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O Brasil ocupa posição de destaque como um dos maiores PIBs do mundo.
Hoje, sua economia é forte, tem situação favorável e está despontando com
o crescimento de novas classes sociais e com o aumento do consumo inter-
no. Entre os países mais próximos, sem dúvida, o Chile ocupa posição de des-
taque. Ao longo dos últimos anos essa parceria tem se intensificado, gerando
maiores volumes de negócios e de oportunidades tanto para empresários chi-
lenos como para brasileiros. Os negócios entre Brasil e Chile começaram a
crescer em 1996 com a assinatura do Acordo de Complementação Econômi-
ca e, posteriormente, junto com a eliminação de barreiras tarifárias e novas
facilidades para circulação de mercadorias entre os dois países. Ainda há
muito a ser feito, mas os resultados até o momento são excelentes.

Em 2011, as exportações de produtos brasileiros para o Chile aumentaram
39,6%, totalizando US$ 6,4 bilhões. A movimentação chilena foi de US$ 4,4
bilhões, com crescimento de 6,9%. O intercâmbio comercial entre os dois
países cresceu 24,1% no último ano, um resultado excepcional. O que mais
atrai os consumidores brasileiros é a alta qualidade dos produtos chilenos,
além, obviamente, do preço competitivo e da rápida entrega, permitindo
sempre ter produtos frescos como salmão, frutos do mar, frutas frescas e de-
sidratadas, vinhos, azeites, carnes , temperos, molhos e geleias de frutas.

Atualmente, o Brasil consome 14% de toda a produção chilena, sendo 7%
de frutos do mar, 5% de carnes e 2% de vinhos. Completam o portfólio de
produtos enviados para o Brasil, minerais (21%), manufaturas (63%) e indús-
tria florestal (2%). Como um todo, o Brasil consome do Chile 2% do total de
suas importações, o que coloca o país vizinho na 12ª posição no ranking.

O Chile vende anualmente para o Brasil US$ 282 milhões em frutos do mar
(sendo US$ 205 milhões com salmão que ganha mais destaque a cada ano),
US$ 87 milhões de frutas frescas (como uva, maçã, pera, cereja, kiwi, entre
outras) e US$ 54 milhões de frutas secas de desidratadas. De 2007 a 2011, as
importações de frutos do mar no Brasil cresceram 119%, as de frutas secas
chilenas aumentaram 41% e as de azeite de oliva cresceram 132%, posicio-
nando o Chile como o sexto maior fornecedor para o País. No ano passado, a
indústria de frutas frescas aumentou sua exportação em 27% para o Brasil.

Como diz o poeta chileno Pablo Neruda, é proibido levantar-se um dia sem
saber o que fazer. O Chile sabe que deve continuar apostando no comércio in-
ternacional e em eventos de aproximação como o Sabores do Chile, a ser reali-
zado neste mês de maio em São Paulo. Os números comprovam que estamos
no caminho certo e não temos dúvidas sobre a importância de ter empresários
dos dois países sempre juntos analisando novas oportunidades de negócios.
Devemos aproveitar o bom momento vivido pelo Brasil e pelo Chile, assim co-
mo a boa imagem que suas economias desfrutam no momento, para estabele-
cer parcerias produtivas e desenvolver projetos conjuntos que sejam de inte-
resse mútuo. As bases para essa colaboração já estão consolidadas. Que os fru-
tos dessa parceria sirvam para fortalecer a economia de ambos os países. ■
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O desafio de reverter as mudanças climáticas, proteger o ambiente, garantir a
produção de alimentos e o fornecimento de energia para mover o mundo e a
economia exige atitudes cada vez mais responsáveis das empresas de todos os
setores. Assim, têm cada vez mais valor e reconhecimento as organizações que
primam pela produção limpa, racionalização do uso de água e eletricidade, cons-
cientização de seus recursos humanos para uma postura cidadã perante o Plane-
ta e a sociedade e outras práticas inerentes ao conceito de sustentabilidade.

Considerada a importância desse comportamento corporativo, é lícito e jus-
to que as empresas que se pautam por conduta política, social e ecologicamen-
te correta incorporem suas ações nesse campo às suas estratégias de marke-
ting e comunicação institucional. Trata-se de uma iniciativa útil para todos,
inclusive no sentido de estimular a multiplicação de projetos sustentáveis.
Por outro lado, é condenável fazer o discurso e investir em propaganda quan-
do não se tem algo concreto. Retórica não despolui, não sequestra carbono da
atmosfera e, o que é mais grave, não convence todos durante todo o tempo.

O recado ficou muito claro no pronunciamento do secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon, durante o recente “KPMG Summit: Business Perspecti-
ve for Sustainable Growth”, evento realizado em Nova York (EUA). Na oca-
sião, o líder internacional estimulou o universo corporativo a abraçar o prin-
cípio da sustentabilidade, dizendo que, com a maioria dos ecossistemas em
declínio, a profunda desigualdade social e as mudanças climáticas, a prospe-
ridade e a estabilidade global estão em risco.

Observando que “a sustentabilidade precisa ser incorporada ao DNA da
cultura dos negócios e investimentos”, Ban elogiou a adesão de quase sete
mil empresas, em 140 países, ao Pacto Global, iniciativa das Nações Unidas
para estimular práticas responsáveis. Porém, criticou o fato de muitas com-
panhias limitarem seus esforços de sustentabilidade a programas que nunca
decolam e/ou a meras estratégias de relações públicas.

A relevância do tema e o imperativo de ampliar o número de organizações
efetivamente responsáveis ante o Planeta e o futuro conferem significado ím-
par ao Fórum de Sustentabilidade Corporativa, que será realizado no âmbito
da Rio+20, que acontece no próximo mês de junho, na capital fluminense.
Será uma ótima oportunidade de as empresas engajarem-se de modo defini-
tivo e mais pleno nos pressupostos contidos nos três pilares do importante
evento da ONU: o econômico, o social e o ambiental.

Quanto mais o tema sair do plano dos discursos e se converter em ação
prática de governos, empresas e cidadãos, melhores condições terá o mun-
do, não só em termos de qualidade de vida, mas também nas reversões das
crises. Afinal, será cada vez mais difícil garantir o crescimento econômico
em meio a um ambiente devastado, multidões de miseráveis e recursos natu-
rais esgotados. Cabe a cada um de nós — pessoas físicas e jurídicas — fazer a
sua parte para impedir tal amanhã. Constrói-se o futuro com poucas e sábias
palavras e muita ação! ■

Brasil e Chile cada vez mais próximos
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Devemos aproveitar o bom momento vivido
pelo Brasil e pelo Chile para estabelecer parcerias
produtivas e desenvolver projetos conjuntos

Além do marketing e do proselitismo

Será cada vez mais difícil garantir o crescimento
econômico em meio a um ambiente devastado,
multidões de miseráveis e recursos naturais esgotados

PONTO FINAL

Ao longo desta semana serão feitos vários testes de segurança em Londres
para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que ocorrem de 27 de julho
a 12 de agosto. Em janeiro, autoridades fizeram vários exercício de
segurança na região do Rio Tâmisa, na capital britânica. Os testes devem
ser feitos em cinco locais para a instalação de mísseis terrestres, que
serão usados como escudo para a cidade no caso de algum ataque aéreo.
O teste de segurança durará oito dias. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




