação, 
as empresas adotavam estratégias defensi
vas. Os obstáculos colocados pela estagna
ção e pelo rentismo financeiro tornaram 
nossos empresários tímidos quanto a in
vestimentos de alto risco. Não por falha de 
caráter, mas diante das condições em que 
os negócios eram estruturados. Eram em
presas pouco inovadoras, que só saíam do 
País quando havia uma vantagem natural, 
ou por falta de alternativa. O empreende
dor é uma figura rara no País, que podemos 
contar nos dedos de uma mão. 

CC: Um ambiente de negócios mais estável 
basta para despertar o empreendedor? 
ML: Não é uma coisa trivial. Lutamos con
tra a combinação de dois genes: uma tradi
ção patrimonialista, que visa preservar a 
riqueza com o menor esforço, e caracterís
ticas que o mercado financeiro incorporou: 
títulos de curtíssimo prazo e títulos da dí
vida pública, com inexistência de mercado 
secundário. Ainda é só uma expectativa, 
mas quero crer que o ambiente está se tor
nando mais dinâmico, com menos rentis
mo. Para usar mais um exemplo otimista, 
vejo com simpatia o crescimento do núme
ro de empresas brasileiras que investem no 
exterior. As discussões sobre o desenvolvi
mento estão em curso, e na hora certa. 

-A ANDRÉ SIQUEIRA 
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