Polo de atração de capital
e ponte para exportações
O Brasil desponta aos espanhóis como receptor de investimentos
diretos e como potencial instrumento de vendas externas
esta última década, o Brasil
vem conquistando o reconhecimento mundial em
relação ao potencial de sua economia para abrigar investimentos. A
resistência demonstrada diante da
crise global, deflagrada em 2008,
apenas veio confirmar a posição
do país como uma das opções
prioritárias dos investidores internacionais. Em 2008, segundo
a Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad, na sigla inglesa),
o país passou a ser o 10.° maior
receptor mundial de capitais externos e só perde para a China entre os emergentes. Mesmo em ano
crítico, como o de 2009, ainda recebeu quase US$ 26 bilhões, e por
isso, como prevê a Unctad, chegará
ao quarto posto no mundo até o final do ano que vem.
"O Brasil mostrou que é uma
democracia vitoriosa e que suas
instituições são fortes e sólidas",
diz Eugenio Cabanes Durán, presidente da Cámara Oficial Española
de Comercio en Brasil e diretor de
relações institucionais e de comunicação da Endesa, "holding"
de empresas de energia elétrica.
Durán entende que há uma longa
lista de justificativas para os espanhóis, em particular, continuarem
a investir no Brasil. Um estudo da
Sociedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) ressalta, em particular, a melhora na

qualidade do emprego e da renda
registrada nos últimos sete anos
- base para a suntuosa ampliação
do mercado interno brasileiro.
Apenas em 2009, em plena crise econômica mundial, a renda da
classe C (entre R$ 1.000 e R$ 4.500
aproximadamente) cresceu 6,2%,
e a das classes D/E (até R$ 1.000),
12,8%. Em seis anos, cerca de
20 milhões de brasileiros ascenderam das classes D/E para a classe C, parcela que já corresponde
a metade da população do país,
segundo Fábio Mariana, professor
da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM). Esse aspecto, aliás, é o que importa, no caso
da Espanha, cujo principal alvo
é o setor de serviços. Em resumo:
no Brasil há trabalho, há renda e,
mais ainda, há bastante crédito
à disposição dos consumidores.
O estudo da Sobeet aponta ainda
que "o setor financeiro brasileiro
demonstra estar muito sólido e
capitalizado", com exposição do
crédito ainda muito baixa (40% do
PIB) em termos comparativos.
Além disso, o Brasil oferece
hoje muito maior segurança financeira para quem investe. O
perfil do fluxo de capitais indica
que há bem mais entrada de capital produtivo, resultante de investimento direto estrangeiro, do
que em títulos de renda fixa, créditos comerciais e empréstimos,
cujo total é inferior a 19% do PIB
- uma migalha quando comparado à posição dos Estados Unidos e
dos países da Europa nos últimos
anos. Essa situação confortável reduz bastante o risco de "default",
pois a saída de capital ocorre por
meio de remessas de dividendos,
ou seja, apenas quando há lucros.
A dúvida que fica é se ainda
haveria espaço para novas investidas espanholas no Brasil depois
de um volume tão expressivo de
recursos aplicados por aqui. Luis
Afonso Lima, presidente da Sobeet, acredita que sim e aponta
como possíveis setores a ser explorados os de telecomunicações
(celulares e banda larga), energia
eólica e hidrelétrica, petróleo e

gás do pré-sal, turismo, seguros e,
quando for realmente regulamentada a abertura, saneamento.
O presidente da Cámara Oficial
Española de Comercio não deixa
escapar o potencial da Copa do
Mundo em 2014 e da Olimpíada
em 2016. "São eventos grandiosos
que abrirão janelas de oportunidades que as empresas espanholas
vão considerar em seus planos",
afirma. Segundo ele, o foco de interesse é a infraestrutura básica,
energia e turismo. Os especialistas
nas relações Brasil-Espanha assinalam que os espanhóis, além de
serem grandes investidores aqui,
podem se converter em um canal
adicional de investimentos no país
para outras nações. Alemanha,
Colômbia e Itália, por exemplo,
têm utilizado os espanhóis como
porta-vozes de suas inversões em
outras paragens. Uma das razões
para isso, segundo Reinaldo Passanezi, é o grande número de acordos de bitributação feitos pelos
espanhóis. São centenas, diz ele,
resultado da atração de empresas de nações sem tratados com o
Brasil. Além disso, os espanhóis
desenvolveram um instrumento
tributário, as Entidades de Tenencia de Valores Estranjeros (ETVE),
que dá fortes vantagens fiscais às
"holdings" baseadas na Espanha.
Por último, assinala o vice-presidente da Sobeet, alguns grupos
europeus preferem utilizar a plataforma espanhola por conta de
relações culturais mais próximas
com a América Latina e a qualidade de seus executivos.
Abre-se, dessa forma, um caminho para os outros setores, entre
os quais o industrial, tanto para
a exploração do mercado interno
quanto para as exportações. De
acordo com o estudo da Sobeet,
mesmo com o real valorizado o
Brasil ainda apresenta vantagens comparativas nas vendas
externas em segmentos como o
agrobusiness (agropecuária, café,
açúcar, óleos vegetais e abate de
animais), mineração, madeira e
mobiliário, calçados, couros e peles e veículos automotores.
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