


om mais de 300 empresas 
no Brasil e interesse crescen
te pelas oportunidades de 

investimentos em infraestrutura, 
turismo, energia, construção e no 
setor imobiliário, a Espanha in
clui o mercado brasileiro entre as 
prioridades: só nos dois últimos 
meses foram criados o Instituto 
Empresarial Brasil-Andaluzia, em 
Sevilha, e o Instituto Valenciano 
de Comércio Exterior (Ivex), em 
São Paulo. As dimensões do país 
obrigam as entidades regionais 
espanholas a abordar o mercado 
interno brasileiro de forma dife
renciada, bilateral. Além disso, na 
Espanha existem as comunidades 
autônomas - têm autonomia legis
lativa, competências executivas e 
faculdade para ter administração 
mediante representantes próprios. 
Essas entidades estabelecem laços 
econômicos diretamente com go
vernos estaduais e associações de 
empresários no Brasil. 

A comunidade autônoma da 
Extremadura realizou há pouco 
tempo, em São Paulo, uma roda
da de negócios visando parcerias 
para a entrada de firmas daque
la região no mercado brasileiro. 
Andaluzia é a terceira comunida
de autônoma em exportações ao 
mercado brasileiro. Nos últimos 
seis anos, as vendas andaluzas ao 
Brasil triplicaram e passaram a 
responder, em 2008, por 1,3% das 
importações brasileiras. O Brasil é 
o primeiro cliente na América do 
Sul da Comunidade Valenciana, 
com participação de 21% no total 
exportado por aquela região. 

Representantes do Complexo 
Portuário de Vigo, da comunidade 
autônoma da Galícia, visitaram re
centemente a Federação das Indús
trias de Pernambuco para buscar 
negócios nos setores naval e de pes
ca, extração de granito, fruticultu
ra e energia eólica. 

Os sites de entidades empresa
riais espanholas divulgam aos as
sociados por que o país é a "bola da 
vez": "O Brasil é a nona economia do 
mundo, com um PIB que representa 
33% do total da América Latina. É 
líder indiscutível da região. Só os Es-

tados do Rio de Janeiro e de São Pau
lo aportam 46% do PIB brasileiro". 
Chamam a atenção dos espanhóis 
as oportunidades de investimen
tos criadas pela Copa do Mundo 
de 2014, pelos Jogos Olímpicos de 
2016, pelo Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e pelo Progra
ma Minha Casa, Minha Vida. 

Para os espanhóis, já é familiar 
o aproveitamento de oportuni
dades de negócios no Brasil. "A 
Espanha valeu-se da onda de pri
vatizações e investiu muito aqui, 
sobretudo em telecomunicações", 
explica a embaixadora Maria Edi-
Ieuza Fontenele Reis, diretora do 
Departamento da Europa do Mi
nistério das Relações Exteriores. 
"Posteriormente, fez grandes in
vestimentos nas áreas de turismo 
e hotelaria." É difícil, segundo 
ela, um cálculo bastante exato do 
montante dos investimentos da 
Espanha, mas, pelas estimativas 
brasileiras, o estoque é da ordem 
de US$ 30 bilhões; os espanhóis di
zem que é de US$ 40 bilhões e que 
o Brasil é o segundo maior destino 
deles - os EUA são o primeiro. 

"Esses investimentos não in
cluem os novos, feitos com a par
ticipação da Espanha em linhas 
de transmissão de energia elétrica 
no Brasil", acrescenta. No ano pas
sado, de acordo com Maria Edileu-
za, houve leilões para as linhas de 
transmissão, e a Espanha açam
barcou quase tudo. Em 2008, dos 
sete trechos licitados para a con
cessão de administração de estra
das, a Espanha ganhou cinco, no 
Rio de Janeiro, em São Paulo e em 
Minas Gerais. A diplomata lembra 
que são importantes também os 
investimentos na área financeira, 
feitos pelos bancos Santander e 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 

Se a Espanha aproveitou-se da 
onda de privatizações no Brasil 
e construiu aqui uma presença 
sólida e em expansão, o Brasil es
colheu o país ibérico como praça 
de investimentos no contexto das 
estratégias de internacionaliza
ção. Assim, investiram no mer
cado espanhol, entre outras, a 
Gerdau, que em março anunciou 

desembolso de € 55 milhões para 
modernização e aumento de com
petitividade das unidades da Side-
nor, fabricante de aços especiais; e 
a Santista Têxtil, que se associou à 
Tavex Algodonera, fusão que deu 
origem ao Grupo Tavex. 

Os investimentos brasileiros na 
Espanha são da ordem de US$ 5 
bilhões. Poderiam ser mais eleva
dos se não fossem as dificuldades 
de acesso de firmas brasileiras ao 
mercado espanhol de construção 
civil. "O Brasil sempre quis entrar 
na Espanha nesse setor, mas os es
panhóis sempre nos brecam por 
causa da competição", diz a em
baixadora. O problema do acesso 
pode ser maior, agora, porque a 
área de construção civil foi seve
ramente afetada pela bolha imo
biliária que se produziu e que está 
na base da dificuldade da Espanha 
de se recuperar do efeito da crise. 
Segundo a diplomata, o Brasil tem 
feito com frequência apresenta
ções dos projetos do PAC para os 
espanhóis. "Incluímos sempre a 
Espanha nos 'roadshows' na Eu
ropa. Neste momento, estamos na 
fase de organização de um novo, 
focado nos projetos em prepara
ção para a Copa de 2014 e para os 
Jogos Olímpicos de 2016." 

A crise econômica afetou pro
fundamente o comércio entre os 
dois países. Em 2008, o volume 
das trocas atingiu US$ 6,5 bi
lhões, dos quais US$ 4,07 bilhões 
em exportações brasileiras e US$ 
2,47 bilhões em importações pro
cedentes da Espanha. Já em 2009 
houve uma queda aproximada de 
US$ 2 bilhões no intercâmbio. As 
exportações brasileiras somaram 
US$ 2,66 bilhões, e as importações 
totalizaram US$ 1,95 bilhão. O co
mércio bilateral, em 2009, ficou 
em US$4,61 bilhões. 

"Essa situação deve mudar, ago
ra, por causa da crise econômica 
mundial, que afetou consideravel
mente os países da zona do euro. 
A Espanha deve partir para uma 
diversificação maior do seu comér
cio", prevê a embaixadora Maria 
Edileuza. "Não só a Espanha, mas 
outros países da União Europeia, 



como Alemanha e França, todos es
tão buscando diversificar mais." 

Com 190 milhões de habitantes 
e capacidade de redistribuição para 
toda a América do Sul, o Brasil é um 
destino prioritário, diz a diploma
ta. "Nesse contexto, está avançando 
bem a negociação do acordo entre o 
Mercosul e a União Europeia. A pre
sidência pro-tempore do Mercosul 
está com a Argentina, e a do bloco 
europeu com a Espanha. Isso gera 
uma circunstância favorável para 
se avançar nas negociações." 

Maria Edileuza reconhece, po
rém, que a negociação (lançada em 
1989) é complexa, porque envolve 
a eliminação de subsídios agríco
las na União Europeia e, do nosso 
lado, temos de fazer abertura em 
serviços, principalmente na indús
tria automobilística. "Nós temos 
uma base industrial que é impor
tante, uma base de serviços, e não 
podemos baixar muito as nossas 
tarifas sob o risco de aniquilarmos 
a nossa própria indústria", afirma. 
Mas há de ambos os lados um de
sejo político muito grande de fe
char o acordo. "A expectativa é de 
que se avance consideravelmente 
nas negociações neste semestre e, 
se isso acontecer, poderemos cele
brar um acordo até o final do ano", 
diz a embaixadora. 

Também há uma expectativa de 
diversificação crescente da pauta 
brasileira de exportações para a 
Espanha, ainda muito dependente 
de produtos primários. "Manufa
turados e semimanufaturados já 
começam a se estabelecer", comen
ta Maria Edileuza. Entre os prin
cipais produtos exportados para 
a Espanha estão soja em grão, pe
tróleo, sulfetos de minério de fer
ro, café em grão, aviões, miúdos de 
frango, milho, laminados de ferro, 
melões frescos e partes de helicóp
teros. O Brasil importa da Espanha 
partes de aviões e helicópteros, 
produtos químicos, azeite de oliva, 
medicamentos, caldeiras, partes e 
acessórios para tratores e veículos 
automotores, obras de alumínio, 
livros, impressos, ameixas frescas 
e partes de elevadores. 
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