
Infraestrutura, turismo, 
cultura e alimentos 
na lista de prioridades 
O diplomata e ex-ministro aponta onde a Espanha 
pode ampliar investimentos no Brasil e vice-versa 

Uma oportunidade para 
o Brasil aproveitar na Es
panha está na indústria 

alimentícia, com aliança de em
presas. Há uma experiência espa
nhola de investimentos mútuos 
na área. Já os espanhóis podem 
crescer no mercado brasileiro em 
infraestrutura, turismo e indús
tria cultural (publicações, músi
ca). Para o embaixador Rubens Ri 
cupero, ex-ministro do Meio Am
biente e da Fazenda e ex-secretário-
geral da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvol
vimento (Unctad), essas são as áreas 
mais promissoras na relação econô
mica entre os dois países. Ricupero, 
atualmente diretor da Faculdade 
de Economia da Fundação Arman
do Álvares Penteado (Faap), diz que 
não vê problema no fato de o Brasil 
exportar "commodities" para a Es
panha e importar de lá produtos 
industrializados. Essa, segundo ele, 
é a vantagem comparativa do país, 
já utilizada como alavanca tam
bém por Estados Unidos, Canadá e 
Austrália. "O importante é usar as 
'commodities' como um fator dina
mizador do crescimento. Para isso, 
devemos incorporar a elas cada vez 
mais valor agregado", diz o ex-mi
nistro em entrevista cujos principais 
trechos estão a seguir: 

0 Brasil saiu fortalecido da crise eco
nômica global. A Espanha continua 
com dificuldades. Nesse contexto, 
que oportunidades de negócios são 
mais interessantes para cada um no 
mercado do outro? 

O que é de fato mais promissor é 
a dimensão financeira e de investi
mentos. Há uma possibilidade muito 
grande de ampliar a presença espa
nhola no Brasil, que já é significativa 
nas áreas de telecomunicações e fi
nanceira. Há dois setores, por exem
plo, em que os espanhóis têm capa
cidade e liderança mundiais muito 
grandes, vantagens que o Brasil po
deria utilizar. Um deles é o setor tu
rístico, gigantesco, que vai de hotéis 
a infraestrutura de agências. O Bra
sil é pouco desenvolvido nessa área. 
Tem havido uma presença maior cie 
grupos espanhóis e portugueses 
aqui, mas a experiência espanhola 
nesse setor pode ser decisiva para 
alavancar outro patamar do turis
mo brasileiro, aquele organizado, de 
europeus, com um nível de consumo 
mais elevado. O outro é a indústria 
cultural: editoras, livros, música. Na 
Espanha há uma renovação muito 
grande nesses setores, e essa é uma 
área que vai crescer no Brasil. 

Em relação a oportunidades 
brasileiras na Espanha, há uma 
perspectiva de alianças na indús

tria de alimentos: a utilização da 
experiência espanhola para fazer 
investimentos mútuos. Hoje em 
dia, o que domina cada vez mais 
o mercado de produtos agrícolas 
são os alimentos industrializados, 
com tecnologia, e a Espanha tem 
grande potencial nesse setor. 

Como efeito da crise econômica glo
bal, a Espanha vai diversificar seus 
negócios e comércio, focando mais 
em países fora da Europa, principal
mente na América Latina? 

Seria um desdobramento lógico, 
porque o que essa crise mostrou é 
que em alguns países da América 
Latina houve um impacto relativa
mente limitado. Além do Brasil eu 
destacaria o Chile e o Peru como 
oportunidades. São países em que 
a presença espanhola ainda pode 
aumentar muito nos setores de ali
mentos, de pesca. A Espanha tem 
liderança em pesca e recursos ma
rítimos. É outro setor com possibili
dade de desenvolvimento, não só no 
Brasil mas nos países do Pacífico. 

A Espanha está bem posicionada 
para abocanhar as oportunidades 
de investimentos que se apresen
tam no Brasil de hoje, sobretudo na 
área de infraestrutura? 

Esse é outro setor em que a Espa-
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nha teve muito êxito. Refiro-me aos 
leilões das rodovias federais. As con
cessões da Fernão Dias e da Raposo 
Tavares foram arrematadas por um 
consórcio espanhol. As oportuni
dades são gigantescas, porque toda 
a malha rodoviária brasileira está 
à espera de atualização. Existem 
grandes oportunidades nos portos 
e nas ferrovias, sem esquecer a ener
gia elétrica, a parte de irrigação, em 
que a Espanha tem uma experiência 
enorme. Agora mesmo, no Nordes
te, com a transposição das águas, 
há uma oportunidade para investi
mentos na agricultura irrigada. 

A Espanha é o segundo maior in
vestidor estrangeiro no Brasil e ul
trapassou outros países europeus e 
asiáticos. 0 que está por trás dessa 
estratégia espanhola? 

Essa estratégia deveu-se em 
grande parte ao encontro de dois 
elementos: uma oportunidade que 
surgiu depois da privatização das te
lecomunicações e as que se abriram 
nos setores financeiro e bancário, 
que durante muito tempo, no Brasil, 
ficaram mais ou menos fechados. 
Essas oportunidades encontraram 
a Espanha num bom momento, em 
que estava em pleno crescimento, 
antes da crise atual, com um poten
cial muito grande. E, sobretudo, é 
mérito da Espanha ter apostado no 
Brasil, porque outros investidores 
europeus foram lentos em perceber 
a mudança brasileira, que era muito 
recente, pois ocorreu no momento 
em que houve a estabilização, a par
tir de 1994. Só agora outros euro
peus estão nessa onda de descobri
mento do Brasil. Do ponto de vista 
de descoberta de oportunidades, a 
Espanha superou EUA, Alemanha e 
Japão, que já teve, no Brasil, investi
mentos importantes nos anos 70, e 
depois se desinteressou. 

Como ocorreu o fortalecimento dos 
grupos empresariais espanhóis ao 
longo das últimas décadas? 

O grande fato transformador foi 
o ingresso na União Europeia. Os 
dois maiores exemplos de sucesso 
de países que aderiram à UE foram 
a Espanha e a Irlanda. Ambos ago

ra vítimas da crise, mas uma crise 
momentânea. A Irlanda, mais no 
setor industrial, no software, que 
eles atraíram, e a Espanha de forma 
mais global, na modernização do 
empresariado, que na verdade já es
tava preparado, no final do regime 
autoritário espanhol e na transição 
muito bem feita, com o Pacto de 
Moncloa. Grande parte da alavan
cagem espanhola vem do financia
mento no mercado internacional 
de capitais, graças ao fato de, por fa
zerem parte do euro e da UE, terem 
nível de risco muito baixo. Os espa
nhóis aproveitaram isso para se mo
dernizar, tanto dentro da Espanha 
como no investimento externo. 

Isso tudo apesar de estarem viven
do conflitos separatistas, como no 
País Basco... 

Esses conflitos são quase uma re
miniscência de problemas que não 
foram bem resolvidos no passado, 
porque o regime franquista conge
lou os problemas das identidades 
regionais espanholas e, ao conge
lá-los, agravou-os. Eles provocam 
dificuldade até hoje. Mas o exemplo 
espanhol é extraordinário, de uma 
classe dirigente que tem sabido 
resolver esses assuntos. Não tenho 
dúvida de que a Espanha vai supe
rar tanto a crise econômica como os 
problemas que estão sendo cada vez 
mais administrados dentro de um 
Estado pluralista. O Estado catalão, 
por exemplo, tem muita autonomia. 
Uma vez que esses Estados entraram 
numa unidade maior, que é a União 
Europeia, a questão regional não 
coloca tanto risco, porque já está 
amarrada a um conjunto maior. 

Quais as vantagens que o Brasil apre
senta aos investidores espanhóis em 
relação aos outros países emergen
tes, sobretudo os do grupo Bric? 

Primeiro, a afinidade cultural. 
Nenhum dos países do Bric tem afi
nidade com a Espanha, como o fato 
de possuir a mesma cultura. Todos 
nós somos ibéricos. Somos descen
dentes de uma colonização portu
guesa, mas a verdade é que Portugal, 
bem como Castela, Catalunha e Ga-
lícia, fazem parte do mesmo univer

so cultural. Em segundo lugar, dos 
quatro países do grupo Bric, o Brasil 
é, do ponto de vista político, o mais 
amadurecido, com uma democracia 
de tipo ocidental, pluralista, sem os 
conflitos de natureza cultural ou ét
nica, como os outros três têm. 

O Brasil oferece fatores estrutu
rais, objetivos: primeiro, é que cada 
vez mais será um fornecedor de pro
dutos energéticos - o óleo do pré-
sal, o etanol da cana-de-açúcar. Com 
um mundo necessitado de energia, 
o Brasil pode se transformar em um 
fornecedor importante. Segundo, o 
Brasil é hoje o terceiro exportador 
mundial de produtos agropecuá
rios. China e índia vão ser mais de
mandantes desses produtos. O ter
ceiro e o quarto fator em conjunto é 
que o Brasil praticamente encerrou 
o ciclo do crescimento demográfico 
e da urbanização. Ciclos que os asiá
ticos começam a viver. 

A partir de agora, a pressão de
mográfica e urbana vai ser menor 
no Brasil, o que o torna capaz de am
pliar o acesso ao consumo das classes 
mais pobres. O fato de não estarmos 
tendo crescimento populacional 
tão alto, junto com a estabilidade, 
explica essa expansão do consumo. 
A conclusão é que o Brasil pode não 
ser o de crescimento mais rápido do 
grupo Bric, mas é o mais seguro para 
o investidor, o mais afim e o que ofe
rece melhores perspectivas em ter
mos de expansão do consumo das 
classes média e alta. 

Especialistas avaliam que o Brasil 
ainda tem economia fechada, taxas 
de juros elevadíssimas, produtivida
de defasada, sistema judicial anô
malo e necessidade de melhora no 
sistema educacional. Quanto tempo 
levará para o país passar a outro pa
tamar de desenvolvimento? 

Esses problemas existem, mas 
tendem a se tornar menos agudos. 
O nosso grau de estabilidade eco
nômica permite esperar no futuro 
a redução do custo do capital, a me
lhoria da infraestrutura, que ainda 
é muito deficiente, e a redução do 
chamado custo Brasil. Mesmo em 
questões estruturais mais profun
das, como essas da educação e do 
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Text Box
Fonte: Valor Estados Brasil Espanha, São Paulo, p. 26-29, maio 2010.




