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Opinião

Baixo crescimento europeu exige que exportadores
procurem novos mercados. Por Marcilio R. Machado

África, refúgio para
a crise internacional

Crescimento da região
subsaariana foi de 4,9%
e o fluxo de capital, de
a p rox i m a d a m e n t e
US$ 41 bilhões em 2011

Q
uem precisa da África?
Alguns empresários
dariam uma resposta
negativa a essa pergun-

ta, pois ainda é um continente
cujos países têm uma renda per
capita muito baixa. Outros di-
riam que não vale a pena correr o
risco de desenvolver negócios
devido a grande instabilidade
política e institucional. Mas, será
que a África pode ser ignorada?

A crise financeira mundial co-
locou em dúvida a capacidade do
capitalismo de prover um cresci-
mento global sustentável. A previ-
são é que haja uma queda de cres-
cimento nos países ricos. A difi-
culdade das indústrias de gerar
empregos, as exorbitantes distri-
buições de lucros para os executi-
vos, a alta alavancagem das insti-
tuições financeiras, os complexos
produtos financeiros, a ganância,
e a degradação dos recursos do
planeta estão minando parte da
credibilidade do sistema.

As discussões para a retomada
do crescimento econômico en-
contram-se centradas, principal-
mente, nas grandes economias
como Estados Unidos, França e
Alemanha. Porém, não se pode
descartar a possibilidade de que
alternativas para a crise do capi-
talismo surjam através de uma
nova perspectiva. Empresas bra-
sileiras que exportam, por exem-
plo, para Europa terão que se
ajustar ao baixo crescimento
dessa região procurando novos
mercados. Por que não direcio-
nar um olhar para a África, um
continente com oportunidades,
que pode ser um refúgio para os
problemas recentes?

Apesar do ambiente de turbu-
lências econômicas globais, o
crescimento da África subsaaria-
na permaneceu robusto, varian-
do de 4,8% em 2010 para 4,9% em
2011. Além disso, o fluxo de capi-
tal cresceu, no mesmo período,
de US$ 35,8 bilhões para um va-
lor aproximado de US$ 41 bi-
lhões. Além disso, muitos países
localizados nessa região ao sul
do deserto de Saara têm melho-
rado suas políticas macroeconô-
micas e níveis de endividamento.

O comércio do Brasil com a
África aumentou de US$ 2 bi-
lhões em 2001 para US$ 12 bi-
lhões em 2011, mas ainda é pe-
queno. A balança comercial bra-
sileira apresentou um déficit de
cerca de US$ 3,2 bilhões. Entre-
tanto, existem boas perspectivas
de crescimento do comércio,
pois na África há necessidade de

investimentos para se criar uma
classe média que esteja apta a
competir e consumir produtos
como no resto do mundo.

Alguns dos problemas para en-
trar em mercados de baixa renda
são velhos conhecidos dos empre-
sários brasileiros. As empresas te-
rão que enfrentar obstáculos co-
mo a falta de infraestrutura, de in-
formação, barreiras burocráticas e
insegurança jurídica. Muitos em-
presários poderão se encontrar
num dilema ao analisarem as de-
cisões de investimento no conti-
nente africano: será que as deci-
sões deverão ser baseadas nos
preceitos habituais de maximiza-
ção de valor para o acionista e re-
torno sobre os investimentos?

A resposta a essa pergunta po-
de vir através do pai da economia
moderna, Adam Smith, que na
sua obra menos conhecida, “Teo -
ria dos Sentimentos Morais”, de-
fende que a natureza humana
não é composta apenas de inte-
resses pessoais. A natureza hu-
mana inclui simpatia, empatia,
amizade, amor, e o desejo de se
obter o reconhecimento social. A
sua abordagem ressalta que ca-
pitalismo é um sistema econômi-
co focado mais na importância
de servir do que em aspectos es-
tritamente comerciais com o ob-
jetivo de acumular riqueza.

Embora o crescimento da re-
ceita e maximização de lucros se-
jam objetivos da maioria das em-
presas, os desafios atuais indicam
que para haver sustentabilidade,
é preciso crescer de maneira dife-
rente. É possível inferir por meio
de Adam Smith que a estratégia
de entrada no mercado africano
possa contemplar trabalhar com
responsabilidade social, lucros
iniciais mais baixos e empatia
com as comunidades locais.

O pesquisador C. K. Prahalad
deu uma grande contribuição ao
discorrer sobre as oportunidades
na base da pirâmide social, isto é,
mercados com renda anual infe-
rior a US$ 2.000. Seu trabalho
aponta que, embora hajam riscos
de negociar com os mais pobres,
o risco não é maior do que com os
de renda superior, caso sejam de-
senvolvidas parcerias, consórcios

e investimentos em setores onde
existe forte sinergia.

A expansão de negócios com a
África, carente em muitos setores e
rica em recursos naturais, pode ser
uma excelente alternativa para a
economia global e também para o
Brasil, que possui forte identidade
cultural com aquele continente.

Recente relatório das Nações
Unidas especifica que, desde
2010, as economias em desen-
volvimento absorveram perto da
metade dos fluxos diretos de in-
vestimentos. Diferentemente do
passado, quando o comércio
global se concentrava na tríade
Estados Unidos, Japão e Europa,
grande parte dos fluxos de in-
vestimento tem ocorrido na di-
reção sul-sul.

Vislumbrar a África como al-
ternativa de negócio não signifi-
ca somente exportar produtos
para aquela região. Aliás, a sus-
tentabilidade das exportações
depende de investimentos dire-
tos no exterior, pois cerca de ses-
senta por cento do comércio in-
ternacional é realizado “in -
tra-companies”, ou seja, de ma-
triz para filial. A China já se ante-
cipou e transformou a África no
seu terceiro maior receptor de in-
vestimento direto externo.

Num esforço para incremen-
tar a presença de empresas brasi-
leiras na África, o governo brasi-
leiro tem um papel importante a
fazer: incentivar a internaciona-
lização de pequenas e médias
empresas com potencial de cres-
cimento e fornecer assistência fi-
nanceira de modo que possam
vencer barreiras legais ou regula-
tórias de acesso a mercado.

Existe risco em fazer negócio
com a África? Certamente que
sim. Entretanto, o maior risco é
ignorar o mercado. Com um sal-
do bastante favorável na balança
comercial, um nível confortável
de reservas em moeda estrangei-
ra, o Brasil pode e deve desenvol-
ver políticas para que empresas
brasileiras se motivem a fazer in-
vestimentos. Dessa maneira, ha-
verá chance de aumentar receita
no longo prazo, colocar em práti-
ca a teoria dos sentimentos mo-
rais, e contribuir para a melhoria
do padrão de vida das pessoas.

Marcilio R. Machado é membro do
conselho de administração da
Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), diretor da Famex
Importadora e Exportadora Ltda e
doutor em Administração de Empresas
pela Nova Southeastern University.
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Projeções de inflação mudam
em um cenário conhecido

A
distância entre as projeções do
Banco Central (BC) e do mercado
para a inflação está cada vez
maior. O BC já tinha manifestado
a confiança de que o índice iria

convergir para os 4,5% do centro da meta
neste ano, diversas vezes. Agora, já acredita
que a inflação terminará o ano em 4,4%,
conforme consta no cenário de referência do
Relatório de Inflação, ontem divulgado.

A inflação atingiu 6,5% , o teto da meta, no
ano passado e ficou abaixo do centro apenas
três vezes desde que o sistema de metas foi
adotado, em 1999. Os 4,4% estão bem abaixo
dos 5,28% esperados pelo mercado na mais
recente pesquisa Focus, conduzida
semanalmente pelo BC, e abaixo dos 4,7%
projetados pela própria autoridade monetária
no Relatório de Inflação de dezembro.

Talvez isso tenha animado o Copom a
acelerar o corte da taxa Selic na reunião deste
mês para um dígito, 9,75%, o patamar mais
baixo desde junho de 2010.

Tão surpreendente quanto foi a revisão feita
pelo BC na projeção de inflação para 2013.
Apesar da distância de tempo tornar essa
previsão mais sujeita a imprecisões, não deixa
de chamar a atenção o BC ter elevado em meio
ponto, para 5,2%, a inflação prevista para o
próximo ano no cenário de referência,
aproximando-se do número esperado pelo
mercado, que é de 5,5% na pesquisa Focus.

Nenhum fato novo foi apresentado no
relatório para justificar o otimismo do Banco
Central neste ano e o pessimismo em 2013.

O cenário doméstico pouco mudou com a
atividade econômica, especialmente a
industrial, patinando e o consumo aquecido
pela elevação dos salários, da renda, da oferta
de crédito e a redução de impostos sobre
produtos — combinação de fatores que não
anima previsões de baixa da inflação. O BC, no
entanto, nota no relatório que a inflação
medida pelo IPCA acumulada em 12 meses está
recuando desde outubro, chegando a 5,85% em
fevereiro. A inflação dos serviços, que chegou a
acumular mais de 9% em 12 meses, estava em
8,1% em fevereiro. Quando o Relatório de
Inflação foi fechado, em 9 de março, o BC ainda
não tinha o promissor resultado do IPCA-15 no
mês, que surpreendeu todo o mercado ao
registrar variação de apenas 0,25%, beneficiado
pelo recuo sazonal de serviços como educação.

O relatório já tinha sido concluído quando
saiu também o mais recente IBC-Br, o
indicador elaborado pelo BC para antecipar
o comportamento do Produto Interno Bruto
(PIB). O IBC-Br caiu 0,13% em janeiro,
reforçando a expectativa de um
desempenho econômico ainda fraco neste
ano, depois do aumento pífio de 2,7% do PIB
em 2011. Segundo a recente pesquisa Focus,
o mercado espera que o PIB cresça 3,23%
neste ano, enquanto o Banco Central
manteve no relatório a previsão de 3,5%, a
mesma de dezembro.

O comportamento da indústria continua
preocupando. A produção industrial caiu 2,1%
em janeiro, apesar das medidas de estímulo
adotadas pelo governo. Em queda desde
outubro de 2010, a produção industrial
acumula um recuo de 0,2% em 12 meses.

Enquanto isso, as vendas do comércio
varejista continuaram aquecidas,
aumentando 2,6% em janeiro e 7,3% em 12
meses; e as do varejo ampliado, que inclui
veículos e material de construção, cresceram
1,4% e 7,7% respectivamente. O presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, disse em
palestra nos EUA, nesta semana, que o
crescimento da economia vai acelerar ao
longo do ano, apoiado na retomada da
indústria e reequilíbrio dos estoques, mas
manifestou a confiança que esse gás não vai
comprometer a convergência da inflação
para o centro da meta. Tanto acredita nisso
que o Relatório de Inflação repete o texto da
ata da reunião do Copom deste mês, que
afirma que a Selic deve recuar e se estabilizar
em “patamares ligeiramente acima dos
mínimos históricos” (8,75%).

O Banco Central claramente conta com que
as importações ajudem a atender a demanda
e não haja pressão sobre a inflação, apesar da
grita da indústria. O Relatório de Inflação
registra que o descompasso entre o
crescimento do comércio e o
comportamento da indústria estimula a
importação de bens de consumo duráveis,
que cresceu 24,2% em quantidade nos 12
meses terminados em janeiro. Essa estratégia
não apresenta problemas enquanto o cenário
internacional continuar desinflacionário,
com as commodities, exceto o petróleo, em
baixa por causa da desaceleração global. Mas
evidentemente não deve ser permanente.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A28.




