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Internacional

E u ro p a Consumo doméstico e parceiros europeus já não são suficientes para sustentar crescimento do país

Polônia mira Brasil para fugir da crise
KEN CEDENO/BLOOMBERG - 26/2/2009

Radoslaw Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, chefia missão de empresários que visitam o Brasil

Fernando Exman
De Varsóvia

Um breve passeio pela capital
da Polônia é suficiente para que se
note uma característica do povo
local: o orgulho por ter protagoni-
zado movimentos de insurgência
contra diversos tipos de ocupação
estrangeira ao longo de sua histó-
ria, alguns dos quais são retratados
nos monumentos em homena-
gem aos poloneses e aos judeus do
gueto de Varsóvia que tombaram
em suas lutas contra os nazistas.
Nos últimos anos, porém, a Polô-
nia passou a ter outro motivo para
se envaidecer. Depois de deixar o
regime comunista e enfrentar uma
crise financeira na década de 1980
que o impediu temporariamente
de pagar suas dívidas, o país vem se
destacando como uma das econo-
mias mais dinâmicas da Europa.

Apesar da crise financeira glo-
bal e da fragilidade de alguns vizi-
nhos, a economia polonesa cresce
ininterruptamente há 20 anos. Pa-
ra evitar que essa “fase de ouro”
chegue a um fim e se torne mais
um exemplo de resistência fracas-
sada do povo polonês, o governo
se mobiliza para colocar em práti-
ca uma estratégia que garanta a
manutenção do crescimento do
país a longo prazo. Até agora, par-
te considerável da competitivida-
de e do crescimento econômico da
Polônia é fruto de sua hesitação
em aderir à zona do euro e dos re-
cursos bilionários originados dos
fundos europeus estruturantes.
Durante a crise, a moeda nacional,
o zloty, foi desvalorizada em até
30%. Hoje, US$ 1 vale 3,2 zloties.

Dependente do consumo do-
méstico e dos negócios com outros
países europeus — sobretudo a
Alemanha —, a Polônia agora quer
diversificar seus parceiros comer-
ciais. Assim, o Ministério da Econo-
mia elegeu cinco novos alvos prio-
ritários — Brasil, Cazaquistão, Ar-
gélia, Turquia e Canadá. Como re-
sultado, a partir de segunda-feira
uma missão integrada por 69 em-
presários e liderada pelo ministro
das Relações Exteriores Radoslaw
Sikorski visitará o Brasil.

“Essa crise se parece mais com as
crises mais agudas que sofremos
na história. A saída não é uma
questão de 1 ou 2 anos, mas de 10

ou 15 anos”, resumiu em entrevista
a jornalistas brasileiros e colom-
bianos o ex-primeiro ministro e
atual presidente do Conselho Eco-
nômico e do Conselho de Minis-
tros do governo polonês, Jan Kr-
zysztof Bielecki, lembrando que a
crise já dura cinco anos. “Há um
termo mágico que ganhou ainda
mais importância durante a crise:
diversificação de mercados.”

A investida internacional da Po-
lônia ocorre em meio à consolida-
ção de um capitalismo com forte
presença do Estado no país, pro-
cesso que também pode ser com-
provado numa visita turística à ca-
pital. Afeitos a símbolos, em 1991
os poloneses instalaram a recém-
criada Bolsa de Valores de Varsóvia
no grande edifício cinza que até
então abrigava a sede do Partido
Comunista. Com a expansão do
hoje dinâmico mercado de capi-
tais local, que conta com 436 em-
presas listadas em seu principal ín-
dice e é destaque em números de
ofertas públicas iniciais de ações
(IPOs) e movimentação financeira
na região, a bolsa teve de se mudar
para um prédio próprio em 2000.
Hoje, diversas lojas de artigos de
luxo ocupam o imóvel.

Personagem-chave desse pro-
cesso de transição, o ex-presidente
Lech Walesa tem na ponta da lín-
gua a explicação sobre o motivo de
a Polônia ter desempenhado papel
decisivo para o fim do comunis-
mo. O líder da greve realizada em
1980 e fundador do partido Soli-
dariedade, de oposição ao regime
comunista, lembra da atuação do
papa João Paulo II para enfraque-
cer o regime. “A Polônia teve o pa-
pa. Os padres eram representantes
da nação e falavam por nós. A Igre-
ja nunca deu as costas ao país, e a
coisa foi diferente com outros paí-
ses do mundo”, destacou, em en-
trevista em seu escritório, no cen-
tro da cidade de Gdansk. “A revolu-
ção foi possível aqui porque tive-
mos um papa e gente especializa-
da em lutar por muitos séculos
contra a opressão. O comunismo
tinha uma filosofia de não permi-
tir a nação de se organizar, estava
destruindo cada tipo de organiza-
ção e cada greve. Não podemos di-
zer que o papa foi quem fez a revo-
lução, mas foi um impulso, um or-
ganizador. E isso foi o suficiente.”
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Economia em crescimento
Dados econômicos da Polônia e o comércio com o Brasil

Crescimento do Produto
Interno Bruto (%)
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Inflação (%) Principais exportações para
a Polônia (jan a set 2012)

Principais importações da Polônia
(jan a set 2012)
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Missão busca parceria entre empresas dos dois países
De Varsóvia

Decidida a diversificar seus par-
ceiros comerciais e tentar atrair
investimentos, a cúpula do Minis-
tério de Relações Exteriores polo-
nês visitará no Brasil entre segun-
da e quarta-feira acompanhada
de 69 empresários. O roteiro da
visita incluirá Brasília, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. Além de buscar
uma aproximação política com o
Brasil, a missão tem como objeti-
vo promover parcerias entre os
empresários dos dois países.

Algumas das armas que o go-
verno polonês dispõe para atrair
investimentos são os benefícios
fiscais e facilidades na obtenção
de terrenos nas 14 zonas econô-
micas especiais espalhadas pelo
seu território. Por outro lado,
quer impulsionar a internaciona-

lização das companhias do país.
“Esperamos que as empresas

aproveitem essa oportunidade
[crise financeira global] para se
lançar aos mercados internacio-
nais, apoiadas sempre pelo go-
v e r n o”, afirmou em entrevista a
jornalistas brasileiros e colom-
bianos a vice-ministra da Econo-
mia, Ilona Antoniszyn-Klik,
acrescentando que a Polônia
ainda é um país em construção e
que a transição do comunismo
para o regime capitalista deu às
empresas locais grande capaci-
dade de adaptação. “As empre-
sas polonesas têm potencial pa-
ra entrar em outros mercados e
crescer junto com esses países.”

Embora o intercâmbio comer-
cial entre os dois países ainda se-
ja ínfimo, o Brasil é o principal
parceiro polonês na América La-

tina. Em 2011, por exemplo, o
Brasil exportou apenas US$ 481,5
milhões para a Polônia. Já as im-
portações de produtos poloneses
somaram US$ 466,3 milhões no
mesmo período. No acumulado
deste ano, o Brasil registra um
déficit comercial de US$ 171,9
milhões com o país europeu.

Para a vice-ministra, medidas
protecionistas adotadas pelo Bra-
sil não devem afastar os empresá-
rios de seu país. “Entendo que cada
país tenha alguns setores que con-
sidere de importância vital e trate
de protegê-los”, ponderou. “Cabe
ao empresário estrangeiro procu-
rar um nicho. A tarefa é achar seto-
res e oferecer valor agregado.”

Durante a visita, empresários e
autoridades poloneses participa-
rão de um seminário sobre a in-
dústria offshore no Rio de Janeiro.

Assim como ocorre no Brasil, a in-
dústria naval da Polônia tem rece-
bido apoio do governo para se re-
estruturar. Ao norte do país, esta-
leiros públicos e privados produ-
zem, por exemplo, barcos de luxo,
navios especializados em apoiar as
indústrias de petróleo e de geração
de energia eólica. A Energomon -
taz, uma das empresas que inte-
grará a missão, já presta serviços
para um fornecedor norueguês da
Pe t r o b r a s . Em São Paulo, o foco é o
setor de construção e transportes e
eventuais contratos para a venda
de equipamentos para o metrô da
capital paulista, além da indústria
farmacêutica. O governo polonês
também vê oportunidades nos se-
tores de gás natural, energia nu-
clear, geração de eletricidade, tec-
nologia e defesa.

Outro objetivo do governo po-

Atualmente, avaliam autorida-
des polonesas, o bom trânsito dos
investidores no país é reflexo dos
fundamentos sólidos da economia
e da condução da política econô-
mica. A Polônia resistiu à onda de
recessão que tomou conta do con-
tinente europeu nos últimos anos.
Entre 2008 e 2011, seu Produto In-
terno Bruto cresceu 15,8%. Para
2012, estima-se que o desempe-
nho do PIB polonês fique entre os
melhores da União Europeia. O
Fundo Monetário Internacional
estima que o crescimento do PIB
polonês seja de 2,4% em 2012 e de
2,1% no ano que vem. Já a própria
Polônia projeta altas de 2,7% e
2,2%, respectivamente. Para tentar
evitar tal desaceleração, o governo
do premiê Donald Tusk também
quer tirar do papel um programa
de investimentos públicos em in-
fraestrutura a partir de 2013.

“A banca polonesa nunca che-
gou a entrar em crise”, afirmou
Beata Stelmach, vice-ministra de
Relações Exteriores, lembrando
que o sistema bancário, embora
um dos primeiros a serem privati-
zados pela Polônia, foi mantido
sob uma forte supervisão.

Embora ainda mantenha sob
seu controle ativos em diversos
setores e continue a ditar as dire-
trizes para segmentos estratégicos
da economia, o governo polonês
sustenta uma política fiscal relati-
vamente austera e implementa
medidas para reduzir seus gastos
com a Previdência Social. A legis-
lação proíbe que o endividamen-
to bruto do setor público ultra-
passe 60% do PIB, e prevê o acio-
namento de medidas prudenciais
crescentes se o índice ultrapassar
os níveis de 50% e 55% do PIB.
Atualmente, está em cerca de 55%.
Além disso, num sinal ao merca-
do de que a autoridade monetária
é autônoma, os dirigentes do Ban-
co Central têm mandatos irrevo-
gáveis de seis anos.

“Essa é a razão para a Polônia ter
uma boa reputação no mercado fi-
nanceiro. Por isso os bônus do Es-
tado se comercializam muito
b e m”, comentou Andrzej Raczko,
membro do Conselho de Adminis-
tração do Banco Central.

Por outro lado, a Polônia não
tem atingido sua meta de infla-
ção, fixada em 2,5% ao ano com
uma margem de um ponto per-

lonês é promover o país como
uma plataforma de negócios pa-
ra a União Europeia e o Leste Eu-
ropeu. Além de um mercado do-
méstico de 38,2 milhões de pes-
soas, sustenta o governo polonês,
as empresas instaladas no país
têm acesso a 250 milhões de con-
sumidores num raio de mil qui-
lômetros e uma localização es-
tratégica no mar Báltico.

Mas o esforço polonês não se li-
mitará à missão de três dias que
ocorrerá no fim do mês. O país tem
uma estratégia de médio prazo
traçada para sua atuação no Brasil.
O Ministério da Economia da Polô-
nia quer que as empresas locais
participem de sete eventos brasi-
leiros dos setores de indústria na-
val, madeira e indústria moveleira,
metalurgia, automação industrial,
óleo e gás, indústria de cosméticos

e infraestrutura ferroviária.
Além da presença em outras fei-

ras de negócios, estão previstas até
2015 a realização de visitas de em-
presários poloneses desses setores
ao Brasil e ainda das áreas de tec-
nologia da informação, equipa-
mentos médicos e farmacêuticos,
fertilizantes, produtos químicos,
autopeças, equipamentos elétri-
cos, tecnologias ambientais, defe-
sa e alimentos. O governo polonês
também pretende convidar em-
presários brasileiros para conhe-
cer sua indústria naval, de máqui-
nas para a indústria pesada e de
mineração, transporte ferroviário
e das indústrias química, movelei-
ra e de alimentos. Outros alvos da
Polônia são a Embraer e demais
empresas do setor de aviação, cu-
jas parcerias são cobiçadas pelo
Instituto de Aviação polonês. (FE)

Experiência polonesa com Eurocopa
pode ter soluções para Copa de 2014
De Gdansk

Críticas de que há atrasos na
construção de estádios e questio-
namentos sobre o legado à popu-
lação local de grandes eventos es-
portivos, assuntos comuns nos úl-
timos anos no Brasil desde que o
país obteve a missão de organizar
a Copa do Mundo de 2014, não
assustam mais a Polônia. O país
europeu passou pelo mesmo após
receber em 2007, junto com a
Ucrânia, o direito de sediar a Eu-
rocopa de 2012. Depois de reali-
zar o evento com sucesso em mea-
dos do ano, a Polônia quer agora
lucrar com suas experiências.

Na missão ao Brasil a ser reali-
zada entre segunda e quarta-feira,
autoridades do governo polonês
dirão ao governo brasileiro que a

boa organização de um evento
desse porte pode promover a ima-
gem do ambiente de negócios do
país aos empresários que assisti-
rão aos jogos. “Estou convencida
de que não dá mais para oferecer
[ao Brasil] soluções básicas, mas
sim complementares”, afirmou a
vice-ministra de Relações Exterio-
res da Polônia, Beata Stelmach.

Um exemplo dessas soluções
complementares é um sistema de
controle de fluxo de torcedores pa-
ra os estádios. Com ele, a adminis-
tração das arenas tem acesso a um
banco de dados com informações
que permite identificar com rapi-
dez os torcedores envolvidos em
tumultos. A solução é usada no es-
tádio de Gdansk, cidade localizada
ao norte da Polônia e uma das se-
des da Eurocopa deste ano.

Nessa troca de experiências, os
poloneses poderão contar tam-
bém aos brasileiros como fazem
para assegurar a sustentabilidade
financeira dos estádios construí-
dos para a Eurocopa. A arena de
Gdansk, por exemplo, age em di-
versas frentes. Tornou-se casa do
Lechia, time local de médio porte
que nunca lotou os 42 mil lugares
da arena. O estádio vendeu a uma
grande empresa de energia o direi-
to de batizar o empreendimento, e
passou a realizar grandes shows de
música. Outra fonte de receita é a
cessão de seus espaços para a orga-
nização de conferências de empre-
sas e visitas turísticas. “A constru-
ção do estádio foi o primeiro im-
pulso para mudar esta parte da ci-
d a d e”, disse Adam Kalata, chefe do
Conselho da arena de Gdansk. (FE)

centual para mais ou para me-
nos. Atualmente, o índice está
em 3,8%. A expectativa do FMI é
que atinja 3,9% em 2012 e desa-
celere para 2,7% no ano que vem.

“Isso [aceleração da inflação] se
deve a um choque de origem ex-
terna, um aumento dos preços de
energia e alimentos. O núcleo da
inflação está em mais ou menos
2,5%”, justificou Raczko. “Espera -
mos que num prazo de um ano ou
um ano e meio se reduza a infla-
ção, aproximando-se da meta.”

Por isso, segundo o integrante
do Conselho de Administração do
Banco Central, o país não deve
adotar medidas de política mone-
tária que possam prejudicar a eco-
nomia. Sinal dessa diretriz foi a re-
cente redução dos juros básicos da
economia polonesa de 4,7% para
4,5% ao ano. “Parece que essa é
uma tendência que vai ter conti-
n u i d a d e”, acrescentou Raczko.

Em outro front, a Polônia tem
procurado facilitar a vida dos in-
vestidores. Um dos resultados des-
se esforço foi recente anúncio do
Banco Mundial segundo o qual a
Polônia foi o país que fez os maio-
res avanços para melhorar seu am-

biente de negócios. Ao todo, 185
países foram analisados pela insti-
tuição. Para o Banco Mundial, por
exemplo, a Polônia vem melho-
rando seu sistema tributário e ele-
vando o acesso ao crédito. Além
disso, desde o fim do comunismo,
o país já privatizou cerca de 7.000
empresas. Há ainda aproximada-
mente 300 companhias estatais.

O país europeu conta com 14
zonas econômicas especiais, onde
são oferecidos incentivos fiscais e
outros benefícios a empresários
locais ou estrangeiros. O governo
polonês assegura que há um exce-
dente de mão de obra qualificada,
o que, além de beneficiar novos
empreendimentos, reduz a possi-
bilidade de haver pressões cres-
centes por maiores salários.

O país, porém, tem desafios a
enfrentar a médio e longos prazos.
O tratado de adesão à União Euro-
peia assinado em 2004 pela Polô-
nia determina que o país adote o
euro. Mesmo assim, a intenção do
governo é só passar a fazer parte da
zona do euro depois do fim da
atual crise financeira e de o bloco
passar por reformas estruturais,
com medidas que aumentem a re-
gulação bancária e facilitem a ges-
tão da dívida dos países da região.

“Estamos obrigados a adotar o
euro, mas em nenhum momento
se determinou um prazo para a en-
trada na zona do euro. É uma situa-
ção que nos beneficia”, ponderou
o membro do Conselho de Admi-
nistração do BC polonês.

Outro desafio é construir as ba-
ses para manter um crescimento
econômico sustentável, num cená-
rio em que alguns países da UE
tentam reduzir o orçamento co-
mum do bloco. Hoje, a Polônia é o
principal beneficiário dos fundos
europeus, que destinarão € 68 bi-
lhões ao país entre 2007 e 2013. O
país já investiu 80% desses recur-
sos, sobretudo na melhoria da in-
fraestrutura rodoviária, ferrovias,
redução de danos ao meio am-
biente, qualificação profissional e
apoio ao setor produtivo. O mon-
tante entre 2014 e 2020 ainda está
em negociação, mas os poloneses
esperam que os recursos totalizem
entre € 70 bilhões e € 80 bilhões.

O jornalista viajou a convite do governo
polonês
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




