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OPINIÃO

A internacionalização produtiva de empresas brasilei-
ras nos anos recentes tem sido um indicador de desta-
que da economia. Primeiro, reduziu-se a forte assime-
tria existente entre os elevados fluxos de investimento
direto estrangeiro (IDE) e os reduzidos fluxos de inves-
timento brasileiro direto no exterior (IBDE), que ca-
racterizaram a economia brasileira nos anos 90 até
meados da década anterior. Essa assimetria refletia em
grande medida a menor capacidade competitiva e fi-
nanceira das empresas nacionais, o que resultou em
um intenso processo de desnacionalização da base
produtiva. O valor médio anual de IBDE cresceu de
menos de um bilhão para aproximadamente US$ 14 bi-
lhões ao ano, com exceção de 2009, quando foi negati-
vo. No acumulado do primeiro semestre de 2010, já ul-
trapassou US$ 8 bilhões. Com isso, a relação IBDE /
IDE saltou de pouco menos de 10% para mais de 50%.

Segundo, mudaram as motivações e estratégias de
internacionalização. Nos anos 90, de elevada instabili-
dade macroeconômica e baixo crescimento, o processo
concentrou-se em poucas e grandes empresas nacio-
nais, que buscavam compensar no mercado externo a
retração e/ou baixo dinamismo do mercado domésti-
co. A atuação direta em novos mercados também per-
mitia, em alguns casos, contornar os entraves prote-
cionistas às exportações brasileiras. A partir de mea-
dos da última década houve uma melhora substantiva
nas condições macroeconômicas. O maior dinamismo
do mercado doméstico e internacional e a evolução
positiva dos preços de algumas commodities contri-
buíram para melhorar as condições de autofinancia-
mento das empresas, bem como sua capacidade de
alavancagem. A atuação do BNDES na concessão de
empréstimos ou capitalização de grandes empresas foi
decisiva, sobretudo para viabilizar as operações maio-
res de fusões e aquisições de empresas no exterior.

Terceiro, cabe destacar que a internacionalização
passou a abranger um número maior de setores e em-
presas, inclusive de médio porte, que têm utilizado o
mercado regional como importante espaço de atuação,
beneficiando-se da proximidade geográfica e cultural.
Por último, cabe destacar que o fortalecimento e a
consolidação de multinacionais brasileiras, sobretudo
nos setores de serviços (engenharia e construção) e de
commodities agrícolas, minerais e metálicas, refletem
o próprio padrão de especialização e de competitivida-
de da estrutura produtiva, mas também o caráter me-
nos defensivo das estratégias de internacionalização.

O objetivo estratégico tem sido complementar e
ampliar o espaço de atuação e de acumulação, através
da exploração das vantagens competitivas. Para as
médias empresas, com atuação em setores menos
competitivos (como os segmentos de bens de consumo
e de capital) e com processos de internacionalização
ainda incipientes, a valorização dos ativos comerciais,
através da constituição de canais próprios de comer-
cialização e de distribuição e o reforço de marcas pró-
prias, será fundamental para uma maior agregação de
valor e a capacitação competitiva. ■

Múltis brasileiras

Reduziu-se a forte assimetria
entre os fluxos de investimento direto
estrangeiro e os fluxos de investimento
brasileiro direto no exterior

Roberto Freire
Presidente do PPS

Desde seu surgimento na Ágora ateniense, a democra-
cia se distinguiu como um sistema de governo que
sempre teve por base a autonomia de seus participan-
tes e a liberdade de expressão. Local de exercício do lo-
gos — capacidade de por meio da palavra e do pensa-
mento, influir na organização da cidade —, a polis gre-
ga foi o lócus da emergência das mais fundas tradições
do mundo ocidental: a ideia de liberdade como norma
para participação da política e do livre pensar como
definidor da cidadania. Desde então, até sua consoli-
dação como sistema de governo adotado por nossa tra-
dição ocidental, muitas lutas foram travadas ao longo
da história da humanidade, até que os ideais de auto-
nomia e liberdade fossem transformados em valor in-
questionável e conquista do humanismo.

Não por acaso, todo governo autoritário, ou com
essa vocação, a primeira coisa que busca de forma per-
sistente é tentar tornar letra morta o preceito da liber-
dade de expressão e obstar a liberdade de imprensa,
como primeiro e inevitável passo para cercear a pró-
pria atividade política, materializada no Parlamento.
Em nosso país, a liberdade de imprensa sempre foi um
estorvo para forças não democráticas, justamente pelo
papel que sempre representou de instrumento da cida-
dania ao denunciar seus abusos contra a ordem demo-
crática, quando na gestão do Estado.

Não por acaso, a intelligentsia do PT, bem como
suas mais destacadas lideranças, desde sua fundação
sempre teve a imprensa como inimiga de seu projeto
de poder. Como ficou evidente, logo após a posse de
Lula, atente-se para os primeiros projetos de lei visan-
do “regular” o exercício do jornalismo no país, por
meio da criação de um Conselho Federal de Jornalismo
e Conselhos Regionais de Jornalismo, integrados por
jornalistas com a atribuição de “orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de jornalista e da ati-
vidade do jornalismo”. Sem falar do desejo de expulsar
do país o correspondente do New York Times, Larry
Rohter, por conta de suas matérias que muito desagra-
daram ao presidente Lula, usando para tanto a legisla-
ção oriunda da ditadura militar, de triste memória.

O fato é que depois do mensalão, e dos variados ca-
sos de corrupção no governo, coroado agora com mais
um escândalo envolvendo diretamente a Casa Civil,
responsável pela articulação política do governo, o PT,
a partir do presidente da República, e suas entidades
cooptadas decidiram partir para o ataque direto contra
a imprensa e a liberdade de expressão.

No exato momento em que se avoluma uma série de
denúncias que põem a nu a estrutura de funcionamen-
to do governo Lula, sem que sejam desmentidas, todo
seu governo é mobilizado contra a missão essencial de
todo jornalismo, que é de informar a sociedade. E co-
loca-se frontalmente contra o direito constitucional de
liberdade de expressão, ameaçando de forma clara o
Estado de Direito, tão duramente conquistado.

Sabemos, por experiência própria, que sem liberda-
de de imprensa não existe sociedade livre! A hora, pois,
é de mobilização em defesa da democracia! ■

O pilar da liberdade

Sabemos que sem liberdade de
imprensa não existe sociedade livre!
A hora, pois, é de mobilização
em defesa da democracia!

Fernando Sarti
Professor do Instituto de Economia
da Unicamp e pesquisador do Núcleo de
Economia Industrial e da Tecnologia

CARTAS

DIRETORIA DO SANTOS MATOU
A ÉTICA NO PEITO — ARTIGO
DE COSTÁBILE NICOLETTA
Sua crônica no jornal BRASIL ECONÔMICO

é mais uma das centenas de opiniões
similares que permeiam a nossa mídia e que,
infelizmente, abordam o assunto de forma
equivocada. Dorival não foi demitido por
divergência sobre a punição imposta
ao jogador Neymar. Ele foi demitido porque,
após reunião com a diretoria do clube
realizada na última segunda-feira,
foi combinado que a punição se encerraria
para o jogo contra o Corinthians, e caberia
ao treinador anunciar essa decisão.
Para surpresa geral, o treinador, sem
comunicar a diretoria, surpreendeu a todos
anunciando que iria manter a punição.
Veja bem, não estamos discutindo se o jogador
merecia permanecer punido, aliás, talvez até
merecesse, mas a partir do momento em
que o técnico, por conta própria e sem
comunicar a diretoria, resolve mudar uma
decisão tomada em conjunto com a diretoria,
ele acaba cometendo um ato de insubordinação
que caracteriza quebra de vínculo de confiança
e infelizmente é passível de demissão.
Não há dúvida de que o desfecho poderia
ter sido outro, talvez tenha faltado tato
para ambas as partes. Mas também é cansativo
ver se repetir por aí a opinião simplista
de que o jogador “derrubou o técnico”,
quando na verdade o técnico, mesmo
que involuntariamente, acabou dando causa
para isso ao tomar uma decisão que ele
não tinha autonomia para tomar sozinho.

Gustavo Pierotti
São Paulo (SP)

NOVAS ÁREAS DE PETRÓLEO
— COLUNA DE ADRIANO PIRES
Creio que o mundo só substituirá sua base
energética de petróleo quando se extrair
a última gota. Até lá, mais conflitos virão.
Quando enxergamos o problema do ponto
de vista geopolítico, vemos que as possibilidades
de conflito pela disputa do petróleo são
uma questão de tempo. Para ratificar,
vemos que mesmo com tecnologias para
geração de energia limpa, por exemplo
a energia eólica, elétrica ou solar, não temos
exemplos de países que estão de forma
consistente considerando essas alternativas.
São muitos os interesses em torno do
“ouro negro”, e infelizmente as necessidades
do meio ambiente ainda não são prioridade.

Sergio Murta
Rio de Janeiro (RJ)

CAPACITAÇÃO DA INDÚSTRIA
A entrevista do atual presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
onde ele alega que o empresariado brasileiro
foi apanhado de surpresa em relação aos
resultados positivos da economia, é uma situação
complexa. E preocupante. A ideia que se tem
de pessoas da área é que fazem pesquisas,
muitos planejamentos e buscam minimizar
os riscos de prejuízos. No caso do Brasil,
somos um verdadeiro continente, temos
matéria prima para suprir não apenas um,
mas vários empreendimentos. E no campo
da agricultura, além da extensão territorial,
há implementação de plantações de produtos
com muita procura no mercado interno e externo.
Que está faltando então? Por que não
investir efetivamente na preparação da mão
de obra nessa área de planejamento?
Ou será que logo estaremos sendo dominados
pelo capitalismo internacional, que sempre
esteve de olho no nosso potencial?

Uriel Villas Boas
Santos (SP)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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