




do Passanezi, vice-presidente da 
Sobeet e representante do BBVA 
no Brasil. De importador líquido, 
passou à condição de exportador 
líquido de capitais produtivos. Seu 
estoque de investimentos diretos 
no exterior (IDE) passou de US$ 15 
bilhões em 1990 para US$ 602 bi
lhões em 2008. 

A viagem de volta da Espanha 
para a América deu-se na mesma 
época em que os países ibero-ame
ricanos renegociaram com êxito 
dívidas externas e fizeram planos 
de estabilização, reduziram a pre
sença do Estado nas atividades 
produtivas e abriram as economias 
para a concorrência estrangeira. De 
acordo com estudo das economis
tas Adriana Alves e Eliana Velasco, 
da FAE Business School, o processo 
foi facilitado aqui por mudanças 

na legislação que permitiram isen
ções fiscais. Fora isso, o governo 
abriu financiamentos pelo Ban
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Entre 
1995 e 2000, o IDE somou, no Bra
sil, US$ 120 bilhões - 66,7% para o 
setor de serviços e 31,8% para a in
dústria. Em 2008 atingiu o recorde 
de US$ 45 bilhões. A participação 
espanhola nessa história é expres
siva, sobretudo nas áreas de tele
fonia, finanças, seguros e energia, 
como mostra o "ranking" prepara
do para esta edição. 

Só as trocas comerciais não são 
ainda tão expressivas nas relações 
Brasil-Espanha. Em 2008 a corren
te de comércio entre os dois países 
somou cerca de US$ 6,5 bilhões, 
com superávit de US$ 1,97 bilhão a 
favor do Brasil. No ano passado, já 
em plena crise, o movimento caiu 
para US$ 5,76 bilhões, com supe
rávit de US$ 1,22 bilhão também a 
favor do Brasil. A parte mais visível 
das marcas "hechas en Espanã" está 
nos vinhos e nos azeites vendidos 
nos supermercados e, a menos co
nhecida, está no ar - em muitas das 
asas dos aviões da Embraer. "A Es
panha não tem muito o que expor
tar para o Brasil, primeiro porque é 
uma economia predominantemen
te de serviço, depois porque seus 
produtos industriais não são tão 
competitivos ou complementares", 
explica Passanezi. Já o Brasil vende 
principalmente soja, milho, café, 
minério e até bebidas alcoólicas. 
Liderado pela Petrobras e pela Vale, 
o país fincou algumas bandeiras na 
Espanha, por meio da Gerdau, da 
Camargo Corrêa, da WEG, da Al 
pargatas e da Santista, que produz 
a matéria-prima dos jeans. 

Mas é o movimento tradicional 
da Espanha para o Brasil que deve 
continuar prevalecendo. "A crise 
interna espanhola reforça a neces
sidade de investir no exterior", res
salta Lima. "A perspectiva de inves
timento no Brasil vai aumentar não 
só como alternativa ao baixo cres
cimento na Europa mas também 
pela expansão do mercado interno 
brasileiro com a melhora da renda 
e do emprego", diz. 
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