
O potencial dos emergentes de
movimentar a economia global
fica claro em números, afirma:
a Índia tem dois carros por cem
habitantes, o Brasil tem 26, a In-
glaterra, 50, e os EUA, 80.

Mas os emergentes— empar-
ticular, o Brasil — devem se em-
penhar mais na solução para os
problemas globais, apontou o
economista Paulo Rabello de
Castro, presidente do comitê

de economia do Lide. “Em vez
de só criticar o tsunamimonetá-
rios, deveríamos apontar solu-
ções e trabalhar nos processos
de ajuste”, defendeu, avalian-
do que a reação à avalancha de

divisas foi correta, mas tardia.
Também destacou que, com

a marcha lenta na economia, o
país contribui com a crise, não
com sua solução. “O Brasil não
está tirando partido da situa-

ção atual porque está consu-
mindomuito, agravando os ris-
cos de uma eventual virada de
tempo, quando deveria reestru-
turar os sistemas de poupança
e investimento”. ■ J.G.

Para desenvolver negócios,
contudo, brasileiros e portu-
gueses precisaram tourear dife-
renças históricas.
Os portugueses têm reclama-

do das dificuldades para conse-
guir visto de trabalho no Bra-
sil, que, apesar de receber volu-
mes recordes de profissionais
estrangeiros nos últimos dois
anos, como informou o BRASIL
ECONÔMICO.
Uma reclamação corriqueira

diz respeito à aceitação dos en-
genheiros. Os Conselhos Regio-
nais de Engenharia e Arquitetu-
ra (Crea) resistem a aceitar pro-
fissionais portugueses, apesar

da escassez de mão de obras es-
pecializada no Brasil. Portugal,
por sua vez, não facilitou a vi-
da dos profissionais brasilei-
ros. A disputa com os dentis-
tas, por exemplo, deixou mar-
cas profundas.

Colonização
Além domais, há aspectos rela-
tivos à colonização. Muitos bra-
sileiros se ressentemdo país eu-
ropeu, frisando que durante sé-
culos Portugal dilapidou econo-
micamente o Brasil e oprimiu a
sociedade local.
Os portugueses, por sua

vez, veem o Brasil como um fi-
lho ingrato, pois levaram para
a colônia todo o processo civili-
zatório, mas, ainda assim, são
rejeitados. ■ J.G.

A forte presença de brasileiros e
angolanosemlojas, hotéis eescri-
tórios de Lisboa é reveladora. As
ex-colônias representamumaes-
perança para Portugal, nummo-
mentoemque aatividade econô-
mica, as contas públicas, aneces-
sidadedemais ajustes e odesem-
prego compõem um cenário na-
dapromissor,diantedoqual apo-
pulação está desiludida.
Brasil, Angola e Moçambique

podem oferecer vagas de traba-
lho, negócios e capital, além de
matéria-primapara a antigame-
trópole, que em agosto divul-
gou umaprevisão do Produto In-
terno Bruto (PIB) revisada para
baixo: deve encerrar 2012 nega-
tivo em3%.Outros países emer-
gentes estão também na mira
de Portugal e demais países eu-
ropeus, mas as ex-colônias têm
evidente preferência devido à
identidade cultural e linguísti-
ca, alémdo prévio conhecimen-
to das condições sócio-econô-
micas e estruturais.
“Economias como o Brasil, a

China, a Índia e a Rússia atraves-
sam ciclos de forte crescimento

que tendem a ser duráveis. À sua
volta, florescem novos merca-
dos, novas perspectivas de negó-
cio e oportunidades de parce-
ria”, disse o ministro da Econo-
mia eEmpregodePortugal,Alva-
ro Santos Pereira. “A lusofonia
tem sido historicamente um ins-
trumentopoderosono relaciona-
mento entre ospovos ena intera-
çãocultural.Mas representa tam-
bémcadavezmais umativo pre-
cioso na interação econômica.”
A afirmação foi feita para um

grupo demais de cem empresá-
rios e executivos durante o 1º Fó-
rumEmpresarial do Algarve, or-
ganizado pelo Lide (Grupo de Lí-
deres Empresariais).
“Portugal temumenorme in-

teresse pelas empresas brasilei-
ras, que podem entrar no país
neste momento”, disse Antônio
Borges, consultor do governo
português nas privatizações,
responsável de venda das esta-
tais, uma das principais medi-
das adotadas para botar as con-
tas do país em dia. “O investi-
mento brasileiro em Portugal
tem sido notável. Isso nos dá
muita confiança.”
Também no evento, o comis-

sário-geral para o Ano de Portu-

gal no Brasil, Miguel Horta e
Costa, o país poderá ser de valia
com as reservas de petróleo e o
crescente consumo interno,
que permitirão investimentos
portugueses.
“As empresas portuguesas po-

dem aproveitar a oportunidade
de países que precisam de in-
fraestrutura, como os emergen-
tes”, disse Luiz Fernando Fur-
lan, que foi ministro de Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior no governo Lula.
Ele destacou, como fato positi-
vono desenvolvimento de negó-
cios, as facilidades culturais,
principalmente pelo idioma.
Segundo dados apresentados

pelo Instituto para a Promoção e
DesenvolvimentodaAmérica La-
tina (IPDAL), atualmente, 22 paí-
ses são considerados mercados
emergentes, entre eles, os mais
desenvolvidos são China, Brasil,
República Checa, Índia, África
do Sul e outros; já os menos de-
senvolvidos passamporArgenti-
na, Colômbia, Peru, Egito, Indo-
nésia, Malásia e outros. Os países
emergentes representammetade
do Produto Interno Bruto (PIB)
mundial e 80%dapopulaçãoglo-
bal vivenestesmercados. A enti-
dade afirma ainda que o poder de
compra cresce nestes países, em
média, a uma taxa de 15% ao
ano. Paulo Neves, presidente da
entidade, frisou as vantagens de
contar,nospaíses emdesenvolvi-
mento, com muita mão de obra,
frequentemente barata.
Roger Ingold, presidente da

Accenture e do comitê de Inova-
ção do Lide, reforçou o entusias-
mo com o vigor dos emergen-
tes, apesar de também serem
atingidos pela crise global: “Nes-
te ano, o comércio emergente-
emergente ultrapassa o desen-
volvido-desenvolvido, uma
quebra de paradigma.” ■

DESAÍDA

Presidente daEmbrapa
pede exoneração do cargo

Juliana Garçon, de Algarve
jgarcon@brasileconomico.com.br

Diferenças históricas
marcam os dois países

Dois meses depois de confirmar a permanência na presidência
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
com a recondução publicada no Diário Oficial da União em agosto,
o pesquisador Pedro Antonio Arraes Pereira pediu exoneração
do cargo, por motivos pessoais. O pedido foi aceito ontem
pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. ABr

Brasil precisa reestruturar poupança e investimento, diz Rabello

Wilson Dias/ABr

Novos centros emÉvora

Ex-colônias são esperança para
melhora da economia de Portugal

País europeu reclama da
dificuldade de conseguir
visto de trabalho no Brasil

Brasil, Angola e Moçambique podem oferecer empregos, negócios e capital, além de matéria-prima

BRASIL

Um passo importante no inter-
câmbio de investimentos entre
Brasil e Portugal foi a recente —
no último dia 20 — inauguração
de duas plantas industriais da
Embraer em Évora, na região de
Alentejo. São os Centros de Ex-
celência, Embraer Metálicas e
Embraer Compósitos, cuja inau-
guração contou com a presença

do presidente de Portugal, Aní-
bal Cavaco Silva. Aproximada-
mente ¤ 200 milhões foram in-
vestidos. As fábricas produzirão
estruturas de aviões, destinadas
a exportação para as unidades
da companhia nos Estados Uni-
dos, Brasil e outros pontos do
globo, que a companhia brasilei-
ra avalia atualmente. ■ J.G.

Marcello Casal Jr./ABr

Furlan:háoportunidadeempaísesqueprecisamde infraestrutura

EMBRAER
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




