
Se a reprimarização da pauta
de exportações brasileira assus-
ta alguns economistas — visto
que os produtos básicos que re-
presentavam 23% em 2000 ho-
je são quase 50% do total ex-
portado —, um movimento
contrário aponta perspectivas
positivas: o Brasil vem diversi-
ficando seus parceiros comer-
ciais e, ao mesmo tempo, tem
se destacado no cenário inter-
nacional como polo de atração
global para empreendedores.
Assim, ao mesmo tempo em

que o país chama a atenção pe-
lo potencial de investimento
externo de suas empresas, tam-
bém amplia as relações com os
países parceiros.

“O Brasil teve diversificação
grande de parceiros nos últimos
anos. O problema é que o princi-
pal foco ficou na aproximação
dos países do Sul, deixando de
lado as negociações com o He-
misfério Norte, que represen-
tam um volume muito maior
em potencial de negócios”, diz
o sociólogo e diplomata Luiz Fe-
lipe Lampreia, ex-ministro das
Relações Exteriores.

Ele aponta como exemplo a
redução da participação das ne-

Situadas atualmente no centro
da dinâmica da economia mun-
dial, as multinacionais brasilei-
ras têm sido cada vez mais corte-
jadas em razão de sua capacida-
de de investimento fora do país.
Todos querem o Brasil, desde
economias tradicionais até paí-
ses que até há pouco tempo qua-
se não participavam do comér-
cio global.

Recentemente, estiveram em
visita ao Brasil várias comitivas
comerciais com o objetivo de
atrair investimentos do empre-
sariado nacional para seus paí-
ses. O governador da Flórida, Ri-
ck Scott, passou por São Paulo.
Ministros e empresários para-
guaios vieram em busca de in-
vestimentos brasileiros. E o mes-
mo se viu em relação à visita de
representantes do Canadá, do
Haiti e da Nigéria.

Há dois meses, o próprio
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) sugeriu que as empre-
sas brasileiras participassem
dos processos de privatização
de empresas portuguesas ou
apoiassem a economia italia-
na. “A nova condição capitalis-
ta mudou as relações de poder
e, neste novo tabuleiro, o Bra-
sil passou a chamar a atenção
não só pelo tamanho que ocu-
pa no mapa”, diz Sérgio Pio,
do curso de Relações Interna-
cionais da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM). “Hoje há mais de 80 mul-
tinacionais brasileiras nego-
ciando em todo o mundo.”

Neste ano, de janeiro a setem-
bro, mais de US$ 11 bilhões já fo-
ram enviados ao exterior pelas
empresas nacionais. O montan-

te é inferior ao registrado em
2010, de mais de US$ 19 bilhões
no mesmo período. Chama a
atenção, porém, a manutenção
da trajetória de alta desses apor-
tes, mesmo com a redução do de-
sempenho econômico do país,
com PIB de 7,5% em 2010 ante
expectativa de 3,5% neste ano.

Na mesma linha, o diretor
executivo do Banco Mundial, Jo-
hn H. Whitehead, ex-secretá-
rio do Tesouro neozelandês, vê
várias possibilidades de parce-
ria entre o Brasil e a Nova Zelân-
dia. Segundo ele, o Brasil pode
usar principalmente três expe-
riências da Nova Zelândia. “Re-
duzir o nível e a variação do
câmbio, diminuir as barreiras
às exportações e lançar mão de
medidas de aumento da compe-
titividade internacional”, disse.

Glauco Arbix, presidente da
Agência Brasileira de Inovação

(Finep), aponta que, na última
década, cresceu de forma expo-
nencial a internacionalização
de empresas dos setores produ-
tores de commodities, como a
Vale, a Gerdau e a Petrobras. Ou-
tras grandes empresas como Em-
braer e Braskem, que possuem
enorme potencial de inovação,
também se tornaram competi-
doras internacionais de peso,
em condições de disputar a lide-
rança tecnológica e comercial
em seus respectivos mercados.
A Braskem, inclusive, é atual-
mente a maior produtora de
plástico no mercado americano.

Além dessas, dezenas de ou-
tras companhias brasileira do se-
tor mecânico (Weg), do de veí-
culos (Marcopolo), autopeças
(Sabó), software (Totvs), hard-
ware (Bematech) e cosméticos
(Natura e Boticário) ampliaram
de forma significativa sua pre-
sença externa, sem se limitar à
América Latina.

A gerente executiva de Co-
mércio Exterior da Confedera-
ção Nacional das Indústrias
(CNI), Tatiana Porto, aponta
que há várias outras áreas pro-
pensas a ampliar sua atuação
global como a de maquinário
agrícola, equipamentos médi-
cos e etanol, inclusive por meio
de parcerias internacionais.

“As empresas tomaram um
choque de profissionalização,
acompanhado de muitas fusões
e aquisições, que incentivaram
as companhias brasileiras a
irem para fora com investimen-
to direto”, afirma Rodrigo Zei-
dan, da Fundação Dom Cabral.
“Hoje há integração de todo
mundo com todo mundo. A Za-
ra importa do Vietnã para o Bra-
sil e vice-versa. Globalmente
passou a ter que ser assim.” ■

Luiz Felipe
Lampreia
Ex-ministro
das Relações
Exteriores

Diretor Adjunto: Costábile Nicoletta cnicoletta@brasileconomico.com.br
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Diversificação de relações de
comércio compensa aumento de
exportações de itens primários

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

Por que o mundo todo quer as

Parcerias comerciais em

“O problema é que o principal
foco ficou na aproximação
dos países do Sul, deixando
de lado as negociações
com o Hemisfério Norte, com
maior volume de negócios.”

Estiveram em visita
ao Brasil várias
comitivas comerciais
com o objetivo de
atrair investimentos
do empresariado
nacional para seus
países

Mais de 80 companhias nacionais que atuam globalmente já
enviaram cerca de US$ 11 bilhões ao exterior neste ano

INVESTIMENTO BRASILEIRO DIRETO NO EXTERIOR

Tendência é de alta dos aportes das empresas 
nacionais fora do Brasil

Fontes: Banco Central e Brasil Econômico

SAÍDAS ACUMULADAS DE JANEIRO A SETEMBRO, EM US$ BILHÕES
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Para Santiago Onzoño, da
IE University da Espanha,

negociar com o Brasil tornou-se
fashion porque as empresas
do país consideram questões
socioambientais.

●

gociações com os Estados Uni-
dos na pauta brasileira. “Às ve-
zes nos esquecemos que o mer-
cado americano representa
60% do Produto Interno Bruto
(PIB) mundial”, diz.

Antonio Corrêa de Lacerda,
professor da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo
(PUC-SP), acrescenta que a di-
versificação dos parceiros foi
uma estratégia deliberada do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. “Mas essa expansão ainda
é muito tímida, com pouco peso
nos resultados comerciais.”

O Ministério do Desenvolvi-
mento prevê que o Brasil pode
ampliar sua participação no co-

mércio mundial de 1,36% (resul-
tado de 2010) para 1,5% neste
ano. O saldo comercial brasilei-
ro nos últimos 12 meses até se-
tembro atingiu US$ 30,5 bi-
lhões, contra US$ 16,8 bilhões
na comparação com o mesmo
mês do ano passado.

O desempenho brasileiro no
comércio exterior contribuiu
muito para que o país obtivesse
resultados importantes para o
seu desenvolvimento econômi-
co. De 2000 a 2010, o Brasil am-
pliou suas exportações em
246,41% e as importações em
226,69% se considerados os da-
dos em valores comercializa-
dos. ■ C.B.
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multinacionais brasileiras

Stephanie Shelton/Bloomberg
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Volume de bens que saem do Brasil em direção aos principais blocos econômicos , em US$ milhões FOB

EXPORTAÇÕES

ÁSIA

China

AMÉRICA LATINA E CARIBE

Mercosul

Argentina

Demais países

UNIÃO EUROPEIA

EUA*

ORIENTE MÉDIO

ÁFRICA

EUROPA ORIENTAL

DEMAIS

TOTAL

63.992

37.129

46.913

23.150

18.883

23.763

44.320

20.650

10.256

9.913

4.690

11.405

212.139

46.403

25.879

38.044

17.983

14.686

20.061

34.832

15.590

8.548

7.439

3.928

8.526

163.310

37,2%

42,8%

22,7%

28,1%

28,0%

17,9%

26,6%

31,8%

19,4%

32,6%

18,8%

33,1%

29,3%
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30,2%

17,5%

22,1%

10,9%

8,9%

11,2%

20,9%

9,7%

4,8%

4,7%

2,2%

5,4%

100%

28,4%

15,8%

23,3%

11,0%

9,0%

12,3%

21,3%

9,5%

5,2%

4,6%

2,4%
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100%

PARTICIPAÇÃO

2011 2010

Fonte: Secex/MDIC Jan. a Out. 2011; Jan a Out. 2010     *Inclui Porto Rico

Comparativo janeiro-outubro/2011-2010

China: minério de ferro, soja em grão, petróleo, 
açúcar, aeronaves, celulose e óleo de soja

Estados Unidos: petróleo, siderúrgicos, 
máquinas e equipamentos, café, celulose,
e químicos

União Europeia: minério de ferro, café, farelo
de soja, petróleo, siderúrgicos e suco de laranja

Oriente Médio: minério de ferro, milho
em grão, trigo, automóveis, autopeças e 
máquinas e equipamentos

Argentina: automóveis e autopeças,
máquinas e equipamentos, siderúrgicos, papel, 
eletroeletrônicos

Europa Oriental: açúcar, fumo e café solúvel

África: açúcar, trigo, milho, arroz, automóveis, 
autopeças, máquinas, equipamentos e aviões
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Santiago Iñiguez de Onzoño,
presidente da IE University —
um dos principais centros de en-
sino e pesquisa da Espanha,
com campi em Madri e Segóvia
—, aponta que um fator que for-
talece o bom desempenho eco-
nômico brasileiro diante da cri-
se global é o perfil de atuação
das empresas nacionais: com
mais comprometimento social
e preocupação ambiental, elas
se destacam no mundo dos ne-
gócios com resultados sólidos.
E isso chama cada vez mais a
atenção dos países que querem
receber seus investimentos.

Como o senhor avalia o
movimento brasileiro de se
fortalecer tanto como receptor
quanto como um grande
investidor global?
O Brasil está cada vez mais
fashion. A Europa e os Estados
Unidos estão olhando com mui-
to mais atenção para o Brasil.
De certo modo, agora os Esta-
dos Unidos e o Brasil tentam
competir pelo lugar de líderes
das Américas. Em comércio, o
Brasil tem se destacado muito
em negociações com os EUA em
comparação com os outros paí-
ses da América Latina. Ambos
são países com tamanho e popu-
lação similares, além de merca-
dos muito compatíveis.

Mas os Estados Unidos
têm uma economia muito
maior do que a brasileira.
Por enquanto, porque o Brasil
tem economia crescente e, aci-
ma de tudo, riqueza imensa de
recursos naturais. Nos últimos
oito anos, ficou cada vez mais
clara a liderança que o Brasil
tem na América Latina. E isso é
uma coisa que os Estados Uni-
dos não conseguem mais ter.

O que diferencia as
empresas brasileiras das
demais nesse cenário?
Há visivelmente um grande

comprometimento social e maior
preocupação com sustentabilida-
de no Brasil. Isso diferencia mui-
to a maneira de fazer negócios
brasileira das demais. Se pensar-
mos que estamos falando do país
com a maior riqueza natural do
planeta, isso ganha ainda mais
importância. O Brasil é desta-
que no desenvolvimento de fon-
tes de energia renováveis, na
produção de etanol, em muitas
questões importantes que estão
sendo discutidas na pauta glo-
bal. E as empresas acompa-
nham esse caminho. O Itaú, por
exemplo, ganhou prêmio de
banco mais sustentável do mun-
do. A Natura também é um
exemplo global. Isso está no
DNA das companhias brasilei-
ras e é o que mais as diferencia
das chinesas, por exemplo. É
muito visível que sustentabilida-
de está longe de ser uma preocu-
pação da China.

Isso colocaria o Brasil à frente
de outros países emergentes
em negociações externas?
Sim, mas há outras questões
também. Entre a Europa e o Bra-
sil, por exemplo, há mais proxi-
midade, por serem do Ociden-
te, por terem questões culturais
comuns. E isso tem apresenta-
do muitas oportunidades, não

só para pessoas que procuram
emprego aqui, mas também pa-
ra empreendedores. O Brasil
tem sido o principal polo de atra-
ção global para empreendedo-
res. As coisas estão mudando
muito depressa. Muitas compa-
nhias multinacionais têm alcan-
çado no Brasil mais lucros do
que em seus países de origem.
Especialmente com as empre-
sas espanholas isso tem sido ca-
da vez mais recorrente. Os em-
preendedores olham para o Bra-
sil com muito entusiasmo.

O senhor ainda vê
resistência brasileira
em abrir as portas para
empreendedores estrangeiros?
Historicamente isso é uma res-
trição à atração de talentos — e
cada vez mais as maiores na-
ções precisam de talentos vin-
dos de outros países para en-
grandecer suas economias. Pre-
cisam de professores, cientis-
tas, engenheiros, profissionais
de várias áreas. Muito do cresci-
mento chinês se deve a essa
abertura à entrada de profissio-
nais estrangeiros. Tanto que al-
gumas universidades america-
nas estão até negociando sua
ida para a China. O Brasil tem
uma grande oportunidade nes-
se sentido. ■

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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Brasil está
cada vez
mais fashion
socialmente

País deve definir o
que quer negociar

“

O Brasil precisa definir com
mais clareza o que espera e o
que pode oferecer na relação
com seus parceiros comerciais
para conseguir ampliar sua com-
petitividade externa. “É preciso
defender o interesse nacional sa-
bendo o que a gente quer”, diz
o embaixador Rubens Barbosa.

Ele aponta que essa falta de
clareza sobre o direcionamento
da política externa brasileira é
facilmente percebida nos ou-
tros países. “O Brasil é o único
dos grandes países que não tem
em Washington uma estratégia
de ação específica dentro do
que é definido para a política ex-
terna americana”.

O Brasil, conforme aponta o
embaixador, tem reduzido a
prioridade nas ações de comér-
cio com os Estados Unidos.
Nessa relação, as exportações
brasileiras, que já chegaram a
alcançar 25% do total vendido

pelo país, hoje estão em torno
de apenas 9%.

Barbosa destaca, contudo,
que o pragmatismo da diploma-
cia que se constitui na gestão da
presidente Dilma Rousseff para
as relações externas pode ser
um fator positivo para a rever-
são desse cenário. Segundo ele,
o atual governo apresenta uma
postura menos ideológica e es-
sa visão contribuirá para a me-
lhoria das relações comerciais
nos próximos anos. “Ampliou-
se a agenda, com inclusão de
novos temas e redução do dis-
curso antiamericanista, o que é
muito positivo”, diz.

Estas e outras observações de
Barbosa sobre a relação entre o
Brasil e os Estados Unidos estão
no livro O dissenso de Washing-
ton, apresentado por ele na se-
mana passada em evento na Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM). ■ C.B.

Sustentabilidade e comprometimento
com comunidade diferenciam empresas
brasileiras em relação a outros países

Muitas companhias
multinacionais
têm alcançado
no Brasil mais
lucros do que em
seus países de origem

DESTAQUE GLOBALIZAÇÃO

Paraespecialista,Brasil
assumeliderançadifícil de

superarnomundodosnegócios

ENTREVISTA SANTIAGO IÑIGUEZ DE ONZOÑO Presidente da IE University

DIPLOMACIA
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Aos olhos de Portugal, o grande
foco de atração do mercado bra-
sileiro passa pelo vasto plano de
investimentos em infraestrutu-
ra que o país deve concluir até
2016. “O Brasil tem um progra-
ma de investimentos superior a
€ 400 bilhões e eventos como a
Copa do Mundo e os Jogos Olím-
picos representam apenas 7%
desses recursos”, destacou
Eduardo Coifman, superinten-
dente do Santander Brasil, res-
ponsável pela área de negócios
internacionais da instituição.

Para Coifman, o bom momen-
to que o Brasil vive hoje é resul-
tado de três ciclos econômicos
importantes: “o do presidente
Fernando Henrique Cardoso,
que correspondeu à estabilida-
de econômica, o de Luiz Inácio
Lula da Silva, que correspondeu
ao crescimento social, e o de Dil-
ma Rousseff, voltado para obras
de infraestrutura.”

A atratividade do mercado
brasileiro, contudo, não se esgo-
ta no plano de infraestrutura. O

país passou de uma inflação de
916% em 1994 para 6,7% em
2010, e apresenta uma taxa de
desemprego de 6% — em 2004
era de 11,5%. “Para nós, isto é
praticamente pleno-emprego”,
afirma Coifman. “Somado a is-
so, temos ainda a redução da po-
breza, que gerou uma grande
classe média emergente apta ao
consumo”,completa.

Crédito
A ascensão social dos brasilei-
ros fomentou também o seg-
mento de crédito no país que,
em 2005, representava o equi-
valente ao Produto Interno Bru-
to (PIB) da Finlândia, conforme
recorda Coifman. “Em 2010, o
volume de crédito ofertado no
Brasil ultrapassou o PIB do Mé-
xico”, afirma. Hoje, essa cifra
chega a R$ 1,92 trilhão, segun-
do dados do Banco Central —
uma alta de 13,1% em relação
ao ano passado.

A evolução do sistema finan-
ceiro teve impacto também na
oferta de crédito para as empre-
sas, com o aumento da partici-
pação das pequenas e médias

na movimentação de emprésti-
mos financeiros.

O cenário positivo atrai cada
vez mais investidores estrangei-
ros, de olho no potencial de de-
senvolvimento do mercado bra-
sileiro. “Mas empresas estran-
geiras ainda têm muitas dificul-
dades até para abrir conta ban-
cária no Brasil”, diz Coifman.

Outro entrave para o ingresso
de investimentos internacio-
nais é o elevado custo-Brasil.
“A carga tributária brasileira é

muito elevada, embora haja
uma tendência de diminuição.
Há uma forte pressão sobre o go-
verno para que os custos das em-
presas sejam reduzidos”, diz.

Miguel Carvalho, diretor co-
mercial do Santander em Por-
tugal destacou porém que, in-
dependentemente desses en-
traves, “projetos que possuem
um bom plano de negócios se-
rão sempre analisados e estão
dentro do perfil de operações
do banco”. ■

PRÉ-SAL

Celso Pupo/Folhapress

Infraestrutura atrai capital estrangeiro

13%
Dos recursos devem ser
destinados a obras voltadas
à extração de petróleo.

COPAEOLIMPÍADA

7%
Do volume previsto para
investimento em infraestrutura
referem-se a eventos esportivos.

Participação em obras que envolvem mais de ¤ 400 bilhões até 2016 chama a atenção de empreendedores externos

Elisabete Felismino
Do Diário Econômico
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Banco do Brasil Private.
Um banco à altura das suas conquistas.

      No Banco do Brasil Private
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