


Itália (7 o colocado); já ultra
passou os emergentes Rússia 
e Índia, e alguns ricos como 
Canadá, Espanha e Coreia, de 
acordo com previsão do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
para 2010. (Ver tabela.) 

Embora em ritmo lento, o 
horizonte de redução da dis
tância com o mundo desenvol
vido, outrora pouco palpável, 
tornou-se uma possibilidade 
concreta. "Nossos filhos já 
viverão em um país melhor e 
nossos netos talvez vivenciem 

condições como as existentes 
hoje na Espanha", prevê o eco
nomista Samuel Pessoa, pesqui
sador do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas ( IBRE-FGV). 

Como o PIB agregado mos
tra o tamanho de um país em 
relação ao resto do mundo, 
mas não é o indicador mais 
adequado para medir o bem-
estar de uma população, b 
PIB per capita é utilizado nas 
projeções. 

Enquanto em 2010 a renda 
per capita dos espanhóis era 
de US$ 29,875 m i l (26° no 
ranking mundial), a dos bra
sileiros alcançou US$ 10,470 

mi l . Esse valor avançou cinco 
degraus em relação a 2009, 
passando da 60 a posição para 
a 55 a. "Nos próximos 40 anos 
seremos uma economia de 
renda média com crescimento 
superior ao dos países ricos, 
que praticamente esgotaram 
sua capacidade de criação de 
riquezas", afirma Pessoa. 

De acordo com esse r a 
ciocínio, em 30 anos a ren
da per capita dos brasileiros 
poderá corresponder a 36% 
da atual nos Estados Unidos 
(US$ 47,131 mil). " C o m esse 
poder aquisitivo e 200 milhões 
de habitantes, por volta de 2040 
o Brasil já seria um gigantesco 



mercado consumidor", vislum
bra. Hoje, a renda per capita 
brasileira equivale a cerca de 
2 0 % da alcançada pelos norte-
americanos. Essa disparidade 
também existe no produto por 
trabalhador: US$ 20 mil , pouco 
menos de 2 5 % da obtida nos 
E U A (US$ 85 mil). 

A projeção considera a ma
nutenção do crescimento médio 
da renda per capita nos E U A há 
150 anos, em 1,25% ao ano, 
e em 3% ao ano no Brasil de 
2006 para cá. "Se a diferença 
de 1,75% ponto percentual ao 
ano se mantiver a nosso favor, 
em 60 anos nossa renda per 
capita equivalerá a 6 5 % da 
obtida atualmente pelos norte-
americanos. Somente perto do 
início do século 22, daqui a 
cerca de 80 anos, poderemos 
estar no mesmo patamar" , 
acrescenta Pessoa. 

Ele lembra que a consoli
dação da democracia resulta 
na escolha de uma trajetória 
lenta, porém segura, que pode 
desapontar quem deseja a velo

cidade de desenvolvimento chi
nês. "Serão pequenos passos, 
mas em uma mesma direção", 
completa. Esse também será 
o ritmo de solução de proble
mas estruturais pendentes - a 
baixa qualidade da educação, 
a insuficiente saúde pública, 
a violência urbana, a falta de 
infraestrutura física e urbana, 
os baixos investimentos em 
ciência e tecnologia, a desigual
dade social. 

Mundo multipolar 
Mesmo com a permanência 
dessas mazelas, o país au
mentou sua voz nos fóruns 
de governança global. E não 
apenas graças aos indicadores 
econômicos, mas à convergên
cia de uma série de fatores. A 
começar pela decadência do 
modelo baseado no poder dos 
E U A , que cede lugar a um mun
do multipolar. 

"O Bras i l se apresentou 
como forte candidato para 
influenciar nesse novo siste

ma", destaca â economista e 
pesquisadora do I B R E - F G V 
Lia Valls. Isso vem acontecen
do desde o final da década de 
1990, quando a unipolaridade 
que parecia emergir do domí
nio norte-americano, o fim da 
União Soviética e uma agenda 
econômica associada a um Es
tado minimalista começaram a 
mostrar sinais de fadiga. 

"As crises asiática e russa, a 
baixa taxa de crescimento nos 
países latinos, as dificuldades 
dos sistemas multilaterais her
dados no pós-guerra de lidarem 
com as crises políticas e eco
nômicas foram os primeiros 
indícios", conta L ia Valls. "A 
crise de 2008 selou a necessi
dade de se repensar a ordem 
internacional. Nesse cenário, o 
Brasil, que já vinha defendendo 
um novo diálogo Norte -Sul , 
ganhou peso. O país tem ativos 
relevantes no debate dos global 
commons, como energia e agri
cultura", enfatiza. 

O reposicionamento coinci
diu com a maior receptividade 



às economias emergentes e o 
Brasil pegou carona na onda 
positiva dos B R I C , ao lado de 
Rússia, Índia e China, observa 
o cientista político e diretor 
do Centro de Estudos de In
tegração e Desenvolvimento 
(Cindes), Pedro Mot ta Veiga. 
"Nessa transição, ficam mais 
robustos os emergentes que 
preenchem requisitos como tra
jetória de crescimento razoável, 
integração à economia inter
nacional, respeito às regras do 
jogo, instituições minimamente 
sólidas e respeito à democra
cia", assinala. 

Ao contrário da falta de 
clareza sobre o rumo a ser 
seguido pela Rússia, por exem
plo, os brasileiros se convence
ram sobre sua capacidade de 
equacionar questões internas, 
principalmente durante a crise 
financeira mundial nascida nas 
nações desenvolvidas. "Essa ha
bilidade ficou evidente lá fora. 
O primeiro elemento da maior 
projeção brasileira é esse", com
pleta Motta Veiga. 

As caracte
rísticas específi
cas da história política a 
partir dos anos 1990 também 
colaboraram na construção de 
uma imagem positiva. Entre 
elas, o perfil do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
- intelectual de prestígio - e a 
eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva, um sindicalista de um 
partido de esquerda que deu 
continuidade à estabilidade 
macroeconômica e introduziu 
novas políticas sociais, expli
ca o cientista político. "Isso 
tudo foi turbinado pelo tempo 
que os dois chefes de Estado 
dedicaram durante seus man
datos às viagens ao exterior", 
adiciona. 

Outros elementos favorá
veis foram o desenvolvimento 
científico-tecnológico e a mo
dernização da agricultura, que 
criaram no exterior a percep
ção da capacidade do Brasil 
de matar a fome do mundo 
- problema antigo dos subde

senvolvi
dos que re
centemente 
passou a pre
ocupar os ricos. 
Essa proeminência 
vale ainda para as 
áreas ambiental e 
de energias reno
váveis. "É como 
se a agenda inter
nacional tivesse se 
movido para temas 
em que o Brasil tem 
por definição um 
papel importante", 
afirma Mot ta Veiga. 

Porta de entrada 
Para o embaixador Rubens 
Ricupero, diretor da Faculda
de de Economia da Fundação 
Armando Álvares Penteado 
(FAAP) de São Paulo, "o que 



há de absolutamente novo é 
a recém-adquirida relevância 
nas discussões financeiras e 
monetárias". Nesses assuntos, 
os brasileiros eram ausentes e só 
compareciam para pedir ajuda 
nas várias crises perante os cre
dores externos. "Era assim no 
Fundo Monetário Internacio
nal, no Clube de Paris, em todos 
os organismos", completa. 

Na opinião de Ricupero, que 
foi secretário-geral da Confe
rência das Nações Unidas para 
o Comércio e Desenvolvimento 
nos anos 1990 e participou da 
Rodada Uruguai no Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio 
(GATT), o Brasil sempre exer
ceu influência signif icativa 
nessas negociações, embora 
naquela época ainda estivesse 
longe de desfrutar do peso atual 
de quarto maior exportador de 
produtos agrícolas. 

Segundo o embaixador, ao 
contrário da Índia, ouvida nos 
fóruns políticos pelo pode
rio militar representado pelo 
domínio da bomba atômica, 

os brasileiros possuem outras 
moedas de troca. "A estabilida
de conquistada, o acúmulo de 
reservas cambiais e o sucesso nas 
políticas econômicas anticrise 
financeira mundial permitiram 
um posicionamento inédito até 
alguns anos atrás nos fóruns 
internacionais, como aconteceu 
durante o processo de criação do 
G-20 e na redefinição do coman
do do F M I " , relata Ricupero. 
Foi a primeira vez que o Brasil 
emprestou recursos ao Fundo 
para socorrer países com difi
culdade de financiamento, pas
sando de devedor para credor da 
instituição. " N o meio de tanto 
blablablá, essa conquista merece 
comemoração", garante. 

Apesar de ex i s t i r desde 
1999, o G-20 (grupo das eco
nomias mais avançadas e em 
desenvolvimento) foi alçado à 
condição de instância maior 
de coordenação das políticas 
econômicas mundiais somente 
em 2008 , quando o banco 
Lehman Brothers quebrou e os 
norte-americanos tomaram a 

iniciativa de transformar o fó
rum em centro de coordenação 
anticrise. Naquele momento, a 
presidência rotativa estava com 
o Brasil, que, aliado à China, 
ganhou destaque ainda durante 
a reunião preparatória. 

"Esse é o único fato impor
tante ocorrido na governança 
econômica mundial nos últimos 
15 anos e representou nossa por
ta de entrada nesse seleto grupo 
de 20 países. Passamos a ter voz 
ativa em questões financeiras e 
monetárias, antes integralmente 
nas mãos dos ricos, que man
davam sozinhos no G7, F M I 
e Banco M u n d i a l " , ressalta o 
ex-ministro da Fazenda. 

Com ele concorda o diretor 
do Cindes. "Não sei se Guido 
Mantega pretendia o estrelato 
quando foi o primeiro a usar a 
expressão 'guerra cambial', mas 
essa atitude foi fundamental 
para cacifar o Brasil nas nego
ciações", comenta Motta Veiga, 
referindo-se às propostas para 
combater a desvalorização cam
bial adotada pelos norte-ame-



ricanos e chineses como arma 
para ampliar exportações. 

A descoberta das reservas 
do pré-sal na costa brasileira e 
a intensidade da luta contra o 
narcotráfico endossam a posi
ção estratégica na América do 
Sul, segundo a pesquisadora do 
I B R E - F G V . "Somos vistos por 
E U A e Europa como os fiéis da 
balança entre os sul-america
nos. O Chile é comportado e 
confiável, mas o Brasil é a maior 
economia", afirma L i a Valls. 
Segundo ela, outra forma de 
marcar presença lá fora é a co
operação técnica, instrumento 
bem explorado. 

"O êxito da política social 
brasileira faz sucesso nos países 
em desenvolvimento", ressalta a 
economista. Entre as inúmeras 
iniciativas da Agência Brasileira 
de Cooperação Internacional 
implementadas na África, Ásia 
e América do Sul estão projetos 
da Caixa Econômica Federal -
Programa M i n h a Casa, M i n h a 
Vida -, pesquisas da Embrapa, 

Fiocruz, Ministério da Justiça, 
entre outros. Recentemente, 
por exemplo, o governo brasi
leiro inaugurou uma fábrica de 
medicamentos para tratamento 
de Aids em Maputo (Moçam
bique). 

Por tudo isso, a musculatura 
adquirida nas negociações in 
ternacionais é maior do que a 
participação no mercado mun
dial. " E m termos de comércio 
temos coeficientes pequenos, 
mas o tamanho da economia 
coloca o Brasi l como inter
locutor importante, pelo seu 
potencial de mercado e peso na 
área agrícola", sublinha. Com 
apenas 1,2% das exportações 
(24° no ranking mundial) e 
1,1% das importações interna

cionais, a economia brasileira 
ainda é muito fechada. "Por 
outro lado, temos um grande 
mercado interno cada vez mais 
atrativo", lembra a economista 
do I B R E - F G V . 

Importância relativa 
M a s existem controvérsias. 
Segundo alguns especialistas, a 
maior estatura na Organização 
Mundial de Comércio (OMC), 
na O N U - inclusive no Conse
lho de Segurança, embora com 
assento temporário e não com 
uma vaga permanente, como 
almejado - e nas agências mul
tilaterais ainda não fez do Brasil 
uma nação moderna e detento
ra de um papel crucial. 



"Se considerarmos que na 
década de 1970 o Brasil, a C h i 
na e a Coreia do Sul tinham a 
mesma participação no comér
cio mundial, ao redor de 1% 
cada um, e que hoje os chineses 
têm 14%, os coreanos 6%, e 
nós estamos em cerca de 1%, 
constatamos que não somos 
assim tão importantes", afirma 
o cientista político e sócio di
retor das consultorias M C M e 
Techne, Amaury de Souza. 

Análise semelhante faz o 
economista Armando Castelar, 
do IBRE-FGV. "O Brasil não 
ficou melhor só por aumento de 
produtividade, mas porque os 
outros países pioraram. Apesar 
da redução da desigualdade so
cial e da migração de dezenas de 
milhões de brasileiros das clas
ses mais pobres para a média e 
desta para a alta, o fator câmbio 
puxou para cima os indicadores 
de renda", ressalta. 

Segundo ele, o real valori
zado e as mudanças no câmbio 
no exterior são responsáveis por 

cerca de metade da alavancagem 
do PIB brasileiro entre as 10 
maiores economias do planeta. 

O fato é que o mundo en
trou em crise e isso gerou uma 
demanda de coordenação in 
ternacional multilateral inexis
tente antes, tornando o Brasil 
relativamente superior, avalia 
Castelar. Ele admite, no en
tanto, que o governo brasileiro 
passou a ser mais "ativista", 
disputando com mais vontade 
a direção de organismos inter
nacionais. Chefiar as tropas da 
O N U no Hait i também ajudou 
a ampliar a dimensão do país. 
"Essas iniciativas não necessa
riamente trouxeram resultados 
concretos, mas ampliaram a 
visibilidade da política exter
na", conclui o economista do 
IBRE-FGV. 

Faltou pragmatismo 
Para o embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos durante o 
governo F H C e hoje consultor 

de negócios, Rubens Barbosa, 
faltou agressividade na área 
comercial. "Perdemos tempo 
com a Rodada Doha, pois não 
havia como caminhar nisso e 
ao mesmo tempo o governo 
não tinha um plano alternativo 
de negociação multilateral, a 
não ser a prioridade da relação 
Sul-Sul" , afirma, referindo-se 
à participação brasileira na 
última tentativa (fracassada) de 
nova liberalização do comércio 
mundial. 

Enquanto foram firmados 
mais de cem acordos comerciais 
no mundo, o Brasi l assinou 
alguns: com Egito e Israel, e ou
tros "irrelevantes", na avaliação 
de Barbosa, entre eles um com 
a Jordânia. "E as exportações 
para os E U A nunca estiveram 
tão baixas. Os efeitos só não 
foram mais negativos por cau
sa da demanda da China por 
commodities agrícolas e metais, 
que fez o comércio exterior bra
sileiro quadruplicar nos últimos 
oito anos", constata. 



Na opinião de Barbosa , 
uma atitude ousada poderia 
ter revertido a queda das ex
portações brasileiras de ma
nufaturados, provocada pela 
concorrência com a China e 
ultimamente agravada pela 
"guerra c a m b i a l " também 
promovida pelos E U A . 

A m a u r y de Souza apon
ta prejuízos da inexistência 
de uma postura proativa no 
âmbito das relações com o 
continente americano: "Relu
tamos em fazer o que deveria 
ter sido feito há muito tempo: 
uma aproximação mais estreita 
com os E U A , o mercado mais 
poderoso do mundo". Como 
exemplo, o consultor cita o que 
está ocorrendo com a compra 
de aviões para equipar a Força 
Aérea Brasileira: "Se a ideia é 

construir uma indústria bélica 
nacional, a opção deveria ser 
pelos aviões norte-americanos". 
Como maior mercado arma-
mentista do planeta, os E U A 
poderão, futuramente, adquirir 
os caças fabricados aqui, com a 
tecnologia transferida. "Mas o 
governo insiste em fazer negócio 
com a França, que depois não 
vai importar nossos aviões", 
critica o consultor. 

Para ele, essa situação mos
tra o preconceito com que a 
diplomacia brasileira trata os 
E U A , "quando os dois países 
deveriam somar forças contra 
um competidor formidável e 
comum, a China". 

Além de não se aliar a mer
cados relevantes, o Itamaraty 
gasta energia com áreas onde 
inexistem interesses concretos, 

caso dos direitos humanos e do
mínio da bomba nuclear no Irã. 
"Isso cria imagem ambígua para 
o Brasil, de país que não sabe o 
que quer", assinala o cientista 
político da Techne e M C M . 

Para Motta Veiga, esses po
sicionamentos têm a ver com 
a introdução de algo novo na 
política externa do segundo 
governo Lula: a dimensão po
lítica. "A forma como o Brasil 
se manifestou em relação à crise 
de Honduras, ao Irã, a Cuba, 
pode complicar um pouco essa 
trajetória exterior", afirma o 
cientista político. "Não é ques
tão de ser ruim, mas porque os 
valores políticos que o Brasil 
deixou transparecer nessas 
ações políticas minam credibili
dade como ator internacional", 
destaca o diretor do Cindes. 



Como a política externa bra
sileira tradicionalmente foi vol
tada à economia, a diplomacia 
tratou golpes de Estado e revo
luções como assuntos internos. 
"O governo Lula rompeu com 
essa linha de atuação e o país 
passou a interferir em temas 
delicados como democracia e 
direitos humanos, mas com vá
rias ambiguidades. De um lado, 
essa mudança tem a virtude de 
sinalizar que a política externa 
também embute valores políti

cos, mas precisamos saber quais 
são", comenta Motta Veiga. 

Essa ambivalência marcou o 
relacionamento com a própria 
região, a América do Sul - onde 
é uma liderança inconteste pela 
extensão territorial, tamanho 
da economia e população. 
"Mas na última década quem 
deu o tom no debate foram 
Hugo Chávez e Evo Morales, 
presidentes da Venezuela e Bo
lívia, economias com expressão 
bem aquém da nossa. O gover

no brasileiro preferiu deixar as 
coisas acontecerem em vez de 
assumir um papel mais decisivo 
diante das questões regionais", 
sublinha Amaury de Souza. 

A integração física da Amé
rica do Sul é imperativa para a 
expansão das frotas comerciais 
brasileiras, inclusive rumo à 
Ásia. "Estamos no oceano 
errado, porque o comércio 
internacional neste século será 
concentrado no Pacífico e não 
no Atlântico. Precisamos ur-

Chegou aqui em 1969 para fazer uma fábrica de 
tratores em Minas Gerais. Teve oportunidade 
de regressar à terra natal ou residir nos Estados 
Unidos, mas optou por ficar. "Já naquela época se 
achava que este país tinha futuro. O futuro demo
rou, mas finalmente chegou", afirma o executivo 
que há 10 anos preside a Case New Holland para 
América Latina e há seis é vice-presidente da Fiat 
Automóveis S.A. 

Uma das coisas que cativou Rizziol i foi a ma
neira como os brasileiros encaram a vida - "sem
pre olhando positivo" -, algo "extremamente 
importante" para a qualidade de vida. Casado 
com uma italiana, ele se orgulha de ter dois filhos, 
duas noras e quatro netos brasileiros. "O calor 
humano que existe aqui não se encontra em outra 
parte do mundo", enfatiza. 

Olhando para trás, Rizzioli não tem dúvidas 
de que os brasileiros estão com a faca e o queijo 

nas mãos. Mas é preciso saber cortar. "É um mo
mento extremamente favorável que não podemos 
desperdiçar. A vida é feita de oportunidades que 
não devemos deixar escapar. Esse é o caso do 
Brasil hoje", diz. 

Embora esteja partindo de uma base sólida, o 
país precisa urgentemente realizar os investimen
tos e as reformas necessários para se transformar 
em uma potência mundial - mas não exclusiva
mente de fornecimento de commodities. "Esse é o 
grande desafio do governo, dos empresários, dos 
políticos e da sociedade brasileira: transformar as 
nossas riquezas naturais em produtos industriali
zados, colocando valor agregado neles", enfatiza 
o executivo. 

Rizzioli argumenta que foi com uma indústria 
manufatureira forte que os Estados Unidos e a 
Europa cresceram alguns séculos atrás, que a 
China e Coreia avançam há 15 anos. "Temos 
exemplos contínuos do que deve ser feito. Mas é 
preciso deixar de lado a cultura de apagar fogo e 
partir para um planejamento de curto, médio e 
longo prazo", acrescenta. (L.L.) 

as quatro décadas em que vive 
no Brasil, o italiano Valentino 
Rizziol i , 69 anos, acompanhou 
a história moderna do país. 



gentemente de acesso direto 
à costa do Pacífico, por meio 
de ferrovias, estradas e linhas 
aéreas", argumenta o diretor 
da M C M e Techne. 

Na condição de interessado 
na estabilidade a seu redor, o 
Brasil deveria participar mais 
da luta contra o crime organi
zado em toda a América Latina, 
sugere Amaury de Souza. "A 
criminalidade transnacional já 
tornou praticamente reféns o 
México e a América Central. 
Nós já somos vítimas do tráfico 
de drogas e de armas. Fazemos 
fronteira com nove países. Mais 
cedo ou mais tarde seremos 
afetados", salienta o cientista 
político. 

Outro ponto que merece 
atenção nessa fase de expansão 
da influência do país diz res
peito à multinacionalização de 
todas as empresas brasileiras. 
"O grosso das companhias que 
abrem mercado na América 
do Sul é de médio e pequeno 
porte, portanto mais vulnerá
veis pela ausência de tratados 
para proteger os investimentos 
de eventuais desapropriações 
e quebras de contratos, como 

aconteceu na Bolívia com a 
nacionalização do setor de pe
tróleo e gás", relata o diretor da 
M C M e Techne. (Ver artigo na 
página 48.) 

Diante de tudo isso, fica a 
pergunta: o Brasil é importan
te? "É mais ou menos. Segu
ramente menos importante do 
que se pensa aqui dentro. Existe 
certo exagero e provincianismo 
decorrentes do isolamento, que 
fazem as pessoas olhar para 
o próprio umbigo. Gostamos 
muito de nos comparar a nós 
mesmos. Estamos bem melhor 
que 10 anos atrás, mas esque
cemos que o mundo está avan
çando mais depressa", adverte 
Amaury de Souza. 

Na década de 1970 o Brasil 
estava no mesmo pé que China 
e Coreia do Sul, em termos de 
presença no mercado inter
nacional. "Ficamos para trás. 
Nos anos 1970, os três países 
t inham a mesma renda per 
capita. Hoje a Coreia alcançou 
o primeiro mundo e nós conti
nuamos quase na mesma. Lá o 
sistema educacional é fantástico 
e 50 anos atrás era igual ao do 
Brasil", ilustra o consultor. 

O especialista em desenvol
vimento sustentável e titular do 
Departamento de Economia 
da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade 
de São Paulo (USP), José El i da 
Veiga, é outro que enxerga in 
consistências no novo patamar 
atribuído ao Brasi l no jogo 
global. "Estamos caminhando 
para ser a quinta economia do 
mundo com imensas filas em 
hospitais", afirma. 

Para se tornar uma nação 
desenvolvida neste século, falta 
cuidar de questões básicas, co
meçando por investimentos em 
ciência, tecnologia e inovação. 
"O mais grave é que, indepen
dentemente do que os próximos 
governos farão nessa área, a 
sociedade não pressiona nessa 
direção", lamenta Veiga. O 
acadêmico considera "otimista 
demais" o valor atribuído aos 
recentes passos na redução da 
pobreza. " N o plano interna
cional, essa questão vai além 
da renda. M a s aqui ficamos 
extasiados com alguns degraus 
percorridos e ignoramos que 
metade da população ainda não 
tem acesso ao esgoto sanitário. 



Não sei como podemos consi
derar pessoas nessas condições 
pertencentes a uma suposta 
classe média", ironiza. 

As disparidades sociais con
tinuam em cena. A última pes
quisa da Confederação Nacio
nal dos Transportes (CNT) em 
parceria com o Instituto Sensus 
indicou que saúde pública, edu
cação e violência urbana são os 
principais problemas do país, 
na visão da opinião pública. E 
não foi por acaso que, em seu 
discurso de posse, a presidente 
Dilma Rousseff (PT) afirmou 
que sua "luta mais obstinada" 
será contra a miséria. 

Terceiro elemento 
Desde 1994 o país passa por um 
amplo processo de mudanças, 
primeiro focado na moderniza
ção, de 1994 a 2002, e depois na 
inclusão social, nos últimos oito 
anos. Agora é preciso continuar 
essas duas coisas e acrescentar 
um terceiro elemento. "Afinal, 
estamos criando as bases para 

quê?", questiona Rubens Bar
bosa. "Como pode o Brasil 
almejar ser uma das grandes 
potências mundiais dentro de 
10 a 15 anos sem saber o que 
quer ser?", questiona. 

Ele acredita que falta uma 
visão clara dos interesses na
cionais. "Acabou o tempo em 
que vivíamos da noite para o 
dia. Agora temos o famigerado 
crescimento sustentado, um 
mercado interno em franco 
desenvolvimento e isso cria 
condições para pensar para 
frente", ressalta. Ele defende 
que o governo da presidente 
Dilma Rousseff puxe essa dis
cussão envolvendo governos, 
legisladores, empresários e 
sociedade civil. "Chegou a hora 
de um consenso em torno de um 
projeto realista para enfrentar
mos os desafios crescentes em 
termos de política econômica 
e social, de investimentos em 
inovação tecnológica, entre 
outros", diz. 

Do contrário, alerta Barbo
sa, caminhamos para o topo das 

maiores economias sem saber se 
queremos ser um exportador de 
commodities e petróleo; uma 
economia industrializada; nos 
juntarmos aos pobres ou aos 
ricos. "É difícil ser tão otimista 
com o futuro sabendo que a 
nossa competitividade ficará 
comprometida sem amenizar 
o Custo Brasil, reduzir a carga 
tributária e investir mais em 
ciência e tecnologia", adverte. 

Na avaliação do economista 
Geraldo Biasoto Junior, diretor 
da Fundação de Desenvolvi
mento Administrativo (Fundap) 
do estado de São Paulo, o Brasil 
acabou configurando uma 
inserção na economia interna
cional matizada pelos preços 
internacionais. "Já somos um 
grande exportador de commo
dities agrícolas e metais, e o 
pré-sal nos tornou potenciais 
exportadores também de pe
tróleo", salienta. Ou seja, nos 
próximos anos provavelmente 
a economia brasileira terá um 
comportamento mais determi
nado pelas cotações interna-



cionais de matérias-primas do 
que pela dinâmica do aparelho 
produtivo interno. 

"Esse processo ainda é nebu
loso e encoberto por um consu
mo interno frenético, tanto pú
blico quanto privado, insuflado 
pelo sistema financeiro oficial 
e baseado em importações", 
analisa Biasoto. Ele lembra que 
nos anos 1970 o paradigma da 
economia era a estrutura pro
dutiva nacional - hoje não tão 
completa e ainda dependente de 
estímulos externos. O elemento 
que poderia romper com a re
afirmação do estilo de país ex
portador primário adotado nos 
últimos anos e a consequente 
desindustrialização é o pré-sal, 
na opinião de Biasoto. 

Mas é preciso investir mais 
em inovação tecnológica para 
que a exploração e a produ
ção de petróleo resultem na 
expansão da cadeia produtiva 
nacional. "Os riscos de não 
conseguirmos isso são grandes. 
Maiores são as chances de, 
em futuro próximo, termos o 
seguinte padrão: exportações 
fortes de petróleo, agrícolas 
e metais; e consumo intenso, 
porém com indústria nacional 
frágil", acrescenta o diretor 
da Fundap. E se a opção for 
ocupar espaços por meio de 
nichos industriais especializa
dos, isso também depende de 
uma indústria forte em geral. 
"Não adianta sermos campeões 
na indústria de base petrolífera 
e deixar o resto continuar à 
míngua", acrescenta. 

No contexto da defesa de 
uma indústria forte, continua 
na agenda dos empresários o 
encaminhamento de antigos 
"gargalos". A começar pela in 
disciplina nos gastos públicos e 
suas implicações para a redução 
dos juros e elevação da taxa 
de investimentos. "Devem ser 
adotadas agora as estratégias 
vencedoras a ser implantadas 
até 2030" , diz o empresário 
Carlos Schneider, um dos coor
denadores do Movimento Brasil 
Eficiente. 

Segundo ele, é evidente que 
não estão sendo tomadas as 
providências para tornar essa 
trajetória sustentável. O que 
não pode deixar de ser feito 
logo são o aumento da taxa de 
investimento para pelo menos 
2 5 % do PIB (contra os atuais 
19%) e a redução da carga 
tributária, o que requer uma 
solução definitiva para o exces
so de gastos públicos. Por isso, 
este ano o Mov imenta Brasil 
Eficiente lançará uma frente 
parlamentar visando aprovar 
no Congresso uma legislação 
que coloque freio nas despesas 
correntes do governo e, assim, 
fazer sobrar recursos para 
ampliar os investimentos em 
infraestrutura física. 

Próximos passos 
Os próximos passos dependem 
do que acontecer no resto do 
mundo, mas em boa medida 
também do que se passar inter
namente. "Ameaças de instabi

lidade e sinais de indisciplina 
fiscal minariam nossa credibi
lidade no exterior. Um país com 
muitos problemas internos teria 
pouco tempo para se dedicar 
aos assuntos internacionais e 
continuar ampliando o espaço 
conquistado lá fora. Os avanços 
recentes em boa parte também 
ocorreram porque a casa aqui 
está arrumada", afirma Motta 
Veiga. 

"Nesse modelo de multipo-
laridade o Brasil já garantiu 
seu lugar, embora ainda per
maneça certa bipolaridade, 
com E U A e China disputando 
a liderança", prevê o cientista 
político. Os fatores internos e 
externos vão continuar - prin
cipalmente a agenda interna
cional demandando do país 
uma presença cada vez mais 
forte nas mesas de negociação 
-, mas a projeção do Brasil não 
será tão acentuada como foi 
até agora. "Não vamos virar 
o país mais importante do 
mundo nos próximos 10 anos, 
mas teremos ganhos marginais 
de projeção, o que já é bom", 
completa. 

Uma coisa que não poderá 
continuar é o "jeitinho brasi
leiro" na inserção com o resto 
do mundo. "Até agora, fomos 
salvos por algumas individua
lidades. Mas o Brasil adquiriu 
responsabilidades novas e isso 
requer uma burocracia prepara
da para demonstrar capacidade 
propositiva, não apenas reati
va", diz o embaixador Rubens 
Ricupero. 



É inegável que o Brasil possui vantagens compa
rativas em questões da agenda global do século 
21 - terra agricultável, sol, água - e que acordos 
em torno desses temas não podem prescindir dos 
brasileiros. Biodiversidade, energia renovável, agri
cultura e mudanças climáticas coincidem com áreas 
nas quais o país tem ativos a oferecer. 

Isso ajuda o país a despontar lá fora, mas de 
forma precária, afirma o professor da Universidade 
de São Paulo (USP) José Eli da Veiga. Segundo ele, 
o que contará daqui para a frente são a segurança 
energética e a corrida tecnológica. "A inovação 
tecnológica e a energia renovável vão definir o capi
talismo nas próximas décadas. E nós estamos fora 
desse jogo porque fazemos uma política externa 
errada: em vez de ganharmos espaço na coopera
ção com os mais avançados em acordos bilaterais, 
somos reticentes", analisa. 

Enquanto por aqui se acha o "máximo" pro
duzir o etanol, outros investem no que há de mais 
moderno: a geração celulósica. "Quando a geração 
celulósica chegar, ficaremos a ver navios", conclui o 
acadêmico. Pesquisas de vanguarda em energia ob
tidas a partir de correntes marítimas de profundeza 
também deveriam estar acontecendo. "É provável 
que as inovações radicais dependam de estações 
espaciais e nosso programa nessa área é ridículo", 
sublinha. Por isso, ao contrário dos otimistas, ele 



concorda que temos condições naturais "para dar 
e vender", mas falta competitividade baseada no 
conhecimento. 

Infelizmente, as vantagens comparativas ainda 
não são competitivas porque geram comodismo, 
avalia Eli da Veiga. "Empresários acham que o país 
já fez a lição de casa porque temos o etanol e a ener
gia hídrica, como se daqui a 10 anos estivéssemos 
livres de problema igual ao dos outros emergentes", 
ressalta o especialista. Na visão dele, não dá para 
apostar que a segurança energética dependerá cada 
vez mais de usinas na Amazônia, a exemplo da Belo 
Monte, com impacto ambiental e social negativo. 
"Não priorizamos ações voltadas ao desenvolvimento 
de energias renováveis no campo eólico e nas corren
tezas oceânicas profundas, porque ficamos deitados 
em berço esplêndido", completa. 

Se o Brasil tivesse visão do que vai determinar 
o cenário internacional de longo prazo, estaria se 
planejando para aproveitar ao máximo as condi
ções favoráveis, naturais e geográficas. "Mas não 
vejo nada de maior fôlego nas áreas de ciência e 
tecnologia e educação em geral", declara José Eli. 
Mais contraditório é o setor do agronegócio. "Algu
mas empresas procuram se atualizar e buscam a 
certificação ambiental, mas a maioria parece viver 
no século 19, em total contramão, querendo acabar 
com o Código Ambiental, como se fosse necessário 
continuar o desmatamento para expandir a produ
ção agrícola. Nosso excelente desempenho agrícola 
é mais em cima do aumento da produtividade do 
que da expansão da área cultivada, mas, se houver 
necessidade de ampliar a área, deveria acontecer 
com o uso das pastagens improdutivas e não das 
florestas", argumenta. 

Mesmo com essas deficiências, o Brasil é a 
"bola da vez" também quando se trata da curio
sidade dos estrangeiros sobre o que está sendo 
desenvolvido em termos de biossustentabilidade, 
afirma Claudia Forte, coordenadora da Assessoria 

de Cooperação Interinstitucional e Internacional 
da Universidade Mackenzie de São Paulo e pes
quisadora do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

"O exterior está sempre olhando para cá quan
do se trata de prospectar possibilidades futuras 
de investimentos nessas áreas correlatas ao meio 
ambiente", observa. Um termômetro desse interesse 
de fora é o aumento de estudantes e pesquisadores 
do exterior recebidos pela Oficina de Intercâmbio 
do curso de Relações Internacionais do Mackenzie. 
"Estamos vencendo lá fora o estigma de que brasi
leiro é preguiçoso", afirma. 

Para o economista Geraldo Biasoto Junior, dire
tor da Fundação de Desenvolvimento Administrativo 
(Fundap), a crescente curiosidade da comunidade 
internacional sobre o que o Brasil tem a oferecer 
nos temas globais do futuro mais do que se justifica. 
"Temos capacidade de ser uma extensão do mundo 
avançado, dados os nossos recursos ambientais 
abundantes e que dentro de algum tempo o planeta 
demandará", opina. 

Ele lamenta, porém, que o país esteja "usando 
errado" seu poder em relação à Amazônia e às 
fontes de energia renovável. "Podemos ter a matriz 
energética mais barata e limpa do mundo por conta 
do álcool e da exploração do potencial hidrelétri
co na Região Norte. Mas estamos 'barberando' 
nas duas coisas. A Hidrelétrica de Belo Monte é 
um desastre, e na produção de biocombustíveis 
não estamos avançando quase nada", completa. 
Apontada como uma das mais caras e menos pro
dutivas, a usina a ser construída no rio Xingu (Pará) 
é também criticada pelo elevado impacto negativo 
no meio ambiente. 

Quanto ao desmatamento na floresta amazôni
ca, Biasoto acha que o governo deveria fazer tudo 
para eliminar a destruição. "Patinamos em questões 
em que o cavalo encilhado está passando na nossa 
frente", conclui. (L.L.) 



A ideia de que a educação é a base 
de tudo gera preocupação quando 
se analisa a situação brasileira. De 20 
anos para cá, o país avançou muito no 
acesso aos bancos escolares, porém a 
ampliação desse alcance e a qualida
de do ensino estão entre os desafios 
a serem superados. 

Na última pesquisa do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos 
(Pisa) — que avalia estudantes com 
15 anos completos —, realizada pela 
Organização para Cooperação e De
senvolvimento Econômico (OCDE), 
o Brasil ficou em 53° lugar entre os 
65 analisados. 

Apesar de estar entre os três 
países que obtiveram a maior evolu
ção no setor educacional na última 
década (em leitura, ciências e mate
mática), cerca de metade dos jovens 
brasileiros não passa do nível mais 
básico de compreensão. 

"É preciso fazer mudanças 
substanciais nas escolas públicas, 
aumentar o número de horas de per
manência nos bancos escolares, ter 
professores e diretores motivados e 
capacitados", afirma o especialista em 
educação e professor de Economia 
do Instituto de Ensino e Pesquisa (Ins-
per) e da Universidade de São Paulo 
(USP), Naércio Menezes Filho. 

Além disso, é importante me
lhorar a formação dos educadores e 
o nível dasfaculdades de pedagogia, 
hoje muito teóricas. Avançar o siste
ma de meritocracia, remunerando 
melhor os professores mais prepa
rados e dedicados, é outro ponto 
relevante, assim como o resgate do 
estabelecimento de pontes entre as 
famílias e as escolas, aumentando a 
motivação e a disciplina dos alunos 
e, consequentemente, facilitando a 
transmissão de conteúdos por parte 
dos professores. 

Apesar das pendên
cias, o Brasil avançou 
no acesso aos bancos 
escolares. O Panorama 
Educacional Brasileiro 
do Insper mostra que 
em todos os níveis de 
escolaridade — pré-
escola e ensinos fun
damental, médio e 
superior — houve au
mento no número de 
estudantes. Há quatro 
anos, mais de 90% da 
população entre 6 e 
14 anos frequentava a 
escola. 

Em 2009,75% das 
crianças entre 4 e 5 anos estudavam. 
"Há predomínio de crianças das clas
ses média e alta. É preciso um esforço 
maior juntoà população mais pobre 
e também agir o mais cedo possível 
para evitar evasão e baixo aprendiza
do", explica Menezes Filho. Na faixa 
de idade do ensino fundamental (7 
a 14 anos), 97% estão matriculados. 
Porém, muitos não ingressam no 
ensino médio. Entre aqueles na faixa 
de 15 a 17 anos, apenas 50% estavam 
registrados em 2008. Desses, 33% 
têm idade superior a 15 anos. 

"Todo o esforço deveria ser feito 
para induzir esses jovens à conclusão 
do ensino médio. Temos de corrigir 
o problema de atraso educacional. 
Provavelmente os atrasados, quando 
chegarem a esse nível, desistirão e já 
estarão velhos demais e trabalhan
do", diz Menezes Filho. 

O problema também passa pela 
falta de atratividade da escola. Os 
jovens não veem como cursar certas 
matérias poderá ajudá-los no merca
do de trabalho. A solução, segundo o 
professor, seria a expansão do ensino 
técnico profissionalizante: menos 

disciplinas e mais experiência prática. 
E as dificuldades têm reflexos 

no ensino superior: apenas 15% dos 
que estão entre 18 e 24 anos cursam 
uma faculdade. "É um índice muito 
baixo se comparado aos de países 
que competem conosco. O Chile 
tem cerca de 40% de matriculados 
nessa faixa etária; a Coreia tem ainda 
mais - 60%. Um dos alvos principais 
das políticas educacionais no Brasil 
deveria ser a ampliação do acesso ao 
ensino superior", alerta. 

Sem expandir o ingresso ao ter
ceiro grau, cria-se um impasse: como 
inovar? Uma ampla competitividade 
da produção industrial brasileira re
quer uma política de inovações que 
estabeleça parcerias entre instituições 
de ensino e empresas. "A maioria dos 
doutores formados no Brasil está na 
universidade, e apenas uma pequena 
parcela atua nas empresas. O número 
de patentes registradas por empresas 
brasileiras e os baixos gastos com 
pesquisa e desenvolvimento refletem 
a distância entre as universidades e as 
empresas. E isso é lamentável", con
clui Menezes Filho. (Kalinka laquinto 
e Liliana Lavoratti) 

Text Box
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