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“Soft power” 
também conta 

Futebol, Olimpíada, cachaça e café são assuntos 
fortes nesta edição da revista PIB, a nos lembrar 
que um país ganha presença internacional 
não só exportando commodities ou plantando 
multinacionais de indústria pesada mundo afora, 
mas também conquistando corações e paladares 
com seu lado, digamos, mais leve. Quisemos nos perguntar 
por que o futebol brasileiro, tão poderoso, amado e respeitado 
quando se fala da seleção canarinha, abriga ao mesmo tempo clubes 
tão débeis, tão distantes do estrelato internacional atingido pelos 
grandes times europeus (que, por sinal, disputam a tapas e euros os 
craques revelados por esses mesmos clubes incapazes de mantê-los 
no Brasil). As respostas estão nas nove páginas da reportagem de capa 
coordenada pelo editor contribuinte José Ruy Gandra. Nela, você vai 
entender algumas das razões por que, em termos de saúde econômica 
e prestígio internacional, a bola redondinha do futebol brasileiro vira 
um abacaxi nas mãos de nossos clubes e seus cartolas.

Futebol puxa Olimpíada, e Adriana Setti, nossa correspondente me-
diterrânea, foi conhecer as lições que Barcelona, a cidade-sede de Jogos 
Olímpicos que encantaram o mundo há quase 20 anos, teria a dar ao Rio de 
Janeiro para 2016. Esporte puxa festa, e apresentamos nesta edição a histó-
ria contada de Nova York por Tania Menai sobre um americano fabricante 
de cachaça que quer ensinar ao mundo as glórias do destilado brasileiro. E, 
para arrematar, Suzana Camargo conta de Zurique, na Suíça, como alguns 
produtores de café brasileiros passaram a fornecer grãos especiais para 
fabricantes europeus de cafés gourmet.  

Por fim, uma novidade na área da macropolítica. Estreamos neste nú-
mero a seção Observatório de Washington, a partir da qual a repórter Flá-

via Carbonari acompanhará 
as notícias dos Estados Uni-
dos que interessam às empre-
sas brasileiras. Para terminar, 
sugerimos aos viajantes em 
busca de negócios entre a Eu-
ropa e o Oriente um passeio 
pelos encantos de Istambul, a 
fascinante capital da Turquia, 
levados pela jornalista e publi-
citária Ege Erim. Boa viagem.
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Prezado Editor, 
 
Muita apropriada a belíssima reportagem sobre 
a Amazônia na sua edição de Ago/Set 2009. 
No momento em que o mundo se volta para 
Copenhague, acompanhando as decisões que estão 
sendo tomadas sobre mudanças climáticas, ter um 
bom conhecimento do papel da Amazônia para 
conter o aquecimento global é de fundamental 
importância. O texto da PIB nos dá a base 
necessária para avaliarmos se os acordos firmados 
naquela conferência vão, de fato, beneficiar a luta 
por um desenvolvimento sustentado na Amazônia. 
Parabéns à PIB, que mais uma vez sai à frente 
quando se trata de questões realmente sérias. 
VERA BOTELHO
PH.D. SOCIAL ANTHROPOLOGY
UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
ODENSE – DINAMARCA 

Muito interessante a reportagem sobre 
a Amazônia. Para nos mantermos vivos 
precisamos de duas fontes de energia: o 
oxigênio e a glicose (que vem através dos 
alimentos). Onde estão os investimeantos dos 
governos para que os agricultores consigam 
plantar e conservar os biomas e, assim, 
preservar as duas fontes vitais de energia?
ROSÂNGELA SALETE DE FRANÇA E SILVA
BRASÍLIA – DF

Sou muito interessado na área de comércio 
exterior e tenho pretensões de um dia poder 
atuar nesse segmento, um dos mais promissores. 
As reportagens da PIB são inteligentes e ricas. 
Observo, porém, que os êxitos retratados são 
somente alcançados pelas grandes empresas. 
Nós, pessoas físicas, pequenas e idealizadoras, 
enfrentamos tantas limitações, inclusive de 
investimentos, que travam por completo 
nossos sonhos. Às vezes me pergunto se um dia 
conseguirei realizar os projetos de exportações, 
parcerias internacionais e fornecimento de serviços 
e produtos do agronegócio com os quais pretendo 
trabalhar. Agradeço se um dia fizerem reportagens 
que mostrem o caminho para perseguir esse ideal, 
com o uso da inteligência e de uma boa estratégia.
RUBENS DA SILVA MENDONÇA
GOIÂNIA – GO

A PIB tem muito a oferecer. Ao contrário do 
que parece, atende não apenas os grandes 
empreendedores, mas toda a cadeia de produção. 
Fico muito feliz por ter encontrado uma revista 
que ajuda a divulgar a atuação das empresas 
brasileiras no exterior. A PIB veio para ficar.
MARCOS ANTONIO QUINTO DUARTE 
PRODUTOR DE CACAU
FAZENDA PALMEIRINHA 
SANTA LUZIA – BA

Excelente a ideia de tratar das empresas brasileiras 
que a cada dia conquistam mais espaço no resto 
do mundo. Falar de desafios, estratégias para 
conquistar outros públicos e do prazer que dão 
quando o objetivo é atingido. Os textos são 
ótimos, os profissionais que assinam idem.
Certamente, o empresariado nacional tem motivos 
para comemorar a existência de um veículo que dá 
voz a esse grupo cada vez maior de desbravadores, 
que se lançaram à aventura, sem abrir mão da 
responsabilidade e munidos de muita competência.
Parabéns à equipe.
KATIA AZEVEDO
JORNALISTA
SÃO PAULO – SP

PIB é uma revista de conteúdo objetivo 
e leitura agradável. Uma revista 
inteligente para leitores inteligentes.
PATRÍCIA CÉSAR
SECRETÁRIA EXECUTIVA
GERÊNCIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RIO DE JANEIRO – RJ

Cartas e e-mails para a redação nos seguintes endereços: Avenida Faria Lima, 1903, conj. 33 – São Paulo (SP) – 01452-911 – contato@revistapib.com.br

Cartas
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O paredão dos Andes desvia para o Sul os ventos úmidos da Amazônia, que levam 
chuva e fertilidade ao pampa argentino e ao centro-sul do Brasil. Agora, o desmatamento acelerado põe em riscoesse delicado sistema    P O R J O S É R U Y G A N D R Avento 

esse delicado sistema    P O R J O S É R U Y G A N D R ALá onde o

faz a curva 

N a próxima vez que assistir ao Jornal Nacional, atente 
para a previsão meteorológica. Caso a imagem do sa-
télite traga aquela circulação tipo bumerangue cru-
zando transversalmente o continente, agradeça. Agra-
deça ainda mais caso você viva no sudeste do Brasil 

ou na Argentina. Segundo o pesquisador Antonio Donato Nobre, 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), não fosse 

pelas chuvas que essas nuvens trazem, em especial no verão, todo 

o quadrilátero demarcado por Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e a 

cordilheira dos Andes se tornaria, quase certamente, um deserto.

Floresta amazônica: a evaporação produz névoa úmida
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Antena
O vaivém dos negócios brasileiros pelo mundo

A FIM DE divulgar mundialmente os 
grandes feitos tecnológicos da época, 
tornaram-se comuns, na segunda 
metade do século 19, as chamadas 
exposições universais ou feiras das 
nações. Muitas invenções decisivas, 
como o telefone, de Graham Bell, 
e o fonógrafo, de Thomas Edison, 
foram apresentadas ao mundo nesses 
eventos, inaugurados com a Feira 
Internacional de Londres, em 1851, 
cujo principal símbolo foi o imponente 

Crystal Palace, uma ousada e notável 
construção em aço e vidro erguida em 
meio ao aristocrático Hyde Park. Seria 
a francesa Torre Eiffel, inaugurada 38 
anos mais tarde, na Feira Internacio-
nal de Paris, que se tornaria o emble-
ma mais duradouro desses eventos.
Interrompidas no século 20, por 
conta dos dois confl itos mundiais 
e da guerra fria, essas exposições 
ressurgiram em eventos como as 
feiras internacionais de Sevilha e 

Gênova, ambas de 1992, ou a Expo 
Lisboa 98. Embora ambiciosos, 
esses encontros fi caram muito a 
dever, em grandiosidade, às suas 
versões mais antigas. Eis um gap 
que a China pretende superar, em 
2010, com a Expo Xangai, que deverá 
ser a maior da história. Primeira 
exposição do gênero sediada em um 
pais emergente, ela deverá reunir, 
entre 1º de maio e 31 de outubro 
do próximo ano, 191 países e 48 
organismos internacionais e receber 
cerca de 70 milhões de visitantes. 
Seu tema, Cidade Melhor, Vida 
Melhor, buscará chamar a atenção 
do mundo para a necessidade de 
construir uma vida melhor nas 

O mundo em Xangai
A Expo 2010 na cidade chinesa será
a maior feira internacional da história
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cidades, promovendo a discussão e a 
divulgação de boas práticas de gestão 
sustentável de ambientes urbanos. 
O Brasil estará presente. Sob 
o tema Cidades Pulsantes, o 
Pavilhão do Brasil na Expo Xangai 
2010 apresentará um mosaico da 
diversidade humana e cultural de 
nossas cidades, o dinamismo e a 
pujança econômica das grandes 
metrópoles brasileiras, com destaque 
para os setores de alta tecnologia, e 
os principais avanços do país na área 
da sustentabilidade e da inclusão 
social e política. Além de aproveitar 
a Copa do Mundo de 2014 e a 
Olimpíada de 2016 para promover o 
país como destino turístico mundial, 

o Brasil vai divulgar no evento suas 
posições sobre temas mundialmente 
sensíveis, como biocombustíveis e 
outras energias limpas e renováveis, 
e apresentar e discutir práticas 
de sustentabilidade, expansão da 
infraestrutura urbana e temas afi ns. 
O pavilhão brasileiro é projetado 
pelo escritório Fernando Brandão 
Arquitetura + Design, ganhador 
de um concurso realizado pela 
Associação Brasileira dos Escritórios 
de Arquitetura (AsBEA), com o 
apoio da Apex-Brasil, e em cujo 
portfólio destacam-se os interiores 
de todas as lojas da rede de livrarias 
Cultura, além de projetos para o 
Sesc, a Perdigão e o Banco Real.

O mar em
copinhos

ENQUANTO AGUARDA A au-
torização da Anvisa para colocar 
no mercado interno seu origina-
líssimo produto – água do mar 
dessalinizada e pronta para ser 
bebida –, a empresa brasileira 
Aquamare, fundada em 2005, não 
fi cou parada. Trata de chegar aos 
Estados Unidos e demais países 
que aceitam o registro da Food 
and Drug Administration (FDA). 
O sinal verde da exigente agência 
reguladora americana foi obtido 
em 2008, após um processo que 
durou apenas três meses. É para 
os EUA (precisamente para a Flóri-
da) que seguem mensalmente 50 
mil litros da água mineral marinha 
produzida numa fábrica de Bertio-
ga, no litoral sul de São Paulo, e 
envasada em copos de 300 ml.
O produto, que leva o nome da 
empresa – Aquamare –, é fruto de 
mais de dez anos de pesquisas e 
investimentos em tecnologias de 
ponta, como a nanotecnologia. De-
pois de colhida em alto-mar, a água 
passa por equipamentos que a fi l-
tram e selecionam seus nutrientes. 
O resultado é uma água potável 
com 63 minerais na composição.
Segundo Rolando Viviani, diretor 
de marketing da Aquamare, a em-
presa opera com um modelo versá-
til de licenciamento, sem transfe-
rência de tecnologia, que facilita 
sua adoção mediante pagamento 
de royalties. O investimento inicial 
para uma unidade de produção 
de água dessalinizada é de US$ 3 
milhões. Além dos Estados Unidos, 
clientes potenciais no Japão e em 
Angola já mostraram interesse. 
Ironicamente, o Brasil ainda espera 
a liberação da Anvisa. (Ana Oliva)
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Antena

Sem crise
O FATURAMENTO EM 
2009 da Stefanini IT Solu-
tions, uma das principais con-
sultorias em TI do Brasil, é 
estimado em R$ 674 milhões, 
resultado 32% maior que o 
de 2008. Com ou sem crise, 
a Stefanini cresceu cerca de 
80% nos últimos dois anos 
e se consolidou como uma 
das empresas nacionais de 
tecnologia mais internaciona-
lizadas. Possui 320 clientes 
no Brasil e 125 no exterior, 
concentrados em 16 países. 
“Essa nossa capilaridade 
foi importantíssima para 
reforçarmos nossa atuação 
em setores como fi nanceiro, 
governo, indústria, saúde 
e varejo, entre outros”, diz 
Marco Stefanini, fundador e 
presidente da companhia. 

PASTÉIS E CHÁCARAS de alto padrão. É com esse 
mix singular, quase improvável, que a incorpora-
dora paulista Build Brasil, uma empresa de médio 
porte, acaba de aterrissar no mercado angolano. A 
primeira loja da Pastelândia, uma das dez maiores 
franquias de alimentação brasileiras, com 50 pontos 
em shoppings e hipermercados, acaba de ser inau-
gurada no Belas Shopping, em Luanda. Seis novos 
pontos têm sua abertura prevista para 2010. A Build 

Brasil também lançou recentemente, em parceria 
com a Galson e a JJFA, o Quintas do Rio Bengo, um 
empreendimento imobiliário de alto padrão que 
compreende 300 lotes de chácaras no município de 
Catete, a 70 quilômetros de Luanda. O preço dos 
imóveis varia entre US$ 300 mil e US$ 1,5 milhão. 
O garoto-propaganda do projeto foi ninguém 
menos que Pelé, que esteve no país africano em 
outubro, participando de seu lançamento.

Pastéis, Pelé e... chácaras

Camarão certifi cado
SEGUINDO OS PASSOS de outros pro-
dutos brasileiros já certifi cados (como o 
café do Cerrado ou a cachaça de Paraty), 
o camarão produzido na Costa Negra, 
região oeste do litoral cearense, será o 
primeiro de sua espécie do mundo a ter 
um selo de origem controlada, emitido 
pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI).  Os produtores das 32 
fazendas da região que cultivam o crus-
táceo estão otimistas em relação ao au-
mento das exportações, pois acreditam 
que a certifi cação – que deve ser emitida 
dentro de um ano – vai agregar valor ao 
produto e gerar um maior reconhecimen-
to do mercado. 

Criado em cativeiro, o camarão da Costa 
Negra já é reconhecido internacional-
mente por sua alta qualidade, fruto 
de seu cultivo orgânico, do trabalho 
constante de limpeza das águas e da 
manutenção do solo da região, rico em 
nutrientes que servem de alimento natu-
ral para o crustáceo. Tais cuidados já lhe 
valeram a certifi cação alemã de qualida-
de, conhecida como “selo verde”. 
Uma das espécies preferidas por euro-
peus, o Costa Negra é vendido por US$ 
6.30 o quilo – cerca de 40% acima do 
preço praticado no mercado mundial, se-
gundo a Associação dos Carcinicultores 
da Costa Negra (ACCN). Seus principais 
centros importadores são Estados Uni-
dos, Japão, União Europeia (Espanha, 
Dinamarca e França). Em 2008, a região 
da Costa Negra produziu mais de 7 mil 
toneladas de camarão e deverá fechar 
2009 com um incremento de 15% em 
sua produção. (Ana Oliva)

Pelé e seus parceiros angolanos 
e da Build Brasil: alto padrão

Camarão 
da Costa 
Negra: com 
o selo verde
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Os irmãos design
QUANDO SE FALA no advogado e professor Humberto e no arquiteto Fer-
nando, poucas pessoas liguem tais nomes aos artistas. Quando, porém, nos 
referimos a eles como os irmãos Campana, a associação é imediata, principal-
mente quando o mais importante museu de design contemporâneo da Europa 
exibe, com letras gigantes, o sobrenome da dupla brasileira em sua fachada. 
Para comemorar duas décadas do trabalho dos badalados designers, o Vitra 
Design Museum, em Weil am Rhein, localidade situada no triângulo Suíça-Ale-
manha-França, faz uma grande retrospectiva da obra dos Campana. “Eles são 
os nomes mais importantes do design contemporâneo na América Latina”, diz 
Mathias Schwartz-Clauss, curador da mostra, chamada Antibodies. 
A exposição começa com fotos e dados biográfi cos dos irmãos e as cadei-
ras Positivo e Negativo, peças que marcaram o início da parceria fraterna. 
A maioria dos móveis, esculturas e objetos de decoração é feita de material 
reciclado, com resultados surpreendentes. Também podem ser vistos os 
métodos artísticos dos irmãos e como nascem suas obras, do protótipo 
à peça fi nalizada. A mostra reúne 140 trabalhos, produzidos entre 1989 
e 2009. Alguns se transformaram em ícones do design contemporâneo e 
estão presentes no acervo do MoMa, em Nova York. Os irmãos Campana 
produzem peças para várias marcas internacionais, como a italiana Edra 
Mazzei, de móveis de luxo. O Vitra Design Museum possui uma das maio-
res coleções de móveis contemporâneos do mundo. Humberto e Fernando 
criaram algumas novas peças que estão à venda na loja do museu. 
Antibodies pode ser vista até o fi nal de fevereiro de 2010. 
(Suzana Camargo, de Zurique)

Poltrona Una 
Famiglia e cadeiras 
Harumaki: no 
acervo dos grandes 
museus do mundoU
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O Brasil, nos 
anos recentes, atingiu 
indicadores importantes no 
desenvolvimento econômico e social. 
O País oferece uma vasta e diversificada estrutura 
industrial, um mercado consumidor com altas taxas de 
crescimento em razão da inclusão de novos consumidores e a 
expansão do poder de compra de sua população.

Os avanços alcançados foram possíveis em razão do foco nos aspectos de 
desenvolvimento econômico e social das políticas implantadas. 
O governo brasileiro foi bem sucedido na implantação de sólidos fundamentos 
macro-econômicos e na gestão bem direcionada das políticas sociais.

Entre as marcas do sucesso alcançado entre 2004 e 2008, figuram: um 
crescimento de 4,7% ao ano do PIB, a manutenção da taxa anual de 
inflação na média de 5,1% e um forte crescimento nas reservas 
internacionais. Adicionalmente, mesmo em um cenário de 
aprofundamento da atual crise financeira, os investimentos 
estrangeiros diretos (IED) no Brasil atingiram um novo 
recorde de US$ 45 bilhões em 2008.

O atual cenário econômico, em conjunto com seus setores 
industrial e de infraestrutura, torna o Brasil um lugar 
estratégico para os investimentos estrangeiros. 
Brasil. Um país de oportunidades.

 Fazer negócios em um grande país necessita de 
um grande parceiro: Apex-Brasil.

Saiba mais em: 
www.apexbrasil.com.br

Brasil. 
Um país para investir.
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HÁ UMA BOA pitada de inteli-
gência brasileira a mover as obras 
de infraestrutura das cidades 
sul-africanas com vistas à Copa do 
Mundo do ano que vem. A Logit, 
consultoria especializada nas áreas 
de supply chain e transportes, 
fundada em 1989 por um grupo de 
engenheiros e professores univer-

sitários oriundos do IPT, da Escola 
Politécnica (USP) e da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, acaba 
de vender às prefeituras de Joha-
nesburgo e Capetown, as maiores e 
mais importantes do país, o projeto 
operacional e a modelagem finan-
ceira de um sistema de transporte 
rápido de ônibus – o BRT, sigla de 

bus rapid transit. O sistema, muito 
semelhante ao existente na cidade 
brasileira de Curitiba, procura criar 
corredores de ônibus de tráfego 
veloz e integrar suas linhas às 
demais modalidades de transporte 
coletivo. A tendência é de que sua 
utilização seja adotada em cidades 
como Tshwane e Nelson Mandela, 
entre outras, pois, em comparação 
com outros sistemas de transporte, 
o BRT possui um custo mais baixo, 
exige menor tempo de implemen-
tação e apresenta uma capacidade 
similar à dos projetos sobre trilhos. 
“A meta é implantar 100% de siste-
mas BRT nas cidades que receberão 
os jogos da Copa na África do Sul”, 
informa Wagner Colombini Martins, 
presidente da Logit. Os dois projetos 
renderam à empresa US$ 1 milhão. 
Em seus 15 anos de existência, 
a Logit já vendeu soluções seme-
lhantes para outros países, como 
Colômbia, México e Tanzânia. 

INDIFERENTE AOS RESCALDOS da desacelera-
ção global, a brasileira Totvs, oitava maior empresa 
de softwares de gestão do mundo, segue à risca seu 
projeto de expansão internacional. A companhia 
anunciou, no mês passado, a abertura de oito novas 
franquias em cinco países: Angola, Argentina, Bolívia 
Paraguai e Portugal. Com elas, a Totvs agora possui 15 
unidades no exterior. As novas operações, que seguem 

o modelo de franquias da empresa, são comandadas 
por empreendedores locais, que distribuem os produ-
tos e prestam serviços de instalação e suporte adapta-
dos às exigências fiscais e legais de cada país. Moral da 
história: apesar da crise – e, em muitos casos, devido a 
ela –, os sistemas de gestão passaram a ser encarados 
como investimento de primeira necessidade, vital à 
saúde e ao crescimento dos negócios. 

Primeiríssima necessidade

Exporta-se mobilidade

Julgado por seu passado, o Brasil vai espantosamente 

bem. Julgado por seu potencial, ainda se sai mal”
The Economist

Antena

Plataforma do BRT, em Johanesburgo:
solução brasileira na Copa do Mundo
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NUM SALTO OUSADO, a França 
passou de 44 para 100 o total de 
zonas francas urbanas (ZFU) delimi-
tadas geografi camente no país. Com 
o objetivo de revitalizar economica-
mente tais áreas, o governo francês 
garante 14 anos de isenção fi scal 

e trabalhista – de 100% nos cinco 
primeiros anos e digressiva nos nove 
seguintes – a toda empresa francesa 
e estrangeira que se instale num 
desses locais. Paris, com 26 ZFUs, 
que abrigam 12 mil empresas, lidera 
a lista. “Como o próprio nome indica, 

as ZFUs estão localizadas em zonas 
urbanas, perto do centro e de seus 
atrativos, como transporte, serviços 
e, principalmente, clientes”, diz o 
consultor Roch Giraud, 34 anos, dono 
de uma agência numa das ZFUs de 
Marselha. (Andrea Flores, de Paris)

Paris com subsídios

O valor da biodiversidade

EM QUANTIDADE 
EMBARCADA, o Brasil é 

o maior exportador mundial 
de extratos vegetais, insumos 

usados em escala crescente em 
setores como as indústrias alimentícia, 

farmacêutica e de higiene e beleza. No que-
sito faturamento, porém, 

segundo estudo realizado 
pela Fundação Biominas, o 

país cai para o décimo posto no 
ranking (veja tabela). “Boa parte 

das plantas medicinais brasilei-
ras ainda carece de pesquisas que 

comprovem os efeitos benéfi cos de seus 
princípios ativos”, afi rma Gustavo Saddi 

Bressan, coordenador do estudo na Funda-
ção Biominas. “E, aqui, processo relacionado à 

exploração da biodiversidade ainda é complica-
do e burocrático.” Primeiro país em faturamento, a 

China tem como vantagens estudos que atestam os 
benefícios de vegetais como ginkgo biloba e ginseng. 

Conta, também, a milenar tradição de sua medicina. No 
ano passado, o Brasil obteve US$ 28 milhões com essa 

exportação, baseada principalmente nos extratos de gua-
raná, acerola, açaí e camu-camu, cujos efeitos não são ainda 

respaldados pela ciência. (Antônio Carlos Santomauro)

MUITO POR POUCO 
Principais exportadores mundiais de 
extratos vegetais

Países Quantidade Valor

Brasil 1º 10º

Índia 2º 3º

Itália 3º 4º

China 4º 1º

Holanda 5º 14º

Alemanha 6º 2º

México 7º 15º

Bélgica 8º 13º

EUA 9º 5º

Egito 10º 9º

Fontes: Comtrade e International Trade Center (ITC) 
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Antena

Três perguntas para Linda Zecher

VICE-PRESIDENTE MUNDIAL 
da Microsoft para o setor público, 
Linda Zecher é responsável por 
atender os clientes da empresa 
em mais de 100 países nas áreas 
de governo, educação e saúde 
pública. A executiva norte-ame-
ricana fez uma carreira notável 
em empresas de tecnologia, entre 
elas Oracle e PeopleSoft, antes 

de juntar-se à gigante de Seattle em 2003. Linda esteve 
pela primeira vez no Brasil este ano e falou à PIB sobre as 
perspectivas do mercado e das empresas brasileiras de 
tecnologia da informação.
 
Como a Microsoft lida com empreendedores brasileiros 
na cadeia de TI?
Nosso modelo de negócios está baseado em mais de 700 
mil parceiros em todo o mundo. Portanto, construir rela-
ções fortes com empreendedores de TI está no coração 
de nossa atuação. Nossos parceiros brasileiros empregam 
centenas de milhares de pessoas. Para cada real faturado 
pela Microsoft brasileira, nossos parceiros no país fatu-
ram R$ 12,17. Nós dependemos de soluções desenvolvidas 
localmente.
 
Qual a sua sugestão para que as empresas brasileiras 
de TI sejam bem-sucedidas no mercado mundial? 
O Brasil está particularmente bem posicionado para cres-
cer globalmente nessa área. Precisa, agora, tomar duas 
medidas. Construir relações com parceiros externos que 
tenham competências complementares e, para aqueles que 
têm como clientes os setores públicos, construir relações 
sólidas com seus agentes e compreender que, nessa área, 
as metas são mais complexas que um simples bottom line. 
 
Embora tenha se tornado um país atraente para os 
negócios, o Brasil ainda precisa melhorar (e muito) a 
qualidade de sua educação. Como a Microsoft pode aju-
dar o governo brasileiro a enfrentar esse desafio? O que 
a empresa tem feito, nesse sentido, em outros países 
emergentes?
Oferecer uma educação de qualidade para 1,4 bilhão de 
pessoas em todo o mundo é essencial para o futuro de nos-
sas sociedades e para a competitividade de qualquer país. 
O programa Microsoft’s Partners in Learning (Parceiros na 
Educação) atinge mais de 160 milhões de estudantes e 7 
milhões de professores em todo o mundo. No Brasil, está 
presente em mais de 20 mil escolas. 

Conexão Sul 
A ESTABILIDADE ECONÔMICA e os inúmeros 
projetos de saneamento e de infraestrutura em 
andamento no Uruguai levaram a Tigre a construir 
no país uma fábrica de tubos para água e esgoto. 
A Tub Conex Uruguay, sediada em Libertad (a 40 
quilômetros de Montevidéu) e em operação desde 
o início de outubro, recebeu um investimento inicial 
de R$ 16 milhões. Desde 2006, quando fundou o 
centro de distribuição que se transformou na atual 
fábrica, a Tigre comercializa localmente grande 
parte do que produz no Brasil e na Argentina, já 
que o Uruguai trabalha com as mesmas normas 
técnicas. Essa é a décima planta do grupo brasi-
leiro fora do país. As demais fi cam na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Estados 
Unidos (no Brasil são oito fábricas). “Devido à sua 
localização estratégica na região, essa unidade é 
mais um passo para consolidarmos nossa presença 
no exterior”, diz Evaldo Dreher presidente da Tigre.

UM GRUPO BRASILEIRO de educação a distân-
cia, a Eadcon, do Paraná, fi ncou pé na Colômbia, 
de onde pretende se expandir para outros países 
de língua espanhola da vizinhança. Julián Rizo, 
diretor executivo, enumera as vantagens que leva-
ram a Colômbia a ser escolhida para essa primeira 
incursão fora do Brasil: população considerável, 
nível educacional alto para a região, acordos 
internacionais de reconhecimento de diplomas e, 
fi nalmente, um ponto importante para uma ativi-
dade que se apoia em cursos e aulas pela televisão 
via satélite: os colombianos falam um espanhol de 
sotaque neutro, que cai bem nos ouvidos de nos-
sos vizinhos de continente. A Eadcon vai oferecer 
16 cursos no próximo semestre (Turismo, Ciências 
Contábeis e Administração, entre eles) e espera 
chegar ao Peru em 2011.  

Falando espanhol

Dreher, da Tigre: 
mais um passo 
no exterior
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O (pouco) dinheiro busca os emergentes
EM 2009, PELA primeira vez na história, a en-
trada de investimentos estrangeiros diretos (IED) 
nos países emergentes pode superar o volume 
investido nos desenvolvidos, aponta outro estudo 
feito pelo Vale Columbia Center on Sustainable 
International Investment, da Columbia Univer-
sity, em Nova York. É mais uma evidência de que 
o mundo emergente – em particular os grandes 
países, como China, Índia e Brasil – está sacudin-
do a poeira e dando a volta por cima do desastre 
de 2008 em condições melhores que as dos ricos. 

A crise derrubou os investimentos diretos entre 
países em 2009 de forma global – no primeiro 
semestre, o volume de IED no mundo caiu 49% 
sobre o mesmo período de 2008. Mas, enquanto 
os países ricos levaram um tombo de 54%, os 
emergentes caíram 40% (a China perdeu 18%; o 
Brasil e o México, 25%). O segundo semestre do 
ano pode melhorar, mas não muito: o fl uxo global 
de IED, que ultrapassou os US$ 2 trilhões em 
2007, deve fi car abaixo de US$ 1 trilhão em 2009, 
segundo o Vale Columbia Center.     

Os russos na parada
UM RECENTE ESTUDO conjunto da Academia Russa de 
Ciências e do Vale Columbia Center on Sustainable Internatio-
nal Investment, da Columbia University, mostra que, apesar 
da crise, os investidores russos continuam expandindo suas 
operações externas. Em 2008, as 20 maiores multinacionais 
russas possuíam US$ 188 milhões em ativos no exterior, fatura-
ram US$ 266 bilhões no mercado internacional e empregavam 
190 mil pessoas pelo mundo. O destaque da lista é a Luk Oil, 
gigante petroquímica que responde sozinha por cerca de 20% 
dos ativos totais listados na pesquisa. A Gazprom a segue de 
perto, com 18% dos ativos.

Gasoduto da Gazprom 
em construção na 
Rússia: a segunda 
empresa no país com 
mais ativos no exterior
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Teste no mundo
NEM SEMPRE UMA empresa arris-
ca os primeiros passos no mercado 
internacional de forma programada. Às 
vezes, aproveitar as oportunidades que 
surgem é o caminho para a internacio-
nalização. A Labtest Diagnóstica, em-
presa de biotecnologia de Lagoa Santa, 
Minas Gerais, foi fundada em 1971 e 
começou a exportar em 1978 para a 
Venezuela. Mas eram vendas esporádi-
cas, advindas de contatos desenvolvi-
dos a partir de eventos no Brasil. Passo 
a passo, ela foi se tornando conhecida 
em países da América Central e do 
Sul. Mas foi só em 2002 que decidiu 
exportar diretamente e saiu em busca 
de distribuidores. A direção da empresa 
passou a frequentar feiras de saúde na 
América Latina e a prospectar os mer-
cados locais e globais. “Participamos de 
três feiras globais nos Estados Unidos, 
Alemanha e Dubai”, diz Tércio Bomfi m, consultor de 
exportações da Labtest. Este ano a empresa alcançou 
países da Ásia e da África – Paquistão, Indonésia, Fili-
pinas, Sri Lanka, África do Sul e Angola. No total, já são 
17 destinos onde seus produtos podem ser encontrados. 
A Labtest desenvolve, produz e comercializa reagentes 
para testes laboratoriais, como os para medição do 
teor de glicose, ácido úrico e colesterol, além de 136 
outros tipos de reagente para o diagnóstico de diversas 
doenças. O planejamento estratégico para os próximos 

anos indica os países que estão na mira para, dentro de 
alguns anos, a empresa chegar a exportar entre 20% e 
30% da produção. O mercado mundial para esse tipo de 
produto é calculado em até US$ 10 bilhões anuais, em-
bora não existam dados muito precisos. A Labtest ainda 
é iniciante na disputa desse bolo: vai exportar cerca de 
US$ 600 mil em 2009, com crescimento de 15% sobre 
2008 graças aos países da Ásia e da África. “Esperamos 
passar do milhão de dólares em pouco tempo mais”, 
afi rma Bomfi m. (José Maria Furtado, de Belo Horizonte)

Plásticos verdes
NEM TODAS AS negociações da COP 15 – a conferência das Nações Unidas sobre o clima em Copenhague – 
terminam mal (ou não terminam). Em um anúncio feito na capital dinamarquesa durante os debates diplomáti-
cos, a petroquímica brasileira Braskem anunciou uma parceria com a dinamarquesa Novozymes para pesquisar o 
desenvolvimento do polipropileno a partir da cana-de-açúcar. O polipropileno é um plástico até hoje derivado do 
petróleo e usado em grande escala na fabricação de embalagens, garrafas e componentes de carros e eletrodo-
mésticos. A Braskem já desenvolveu uma versão verde – obtida a partir do etanol da cana-de-açúcar – de outro 
tipo de plástico, o polietileno, e prepara-se para fabricá-lo em escala industrial no Rio Grande do Sul. A parceria 
tecnológica com a Novozymes deve começar a produzir resultados em cinco anos, estimam as empresas.

Laboratório da Labtest: produtos 
para diagnosticar doenças de 

Lagoa Santa para 17 países 
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Cana 2 x 0 Milho
O pesado sistema de subsídios agrícolas dos 
EUA tem críticos dentro de casa, mostram 
dois relatórios publicados por agências 
ligadas ao Congresso norte-americano 

UMA TURMA DE 14 ES-
TUDANTES brasileiros de 
pós-graduação está desde o 
segundo semestre do ano em 
Cambridge, Massachusetts, 
onde vão cursar estudos 
avançados em saúde públi-
ca, educação e administra-
ção pública na Universida-
de Harvard. Eles formam 
o quarto grupo de Lemann 
Fellows – bolsistas apoia-
dos pela Fundação Lemann, 
mantida pelo banqueiro bra-
sileiro Jorge Paulo Lemann.  

ETANOL DE MILHO EM XEQUE – O primeiro é o documento Biocombus-
tíveis: Potenciais Efeitos e Desafios dos Necessários Aumentos na Produção e 
Uso*, produzido pelo Government Accountability Office (GAO), o “cão de 
guarda” do Capitólio (veja quadro). De acordo com a análise da entidade, 
o crédito fiscal de US$ 0,45 por galão conferido à mistura da gasolina ao 
álcool extraído do milho deve ser revisto. Esse subsídio foi criado em 2005 
para apoiar a indústria norte-americana de etanol – hoje, a maior do mundo.

“O relatório é importante porque compara os diferentes tipos de etanol”, 
explica Joel Vasconcelos, representante-chefe para a América do Norte da 
União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), que defende os interesses 
dos produtores brasileiros. “O governo americano tem várias políticas para 
o setor de biocombustíveis e o que o GAO mostra é que se está dando ajuda 
demais para um tipo de etanol que não é tão bom assim”, diz Vasconcelos, 
referindo-se ao etanol de milho, criticado no relatório. Neste ano, os EUA 
deverão gastar cerca de US$ 6 bilhões em subsídios diretos para o setor.

Biofuels: Potential Effects and Challenges of Required Increases in Production and Use, GAO

Bolsistas da Fundação Lemann em Harvard: estudos avançados*

 O GAO é conhecido como 
o “braço investigativo do 
Congresso”. Independente e 
apartidário, o órgão produz 
estudos e pesquisas a pedido 
dos congressistas. O relatório 
sobre biocombustíveis resul-
tou de um pedido da senadora 
Barbara Boxer (democrata 
da Califórnia e presidente da 
Comissão de Meio Ambiente 
do Senado) e ganhou desta-
que em razão da importância 
dada pelo governo de Barack 
Obama ao assunto.

Observatório de Washington 
Notícias dos Estados Unidos com um olhar brasileiro

FLÁVIA CARBONARI
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NA CONTRAMÃO DO MUNDO – O con-
sumo de petróleo no mundo deverá continuar 
crescendo nos próximos anos, Os países emer-
gentes puxarão a expansão. No entanto, apon-
ta relatório da firma de consultoria Cambrid-
ge Energy Research Associates (IHS CERA), 
o Brasil deve ficar na contramão da tendência 
– um dos motivos é o uso crescente do álcool 
combustível no país, que levou o consumo da 
gasolina a cair pela metade. Atualmente, 54% 
da demanda de petróleo provém de países in-
dustrializados. Estes, no entanto, atingiram 
um pico de consumo, em 2005, que não de-
verá ser retomado. A projeção da CERA é que 
83% do crescimento da demanda esperado no 
mundo entre 2009 e 2014 virá de países em 
desenvolvimento. 

PREFERÊNCIA SOB ATAQUE – O Siste-
ma Geral de Preferências (SGP) dos EUA 
expira neste mês de dezembro e preci-
sará ser renovado pelo Congresso. Os 
benefi ciários do programa têm acesso ao 
mercado americano com isenção de im-
posto de importação. Nos últimos anos, 
o Brasil esteve entre os cinco maiores 
benefi ciados dentre os 132 países inclu-
ídos no SGP, mas sua permanência vem 
sendo questionada – muitos congres-
sistas o veem como um competidor que 
não deve ser favorecido por preferências 
comerciais. Em 2008, cerca de 9% das 
importações provenientes do Brasil (de 
US$ 2,7 bilhões) foram incluídas no SGP.

POUCOS GANHAM, MUITOS PERDEM – Já uma análise da In-
ternational Trade Comission (ITC), também ligada ao Congresso 
(veja quadro), avalia os custos do complexo sistema de subsídios e 
proteções tarifárias que beneficia os produtores americanos de eta-
nol. De acordo com Os Efeitos Econômicos de Significativas Restrições 
às Importações nos EUA*, a remoção das barreiras às importações de 
etanol geraria US$ 356 milhões anuais para a economia americana (o 
etanol que entra nos EUA, incluindo o brasileiro, está sujeito a uma 
tarifa de US$ 0,54 por galão – 3,78 litros – e a um imposto equivalente 
a 2,5% de seu valor de mercado). 

A tarifa expira em 2010, quando deve ser reavaliada pelos con-
gressistas. Os críticos dizem que ela inflaciona o preço do milho 
cultivado nos EUA, distorcendo os mercados de alimentos e energia. 
De acordo com a Unica, em cinco anos o Brasil já pagou cerca de US$ 
500 milhões em tarifas ao Tesouro dos Estados Unidos.

The Economic Effects of Signifi cant U.S. Import Restraints, ITC

A ITC é uma agência federal 
independente com responsabi-
lidades investigativas em temas 
relacionados ao comércio. A agência 
é responsável pela decisão fi nal nas 
investigações antidumping e pelo 
armazenamento e análise de dados 
relacionados ao comércio, fazendo 
recomendações ao presidente, ao 
representante comercial dos EUA e 
ao Congresso.
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Depois das sandálias Havaianas, mais 
um produto popular brasileiro ganha 
o mundo: a cachaça e sua “cria”, a 
caipirinha. Um americano apaixonado 
pelo Brasil faz parte dessa história 
TANIA MENAI, DE NOVA YORK

Marcas

O missionário da 

caipirinha 



Steve Luttmann 
é um radical da 
caipirinha: não 

aceita trocar 
a cachaça

pela vodca
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S teve Luttmann não conte-
ve a alegria ao saber que 
o Rio de Janeiro sedia-
rá a Olimpíada de 2016. 
Não, ele não mora no Rio. 

Tampouco é atleta. Ele é o empre-
sário por trás da cachaça Leblon, a 
bebida com nome de bairro carioca 
que é líder de mercado nos Esta-
dos Unidos. Steve – uma espécie 
de exército-de-um-homem-só na 
divulgação do destilado brasileiro 
pelo mundo – tinha razões para 
comemorar. Naquele dia de outu-
bro, segundo ele, pela primeira vez 
o nome “caipirinha” foi usado no 
título de uma matéria na impren-
sa americana. “No dia da vitória, a 
Associated Press espalhou para o 

mundo que os cariocas estavam ‘be-
bendo caipirinha pelas ruas do Rio 
de Janeiro’ ”, lembra o executivo na 
sede de sua empresa, um grande loft 
de Manhattan onde reluz um alam-
bique em meio a computadores e fo-
tos da bela praia vizinha a Ipanema.  

Steve e seus sócios produzem 
(no Brasil) e vendem cerca de 450 
mil garrafas de Leblon por ano, 
espalhando poten-
cialmente 7 milhões 
de caipirinhas pelo 
planeta. Apenas 16% 
da produção fica 
no Brasil – o resto 
é exportado para 12 
países. Mas o empre-
sário faz mais do que 

produzir e distribuir a purinha. Ele 
mesmo se atribui duas missões: a 
primeira é educar os americanos 
sobre a cachaça e a caipirinha. E 
outra é fazer com que o governo 
de seu país reconheça de papel 
passado a identidade própria da 
cachaça, no lugar do infeliz rótulo 

“Brazilian Rum”, como a caninha é 
classificada oficialmente por lá. 

Há ainda uma 
terceira missão, es-
pecial para o Brasil: 
Steve quer lembrar 
aos brasileiros da 
classe A que caipi-
rinha se faz com ca-
chaça. Vodca é coisa 
de russo. “Vodca não 
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Alex Atala usa 
a Leblon no 

Dalva & Dito (na 
outra página, 

uma caipirinha 
de priprióca)

Steve Luttmann, 
com a garrafa da 
Leblon: cachaça 

não é rum
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tem gosto, em todos os sentidos 
da palavra”, diz o americano. “Já a 
cana-de-açúcar traz para a cachaça 
aroma, sabor, personalidade e ca-
madas de complexidade, da mes-
ma forma que a tequila traz para 
a margarita.” Nessa tarefa, ele tem 
um aliado: o premiado chef bra-
sileiro Alex Atala, que escolheu a 
Leblon para fazer as caipirinhas 
do Dalva & Dito, seu restauran-

te de comida brasileira em São 
Paulo. Atala diz que concorda em 
gênero, número e grau com Steve. 

“Margarita sem tequila é margari-
ta?”, pergunta o chef. E responde: 

“Não é, não”. Pois o mesmo critério 
deve valer para a caipirinha. “Va-
mos usar a vodca para fazer o que 
deve ser feito com ela”, diz Atala. 

“É preciso respeitar a cachaça, e a 
vodca também”.     

Nos EUA, a campanha de Steve 
se chama “Legalize Cachaça”. No 
Brasil, “Salve a Caipirinha!” Ambas 
são divertidíssimas. Quando o Rio 
foi eleito para a Olimpíada, a Le-
blon promoveu caipi-hours em ba-
res de dez cidades americanas. Ele 
criou até uma caipirinha especial 
para a ocasião, nas cores da bandei-
ra brasileira: limão verde, limão ga-
lego e blueberry. E não se esqueceu 

Ypióca quer dizer terra roxa em 
tupi-guarani. Mas, para consumi-
dores de 40 países, é um nome que 
representa a cachaça brasileira 
antes mesmo de a bebida ganhar 
o respeito dos bebedores interna-
cionais nos últimos anos. Fundada 
em 1846, exportando há 41 anos, a 
destilaria cearense começa agora a 
mandar para os mercados mundiais 
uma nova marca: a Ypióca 160, uma 
cachaça que comemora a 16ª déca-
da de existência da empresa.

No fi nal de outubro, o grupo 
que controla a marca – a Holding 
Telles – inaugurou uma fábrica em 

Jaguaruana, no Ceará, dedicada 
exclusivamente às cachaças de 
exportação. Às margens do Rio Ja-
guaribe, o investimento inclui 5 mil 
hectares plantados com cana-de-
açúcar. A nova Ypióca 160, segun-
do a diretora comercial do grupo, 
Aline Teles, tem um diferencial na 
sua composição: o malte, extra-
to de cereal usado também na 
fabricação de uísques. É a primeira 
cachaça do mundo que possui o 
componente em sua formulação, e 
é envelhecida em barris de carva-
lho, segundo Aline.

A Ypióca 160 mira no mercado 

dos destilados fi nos - no Brasil, uma 
garrafa custa R$ 60. Para chegar à 
fórmula certa foram necessários 
R$ 5 milhões de investimentos e 
oito anos de trabalho - dois de pes-
quisa e seis de envelhecimento da 
aguardente. Ela já foi exportada em 
pequena quantidade para Dinamar-
ca, Alemanha, República Tcheca, 
Espanha e Áustria. A empresa espe-
ra vender inicialmente 6 mil caixas 
por mês e chegar às 10 mil caixas 
em pouco tempo. 

A destilaria produz hoje, por 
mês, 70 mil litros de cachaça, com 
previsão de atingir 75 mil litros, 
e estima, neste ano de 2009, au-
mentar em 10% seu faturamento, 
que no ano passado foi de R$ 300 

NO CEARÁ, UMA CACHAÇA COM MALTE

O loft-escritório da Leblon 
em Manhattan: centro 
das operações nos EUA
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Não basta
exportar a
bebida: é

preciso criar
uma cultura
da cachaça
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das cidades derrotadas. 
“Também oferecemos 
a versão ‘Consolação’ 
para Chicago, além de 
duas receitas lembran-
do Madri e Tóquio – as 
quatro são deliciosas”, 
diz. Além disso, a Le-
blon promove festas e 
passeatas com o tema 
Legalize Cachaça” em bares de 
Nova York, no meio do trânsito de 
Los Angeles e na Bourbon Street, 
a rua dos levantadores de copo de 
New Orleans. 

A causa da cana
Numa segunda-feira, PIB acom-

panhou a turma em um dos três ba-
res nova-iorquinos por onde passou 
a peregrinação do dia. Steve estava 
lá, em meio a cartazes e bandejas de 
caipirinha. Está tudo registrado no 
YouTube, que a Leblon também usa 
para divulgar receitas e ensinar a 
pronúncia e origem da “ka-SHA-sa”.

Munidos de cartazes e mega-
fones e vestidos em camisetas 

verdes com o logo 
da campanha – o 
Legalize Cachaça! 

–, os propagandis-
tas da bebida não 
passam desperce-
bidos. Fazem gran-
de algazarra, como 
quem defende uma 
causa política. Às 

vezes, chegam a ler em público 
uma suposta declaração a favor do 
reconhecimento oficial da bebida. 
Em New Orleans, usaram até aque-
las perucas brancas empoadas que 
fazem parte do ritual dos tribunais 
de tradição anglo-saxã.

O lançamento da Leblon nos 
EUA teve o assessoramento da 
consultoria britânica McKinney 
Rogers, especializada em desen-
volver estratégias de negócios e 
expansão internacional de marcas 
globais, especialmente do ramo de 
bebidas. Damian McKinney, CEO 
da consultoria, esteve recente-

mente em São Paulo, onde 
inaugurou o primeiro 

escritório da empresa na América 
Latina. Como foi trabalhar uma be-
bida tão identificada com o Brasil 
no mercado americano? “Foi fácil”, 
respondeu McKinney, destacando 
a maneira criativa como Steve tenta 
tornar a cachaça popular entre os 
norte-americanos.

Steve explica a razão de sair da 
rotina: a empreitada de educar o 
consumidor americano tem de co-
meçar pela mudança na mentalida-
de de importação. Seria muito mais 
fácil e barato alguém em São Paulo 
ou Belo Horizonte fechar o contêi-
ner com as bebidas, enviar para os 
EUA e deixar o resto do trabalho 
para o importador e distribuidor. 

“Mas não é assim que funciona”, en-
sina ele, que trabalhou na divisão 
de destilados finos da grife france-
sa LVMH (Moët Hennessy Louis 
Vuitton). Lá, aprendeu uma lição: 
quando os franceses quiseram ven-

der champanhe nos EUA, 
se mudaram para cá, em 
vez de simplesmente ex-
portá-la da França. “Eles 

milhões. Aline Telles revela que 
o aumento nas vendas deve se 
concentrar em países onde o gru-
po já atua: Espanha, França e 
EUA, que juntos respondem 
por 53% das exportações da 
Ypióca. Mas a empresa explo-
ra também novos mercados na 
África, no Leste Europeu e na 
Nova Zelândia. Ainda que as 
aguardentes sejam o principal 
negócio do grupo, a Holding 
Telles controla ainda empre-
sas que produzem papelão, 
água mineral, garrafas PET e 
atuam na agropecuária e na 
piscicultura.

Lauriberto Braga, de Fortaleza

da consultoria, esteve recente-
mente em São Paulo, onde 

inaugurou o primeiro 

se mudaram para cá, em 
vez de simplesmente ex-
portá-la da França. “Eles 

Sede do grupo Ypióca, 
em Fortaleza, e cachaça 

Rio, da linha premiumconcentrar em países onde o gru-

inaugurou o primeiro 
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A cachaça
deve ter seu

próprio registro,
separado  

do rum, 
reconhecido em 
breve nos EUA
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se integraram ao mercado local e 
ensinaram os americanos a falar 
‘cham-pa-nhe’ ”. 

 
O lobby da cachaça

Steve segue o mesmo caminho: 
“Vendemos Brasil numa garrafa”, re-
sume. “Ao beber uma caipirinha, as 
pessoas viajam por alguns instantes 
para o Rio de Janeiro sem ter de com-
prar uma passagem aérea”, diz com 
um sorriso, lembrando que uma gar-
rafa de 750 ml de Leblon custa entre 
US$ 25 e US$ 30. Steve 
conta com um time de 
bartenders-celebrida-
des espalhados pelos 
EUA que o ajudam a 
disseminar a caipiri-
nha e os drinques fei-
tos com a cachaça (são 
pagos para isso). São 
figuras conhecidas no 
ramo, donos dos pró-
prios bares, que criam 
bebidas e se dizem “mixologists”. 

“Passamos muito tempo com eles, en-
sinando e os inspirando” diz Steve. O 
resultado? “Eles criam receitas incrí-
veis, nos ensinando de volta.” 

 O caminho é longo. Nos EUA, a 
margarita é ainda o coquetel núme-
ro um. Mas Steve lembra que, quan-
do os mexicanos entraram no país 
com a tequila, sofreram o mesmo 
que ele está sofrendo agora: para os 
americanos, a tequila era o Mexican 
Rum. O processo burocrático para 
extirpar o nome Brazilian Rum das 
garrafas da branquinha vendidas 
nos EUA está, afinal, chegando ao 
fim, segundo ele. “Foi difícil: o go-
verno brasileiro está há dez anos 
tentando que o nome ‘cachaça’ seja 
aprovado pelo governo dos Estados 
Unidos, e o pedido foi recusado al-
gumas vezes”, conta Steve. 

Qual a razão? Os americanos 
não entendiam o que é uma birita 
legítima e tentavam rotulá-la a par-

tir do ponto de vista técnico, rela-
cionado à matéria-prima e ao pro-
cesso de produção. “É como chamar 
de Mary uma pessoa que nasceu e 
cresceu Jane”, ele compara. “Não 
se pode trocar o valor cultural de 
um produto pelo critério científico, 
sem falar que o sabor de cachaça 
em nada lembra o do rum; é muito 
mais parecido com o da tequila”, 
argumenta. Mas o mercado da cani-
nha vem aumentando nos EUA – a 
Leblon lidera com um terço do to-

tal, seguida por Pitu, 
51 e Sagatiba – mes-
mo que apenas 20% 
dos americanos co-
nheçam a existência 
da bebida, segundo 
Steve (ainda assim, 
é o dobro do ano 
passado). 

Além disso, o Ins-
tituto Brasileiro de 
Cachaça (Ibrac) con-

tratou um lobista, levou o problema 
à embaixada do Brasil e, juntos, fo-
ram explicar à agência americana 
responsável por rotular  as bebidas 
que, como diz a marchinha, “cacha-
ça não é água, não”. Muito menos 
rum. O próprio Steve se envolveu 
no processo e diz que a resolução 
mudando a classificação da bebida 
deve ser aprovada a qualquer mo-
mento. Uma vez publicada, torna-se 
lei em 60 dias.

Destilaria mineira
Steve foi apresentado à caipi-

rinha em 1997 em São Paulo, onde 
chegou a morar. Apaixonou-se ao 
primeiro gole. Manteve-se incrédu-
lo durante anos ao ver que seus con-
terrâneos não conheciam a bebida 
favorita dos brasileiros. Ao notar o 
sucesso do mojito – drinque cubano 
feito com rum, limão e hortelã – en-
tre os americanos, percebeu que a 
caipirinha também poderia ter sua 

vez. “O mojito quebrou a barreira 
que os bartenders tinham para socar 
o limão, coisa que se exige na caipi-
rinha”, diz. “Eles gostam mesmo é 
de misturar.” 

Steve juntou essa visão à sua ex-
periência, adicionou uma crise de 
meia-idade, deu uma chacoalhada 
com grande dose de entusiasmo, 
mais umas pitadas de açúcar, e fun-
dou a Leblon, em parceria com o so-
gro brasileiro, Roberto Stoll Noguei-
ra, um sócio francês, Gilles Merlet, 
mais um inglês e um africano. “O 
Brasil tem tudo o que torna uma 
marca vibrante: festa, gente bonita, 
beleza e o Plano Real, que trouxe 
muitos benefícios ao país”, diz ele, 
casado com uma paulistana. O nome 
Leblon nasceu na própria praia, ao 
lado do morro Dois Irmãos. “São 
duas sílabas, um som meio francês, 
um pedigree, um bairro sofisticado 
e conhecido”, explica. 

Depois de viajar de carro durante 
alguns meses em busca da destilaria 
certa, Steve, o sogro, o sócio francês 
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e o inglês encontram a menina dos 
olhos em Patos de Minas, na região 
do Alto Paranaíba (MG). Compra-
ram a fazenda com a aprovação to-
tal de Gilles, que de consultor virou 
sócio, trazendo o know-how de sua 
família, dona de uma destilaria na 
França. A cada ano, eles melhoram 
a propriedade, hoje rebatizada Mai-
son Leblon. “É um pedaço da Fran-
ça no meião do Brasil”, define Steve. 
Ele diz que os sócios já investiram 
mais de US$ 15 milhões na Leblon, 
que tem 60 funcionários, divididos 
meio a meio entre a destilaria bra-
sileira e a operação comercial e de 
distribuição nos EUA.  

No Brasil, a Leblon tem outra 
abordagem: “Celebrem o Brasil, ce-
lebrem essa fantástica bebida!”, diz 
Steve. Foi esse mote que o levou a 
juntar-se a Alex Atala – conhecido 
por usar ingredientes brasileiros – 
para levantar a bandeira da campa-

nha. Atala explica que escolheu a 
Leblon para as caipirinhas do Dal-
va & Dito porque é uma cachaça 
que alia alta qualidade ao volume 
de produção. “O fato de terem um 
mestre-destilador francês com ex-
periência em conhaques já indica 
um trabalho sério”, afirma. Steve 
ressalta que o Brasil tem ótimas 
marcas da aguardente de cana, mas 

os consumidores precisam enten-
der a diferença entre uma pinga 
industrial, que, para ele, lembra a 
produção de etanol, e a aguardente 
de alambique. “A segunda é total-
mente artesanal e pura; utiliza-se 
cada centímetro da cana”, explica. 

“E o melhor: não provoca aquela 
dor de cabeça no dia seguinte”. 
Dito isso, saúde. 

A Maison Leblon, em Patos 
de Minas (MG): alambiques 

para produzir a bebida

Gilles Merlet, mestre-destilador 
da Leblon: à esquerda, 
campanha de rua nos EUA
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f lorestaflorestaflorestaAs marcas da

O Brasil procura caminhos que possam transformar o 
apelo da biodiversidade amazônica em riquezas 

A N TO N IO C A R L O S S A N TO M AU R O

C aso pudesse ser avalia-
do comercialmente, é 
provável que o termo 
Amazônia figurasse 
entre as marcas mais 

valiosas da atualidade. Afinal, ele 
remete imediatamente consumi-
dores do mundo inteiro a uma re-
gião situada hoje no epicentro das 
preocupações globais com o meio 
ambiente. Talvez não seja coinci-
dência que a maior operação de 
e-business do mundo, a gigantes-
ca loja on-line americana Amazon.
com, tome emprestado seu nome.

Por lei, ninguém pode ter domí-
nio exclusivo da palavra Amazônia. 
Mas seu poder de mercado é inegá-
vel. Uma busca no site do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) por marcas compostas com 
o termo – ou similares, como ama-
zônica – gera mais de 1.300 respos-
tas. Muitas denominam empresas 
ali instaladas, várias delas na Zona 
Franca de Manaus. Mas aparecem 
também registros associados a vege-
tais, água, extratos e outros bens da 
enorme biodiversidade amazônica, 
e não necessariamente de empresas 
da região. Atentas ao mercado inter-
nacional, várias usam palavras em 
inglês, como day, flowers ou fruits.
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Especial

Coletores de castanha-do-
pará na reserva extrativista 
do Iratapuru, no Amapá
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f loresta
Há, porém, quem veja no uso in-

discriminado do nome um fator ca-
paz de depreciar seu valor e defenda 
restrições a seu emprego comercial, 
de forma similar à proteção decor-
rente das indicações geográficas de 
procedência, como o italianíssimo 
presunto de Parma ou o champanhe 
francês. Um sabonete, por exemplo, 
deveria poder incluir em seu nome 
o termo Amazônia caso produzido 
longe dali, com percentual ínfimo 
de insumos locais? “A melhor estra-
tégia de valorização da Amazônia 
como marca é restringir seu uso a 
produtos originários da região e ob-
tidos de modo sustentável”, argu-
menta Virgílio Viana, diretor-geral 
da Fundação Amazônia Sustentável. 
Criada por meio de parceria entre o 
Bradesco e o governo do Amazonas, 
a Fundação é uma organização não 
governamental dedicada à sustenta-
bilidade e à preservação ambiental 
da região. Desenvolve projetos como 
o Bolsa Floresta, que recompensa 
financeiramente comunidades em-
penhadas em promover o desenvol-
vimento conservando a floresta.

Viana nota que muitos produ-
tos exibem a marca Amazônia sem 
nenhum vínculo com a região ou 
utilizam apenas porções mínimas 
de insumos locais. “Mesmo essas 
pequenas porções muitas vezes são 
obtidas sem nenhum compromisso 
com a sustentabilidade”, afirma. Do 
lado das empresas que lançam mão 
do apelo regional, o dilema é reco-
nhecido por algumas. Que o diga a 
brasileira Natura, que busca associar 
sua marca a atributos ecológicos e 
já foi acusada de uso indevido de in-
sumos amazônicos (veja quadro na 
pág. 26). “Existe certo oportunismo 
de instituições, e não apenas de em-
presas, em relação ao uso da marca 
Amazônia”, afirma Rodolfo Guttila, 
diretor de assuntos corporativos da 
Natura. “Muitas vezes, elas não têm 

nenhuma ação local 
nem geram riqueza 
na cadeia de negócios 
identificados com a 
região – fazem apenas 
marketing oportunista.”

Guttila, natural-
men te, sustenta que 
não é esse o caso de 
sua corporação. A Na-
tura, segundo ele, gera riqueza para 
a região ao usar matérias-primas 
extraí das de lugares como o médio 
rio Juruá, no Amazonas, ou por co-
munidades no interior do Amapá 
e do Acre. Quanto à dosagem dos 
produtos, ele responde que essa é 
uma crítica de quem não conhece 
os processos da indústria de cos-
méticos. As frações usadas refletem 
uma forma de produzir de maneira 
sustentável, sem desperdícios. “Gas-
tamos as doses necessárias para fa-
zer perfumaria ou hidratação, nem 
a menos, nem a mais”, diz.   

Mas, se há riscos, as oportu-
nidades associadas aos conceitos 
de natureza e sustentabilidade são 
provavelmente bem mais amplas, 
especialmente no mercado inter-
nacional. Um bom exemplo é a Na-
tive Original – loja de Manaus que 
vende móveis e artefatos de deco-
ração produzidos por artesãos do 
Amazonas com resíduos de madeira, 

sementes, frutos e 
fibras da região. Os 
preços das peças, 
desenvolvidas pelo 
projeto Design Tro-
pical da Fundação 
Centro de Análise, 
Pesquisa e Inovação 
Tecnológica (Fucapi) 
de Manaus, podem 

chegar a R$ 10 mil. Rozana Lentz, 
sócia da Native Original, diz que o 
consumidor do exterior hoje está 
disposto a pagar um “preço justo” 
por produtos capazes de combinar 
reaproveitamento de resíduos, de-
sign cuidado, produção quase arte-
sanal, envolvimento de comunida-
des e geração de emprego e renda. 
A Native começou a participar de 
feiras internacionais no ano passado 
e já exporta para uma loja espanhola. 

“Em nossa loja de Manaus, os turistas, 
especialmente os estrangeiros, são 
a maioria dos clientes”, diz Rozana. 

Outras marcas também ocupam 
o nicho dos produtos sofisticados 
com o toque da sustentabilidade. A 
AmazonLife, por exemplo – mar-
ca brasileira hoje arrendada para 
a fabricante italiana de bolsas 
Braccialini –, desenvolve produ-
tos cuja principal matéria-prima é 
um laminado de borracha natural 
produzido por comunidades locais. 

EXPORTAÇÃO DA REGIÃO NORTE 
(JANEIRO A SETEMBRO DE 2009)

:: Minérios como ferro, alumina e alumínio responderam por mais 
de 60% do total de US$ 7,3 bilhões exportados; bovinos e carne 
bovina trouxeram outros US$ 450 milhões. A região exportou 
também quase US$ 210 milhões em celulares

:: A comercialização internacional de extratos e essências 
concentradas rendeu US$ 1,5 milhão

:: A venda ao exterior de castanha-do-pará trouxe US$ 7,3 milhões 
Fonte: MDIC

Mais de 1.300
empresas 
brasileiras

usam o nome
Amazônia em
suas marcas
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Bolsas e calçados AmazonLife são 
hoje encontrados em países como 
Itália, Inglaterra e Japão. No exte-
rior, essas bolsas custam entre € 150 
e € 300. “Em todo o mundo, são 
vendidas mensalmente algo entre 
20 mil e 30 mil peças da marca”, 
diz Angela Hirata, sócia da em-
presa. Além de licenciar a marca, 
a AmazonLife vende seu laminado 
de borracha para outros clientes, 
como a grife francesa Hermès.

Uma grife brasileira de móveis, a 
Etel, também entrou nesse merca-
do e já obtém no exterior algo en-
tre 20% e 30% de seu faturamento, 
segundo a presidente e fundadora, 
Etel Carmona. O índice pode cres-

cer, em sua avaliação, pois somente 
agora os consumidores internacio-
nais começam realmente a valorizar 
produtos associados à responsabi-
lidade ambiental e social.  “Há oito 
ou dez anos, essa questão aparecia 
somente nos discursos dos am-
bientalistas”, conta Etel. Utilizan-
do apenas madeiras amazônicas 

certificadas na produção de seus ar-
tigos, a Etel mantém uma oficina na 
cidade paulista de Valinhos e uma 
planta de produção no município 
acriano de Xapuri, onde trabalham 
13 pessoas. De acordo com Etel, a 
valorização de produtos e insumos 
amazônicos é interessante não ape-
nas do ponto de vista econômico, 
mas também como fator de preser-
vação da natureza. “A floresta so-

mente será mantida se gerar renda 
para as populações locais”, diz ela. 

Mesmo empresas que não tra-
balham diretamente com produtos 
da floresta recohecem que apoiar a 
preservação conta pontos na cons-
trução de uma imagem positiva. É o 
caso, por exemplo, do banco Brades-
co, que apoia a Fundação Amazônia 

Sustentável, de Viana. “Todas essas 
ações agregam valor à nossa marca, 
pois a sociedade atual cada vez mais 
reconhece as empresas que fazem 
algo efetivo pelo social e pelo meio 
ambiente”, diz Luca Cavalcanti, di-
retor de marketing do banco.

No Brasil, ao menos teoricamen-
te, não é permitido o uso do termo 
Amazônia e afins em marcas sem 
nenhuma associação com a região. A 
lei veda registros capazes de indu-
zir o consumidor a acreditar na falsa 
origem de um produto ou serviço. A 
legislação, no entanto, não define a 
natureza dessa vinculação – a produ-
ção local ou um percentual mínimo 
de componentes efetivamente ama-

zônicos, por exemplo – e tampouco 
exige atestado de compromisso com 
a sustentabilidade ambiental. 

Existem ações destinadas a res-
guardar de iniciativas aventureiras o 
valor comercial do apelo amazônico, 
mas são ainda tímidas e incompletas. 
Em 2007, uma lei estadual amazo-
nense criou o selo Amazonas Sus-
tentável para destacar empresas 
do estado fiéis aos requisitos da 
sustentabilidade. Mas, como sua 
concessão não foi normatizada, o 
selo ainda não foi ainda atribuído a 
nenhuma companhia.

Do lado positivo, além de apoiar 
arranjos produtivos de artigos como 
móveis, artesanato e biojoias – peças 
confeccionadas com insumos bioló-
gicos, como sementes –, o governo 
do Amazonas certifica o processo 
de produção do cupuaçu, do açaí, 

PIRATAS DO CUPUAÇU
PROTEGER O USO do nome Amazônia é necessário, mas 

talvez não baste. Outros produtos da região, à medida 
que se tornam conhecidos no mundo, também viram alvos 

da cobiça de piratas empresariais. Ficou famoso o caso de uma 
empresa japonesa que registrou como marca na Europa, nos Estados 
Unidos e no Japão o nome do fruto amazônico cupuaçu. A esperteza 
obrigou o governo brasileiro a enfrentar cinco anos de disputas 
judiciais para conseguir a impugnação desses registros (o processo 
foi concluído em 2005).

Especial
Etel Carmona e 
Virgílio Viana: 
sustentar para 
preservar
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produtos associados à responsabi-
lidade ambiental e social.  “Há oito 
ou dez anos, essa questão aparecia 
somente nos discursos dos am-
bientalistas”, conta Etel. Utilizan-
do apenas madeiras amazônicas 

PIRATAS 

da cobiça de piratas empresariais. Ficou famoso o caso de uma 
DIVULGAÇÃO
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O governo do
Amazonas 
certifi ca a

produção do
guaraná e

do pirarucu

do guaraná e do pirarucu (grande 
peixe amazônico cuja carne costu-
ma ser salgada, como a do bacalhau). 

“O guaraná certificado da região de 
Maués, por exemplo, segue direta-
mente para cerca de mil farmácias 
italianas”, conta Marcílio de Freitas, 
secretário de Ciência e Tecnologia 
do Amazonas (é também de Maués, 
a propósito, que provém o insumo 
utilizado no guaraná Antarctica).

Ao menos por enquanto, os ati-
vos gerados pela biodiversidade e 
pelas culturas amazônicas são mi-
noritários na pauta exportadora da 
região, quase integralmente com-
posta por commodities e artigos 
industrializados na Zona Franca de 
Manaus (veja quadro 
na pág. 23). Mesmo 
assim, a região já ex-
porta alguns produtos 
fabricados a partir de 
insumos locais; além 
dos móveis Native e 
Etel e dos produtos 
AmazonLife, apare-
cem entre eles os cho-
colates e confeitos 
produzidos com frutos da floresta 
pela Bombons Finos da Amazônia, 
hoje vendidos nos Estados Unidos 
e na Europa.

Segundo Jorge Alberto Coelho 
da Silva Jr., gerente de marketing da 
Bombons Finos da Amazônia, a em-
presa obtém os ingredientes de seus 
produtos por meio de parcerias com 
as comunidades locais. Até suas em-
balagens são inspiradas no artesana-
to da região. “São diferenciais favorá-
veis na disputa do mercado interna-
cional”, acredita ele. Mas a Bombons 
Finos da Amazônia exporta apenas 

2% do que produz, uma vez que são 
alimentos perecíveis, o que dificul-
ta o acesso ao mercado externo. “Já 
estamos pesquisando tecnologias ca-
pazes de aumentar a longevidade dos 
produtos”, acrescenta Silva Jr.

Quem pesquisa acha novos mer-
cados mesmo para 
produtos já conhe-
cidos dos consumi-
dores. É o caso do 
guaraná, exportado 
pela empresa ama-
zonense Andirá tan-
to em pó como numa 
apresentação desen-
volvida e patenteada 
por ela: o “chá” de 

guaraná, em saquinhos para infu-
são. Instalada em uma incubadora 
de Manaus, a Andirá obtém cerca de 
70% de suas receitas da exportação 

para Estados Unidos, Austrália e Ir-
landa, entre outros países. Suas em-
balagens e materiais de divulgação 
são bilíngues – inglês e português – e 
valem-se abertamente da mística 
da Amazônia. O duplo slogan de 
seu guaraná é A energia que vem da 
Amazônia/The energy from Amazon. 

“No primeiro semestre de 2009, nos-
sas exportações cresceram 5%”, diz 
Ana Paula Atroch, sócia da empresa.

No portfólio da Andirá apare-
ce ainda uma das vedetes entre os 
produtos de origem amazônica 
com demanda internacional: o açaí, 
fruto associado à energia física e 
à saúde cardiovascular. A Andirá 
comercializa o açaí na forma de pó. 
Já a Cooperativa Agrícola Mista de 
Tomé-Açu (Camta), do Pará, criada 
nos anos 1930 por imigrantes japo-
neses, exporta a polpa, um negócio 
que, no ano passado, rendeu-lhe 
cerca de R$ 2 milhões no mercado 
externo. “Exportamos 45% de nossa 
produção”, diz Francisco Sakaguchi, 
diretor-presidente da cooperativa.

Aparador 
e mesas 
laterais Etel: 
feitas com 
madeiras 
certifi cadas FE

RN
A

N
D

O
 L

A
ZL

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

Biojoias de Daniela Kipper 
(Rio Branco-AC), feitas com 

sementes e materiais da 
fl oresta, e bolsas de látex da 
AmazonLife na exclusiva loja 

de departamentos Mitsukoshi, 
em Tóquio: apelo internacional
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A INDÚSTRIA DA beleza e da 
higiene fi gura entre os usuários 
mais interessados nos insumos da 
biodiversidade amazônica. A in-
glesa The Body Shop, pioneira nas 
parcerias com comunidades indíge-
nas da região, fez da procedência 
de seus produtos um dos alicerces 
da estratégia que a transformou 
numa empresa global. Outras mar-
cas internacionais de porte, como 
Lacroix e Aveda, também se valem 
da riqueza natural da Amazônia.

Entre as brasileiras, a Natu-
ra utiliza insumos amazônicos 
com destaque para a linha Ekos, 
exportada para França, Argenti-
na, Chile, Peru, México, Colômbia 

e Bolívia. Mas o mote ecológico 
também pode despertar polêmica. 
A Natura sofreu uma ação movida 
pelo Ministério Público do Acre 
relativa ao uso indevido de conheci-
mentos de uma tribo local chamada 
Ashaninka, na utilização de um 
ingrediente de uma palmeira local 
denominada murumuru (o processo 
envolve também outras empre-
sas). Segundo Marcos Vaz, diretor 
de sustentabilidade da Natura, a 
companhia esclareceu em juízo que 
não mantém nenhuma relação com 
os ashaninkas e teve conhecimento 
das propriedades do murumuru 
por meio de estudos feitos por 
pesquisadores internos, com base 
em bibliografi a científi ca sobre as 
propriedades da palmeira existente 
desde 1941.

Vaz cita no rol dos insumos 
amazônicos hoje aproveitados pela 
Natura itens como a andiroba, a cas-
tanha-do-pará e o cumaru, além de 
sementes de plantas como cacau e 
maracujá. “Somente da andiroba, em 
2008, a empresa adquiriu 8 tonela-
das da Cooperativa do Médio Juruá, 
no Amazonas”, acrescenta. Usada 
em cremes e sabonetes, a andiroba 
compõe, com a castanha-do-pará e 
a copaíba, o trio de produtos amazô-
nicos mais utilizados em produtos de 
higiene e beleza. No exterior, esses 
insumos são cada vez mais valori-
zados, mas os ganhos signifi cativos 
ainda não chegam aos produtores 
locais: “Na selva, o produtor recebe 
algo entre R$ 15 e R$ 20 por 1 litro 
de óleo de copaíba puro; no exterior, 
esse óleo é fracionado e vendido por 

BELEZA BRASILEIRA

O açaí é só
uma das 

300 frutas
comestíveis
da fl oresta
amazônica

O açaí é apenas uma das 300 fru-
tas amazônicas comestíveis identi-
ficadas pelo Plano Amazônia Sus-
tentável – por enquanto um pacote 
de intenções recheado com alguma 
oferta de crédito, lançado no ano 
passado pelo governo federal para 
estimular ações econômicas sus-
tentáveis na região. Ao todo, esse 
programa estima a existência de 
aproximadamente 10 mil plantas 
amazônicas com potencial de apro-
veitamento econômico na alimen-

tação, nos cosmé-
ticos e na indústria 
farmacêutica. Nesse 
filão entra a Natural 
Amazon Herbs, por 
exemplo, empresa do 
município paulista de 
Louveira que produz 
e exporta para todos 
os continentes extra-
tos de ervas e frutos utilizados nas 
indústrias de medicamentos fitote-
rápicos, suplementos vitamínicos, 
cosméticos e alimentos.

Apesar do nome, a empresa tra-
balha também com insumos vege-
tais de outras regiões brasileiras. 

“O extrato do açaí, no entanto, é o 
atual destaque em nossas vendas 
internacionais”, diz o diretor Ben-
jamin Yung. Sem revelar valores 
ou volumes, ele assegura: metade 
da produção segue para o exterior. 
O site da Natural Amazon Herbs 
(http://www.naturalamazon.com.
br/#/pre-home) tem versões em 

quatro idiomas: por-
tuguês, inglês, fran-
cês e mandarim.

Para ampliar a ca-
pacidade de aprovei-
tamento econômico 
da biodiversidade 
amazônica, o gover-
no federal mantém 
em Manaus o Cen-

tro de Biotecnologia da Amazônia 
(CBA), dedicado à pesquisa e à 
inovação mercadológica. Embora 
ainda não funcione plenamente, 
o CBA já toca projetos conjuntos 
com entidades como a Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(veja quadro abaixo). É também o 
CBA que auxilia a Bombons Finos 
da Amazônia na pesquisa destinada 
a tornar seus produtos mais durá-
veis. Imar César de Araújo, coor-
denador do Centro, tem um bom 
exemplo de como o uso da marca 
Amazônia e seu controle são com-

Especial

DIVULGAÇÃO

Fruteira Girassol, da 
Native Original: maioria 

dos clientes de fora 
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valores superiores a US$ 70”, conta 
Enríquez, da UFPa.

A copaíba é usada também pela 
Chamma da Amazônia, fabrican-

te de cosméticos e perfumaria de 
Belém com uma rede de 13 franquias 
instaladas principalmente em ae-
roportos. A Chamma da Amazônia 
acaba de indicar um representante 
nos Estados Unidos e negocia a 
abertura de lojas em Portugal, 
Espanha, França, Alemanha e países 
árabes. “A Amazônia está em alta, e 
os estrangeiros dispõem-se a pagar 
mais por produtos trabalhados com 
sustentabilidade”, diz Ana Sanches, 
supervisora comercial da empresa. 

De olho nesse potencial, a As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos hoje investe em um projeto 
destinado a identifi car os insumos 
amazônicos mais aptos ao aprovei-
tamento em cosméticos. A execução 
cabe ao Centro de Biotecnologia 

da Amazônia (CBA), que defi nirá 
também os processos mais adequa-
dos à produção de cada um deles. 
“Esperamos obter ainda este ano as 
primeiras informações”, afi rma João 
Carlos Basílio da Silva, presidente 
da associação. 

Para ele, a demanda por produtos 
de higiene e beleza baseados em 
componentes naturais se manterá 
crescente. Em menos de dez anos, 
estima, esses produtos deixarão de 
constituir apenas um nicho na indús-
tria da beleza e da higiene pessoal 
e responderão por algo entre 15% e 
20% do faturamento global do setor, 
hoje estimado em US$ 340 bilhões 
anuais. Tal oportunidade pede 
atenção: “Se o Brasil não estiver bem 
posicionado nesse segmento, outros 
países o farão”, alerta João Carlos.

Pesquisador do CBA, 
em Manaus: apoiando 

empresas locais

plexos. “Recen  temente, comprei no 
Chile um guaraná proveniente da 
Amazônia, padronizado e embala-
do no Canadá”, ele diz. 

Uma coisa é certa: ser amazôni-
co e produzido de forma sustentá-
vel não garante o êxito no mercado 
externo: o produto precisa ter o 
nível de qualidade esperado pelos 
consumidores. “Os cosméticos, por 
exemplo, precisam cumprir o papel 
ao qual se comprometem – como fa-
zer bem à pele”, diz Silvana Azzellin, 
executiva da Cognis, multinacional 
alemã fabricante de insumos para 
cosméticos e produtos nutricionais 
com fábrica no município paulista 
de Jacareí. Ainda em pequena es-
cala, a Cognis hoje exporta para 
Itália, Chile, Argentina e Colôm-
bia diversos produtos amazônicos: 
óleo de castanha-do-pará, óleo de 
andiroba, manteiga de murumuru e 
manteiga de cupuaçu, entre outros. 
Além disso, os produtos precisam 
cumprir o perfil sustentável prome-

tido. “Muitos compradores exigem 
a certificação das informações das 
embalagens e vários produtores já 
divulgam até mesmo o nome das 
comunidades de origem de seus 
ingredientes”, afirma Gonzalo En-
ríquez, doutor em Desenvolvimen-
to Sustentável e professor de Eco-
nomia na Universidade Federal do 
Pará (UFPa). “A Bombons Finos é 
um exemplo.”

Atento a essa necessidade, em 
2010 o governo amazonense co-
meçará a instalar laboratórios des-
tinados a certificar o balanço da 

emissão de gases nocivos à camada 
de ozônio das empresas da região. 
Para o secretário Freitas, mais que 
vender produtos e serviços, a Ama-
zônia ajuda a consolidar o concei-
to ‘EcoEco’ – economia associada 
à ecologia, em que toda atividade 
produtiva precisa levar em conta o 
meio ambiente. O Brasil tem esse 
grande potencial, segundo Freitas, 
mas precisa fazer mais. “Também 
tem de se preparar para aproveitá-
lo melhor, capacitando profissio-
nais e desenvolvendo novas rotas 
tecnológicas”, conclui. 
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Óleos de massagem da 
Natura: à base de andiroba
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CKAmadorismo, dívidas, marcas pouco conhecidas...

Por que o melhor futebol do mundo não é capaz de
produzir clubes fortes e respeitados no exterior?
J O S É R U Y G A N D R A E M A R C E L O DA M ATO

N em mesmo a fúria ru-
bro-negra, embalada 
pela inesperada con-
quista do Campeona-
to Brasileiro de 2009 

pelo Flamengo, parece ter basta-
do. As lojas de material esportivo 
ainda ilustram com fidelidade o 
maior paradoxo atual do futebol 
brasileiro. É rara uma delas mun-
do afora – seja no Rio, em Londres, 
Tóquio, Buenos Aires, Damasco, 
Cape Town ou Nova Dhéli – em 
que a camisa oficial da seleção bra-
sileira de futebol não figure entre 
as campeãs de exposição e ven-

das. Vencedora de cinco Copas do 
Mundo da Fifa, nossa seleção é hoje, 
disparado, a maior grife do futebol 
mundial. Mais eloquente cartão 
de visita do Brasil, seu amarelinho 
é reverenciado por torcedores do 
mundo inteiro. Pena que tamanho 
fascínio não se estenda aos clubes 
brasileiros. Enquanto as tais lojas 
vendem às pencas camisas oficiais 
de times europeus, como Real Ma-
drid, Milan ou Manchester United, 
equipes nacionais como Flamen-
go, Corinthians ou São Paulo nem 
sequer constam de seus estoques. 
Casa de craque, bola de papel.

“Nossos clubes brasileiros abri-
ram mão da internacionalização 
de suas marcas”, diz o empresário 
Walter de Mattos Jr., presidente 
e fundador do diário esportivo O 
Lance!. “Se as coisas funcionassem 
direitinho, pelo menos quatro ou 
cinco deles teriam suas camisas 
cobiçadas por torcedores de todas 
as partes do mundo.” Eis o parado-
xo. Em sua própria casa, o melhor 
e mais inventivo futebol do mundo 
ainda engatinha rumo à profissio-
nalização. Hoje, enquanto empresas 
brasileiras como Petrobras, Embra-
er, Gerdau ou Vale são respeitadas 
no exterior por sua presença global 
e gestão consistente, o futebol brasi-
leiro ainda patina num amadorismo 
movido a dívidas, irresponsabilida-
de fiscal e, em alguns casos, práticas 
mais afeitas ao território do crime 
que propriamente aos gramados. 

 Gol   contra
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Torcida do 
Flamengo: 
a maior do 

mundo 

Tentativas de tirar desse atoleiro o 
esporte que apaixona o país existi-
ram e existem, mas costumam du-
rar pouco. A mais bem-sucedida, em 
termos relativos, tem sido a do São 
Paulo. E a mais recente é o projeto 
de renovação do Palmeiras, outro 
dos grandes clubes paulistas – mas 
este também já esbarra nos limites 
políticos e culturais que costumam 
frustrar as iniciativas de reforma das 
estruturas carcomidas do futebol 
brasileiro. Voltaremos aos renova-
dores, frustrados ou mais ou menos 
bem-sucedidos. Por agora, importa 
registrar o efeito mais visível desse 
descompasso: embora produza cra-
ques às bateladas, o Brasil não con-
segue retê-los. Mal começa a brilhar 
em nossos estádios, a maioria é ven-
dida para clubes estrangeiros. Mui-
tos nem sequer chegam a conhecer 
a fama em seu próprio país, pois são 

AS MAIORES TORCIDAS DO MUNDO
:: 1º - Flamengo 
 32,6 milhões

:: 2º - Chivas (MEX) 
 30,8 milhões

:: 3º - América (MEX) 
 26,4 milhões

:: 4º - Corinthians 
 23 milhões

:: 5º - Boca Juniors (ARG) 
 16,4 milhões

:: 6º - Juventus (ITA) 
 16,3 milhões

:: 7º - São Paulo 
 15,3 milhões

:: 8º - Milan (ITA) 
 13,4 milhões

:: 9º - Cruz Azul (MEX) 
 13,2 milhões

:: 10º - River Plate (ARG) 
 13,2 milhões

:: 11º - Real Madrid (ESP) 
 13,2 milhões

:: 12º - Kashima Antlers (JAP) 
 12,3 milhões

:: 13º - Gamba Osaka (JAP) 
 11,9 milhões

:: 14º - Jubilo Iwata (JAP) 
 11,7 milhões

:: 15º - Bayern de Munique (ALE) 
 10,5 milhões

:: 16º - Barcelona (ESP) 
 10,4 milhões

:: 17º - Olympique de Marselha (FRA) 
 10,2 milhões

:: 18º - Lyon (FRA) 
 9,6 milhões

:: 19º - Internazionale (ITA) 
 9,3 milhões

:: 20º - Werder Bremen (ALE) 
 5,7 milhões

Fonte: Lancenet



Patrícia Amorim: o desafi o 
de administrar o futebol
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Se a Disney
fosse um 

clube
brasileiro,

venderia o
Mickey, e não

seus desenhos

exportados ainda nas categorias de 
base. Inconformado, o próprio pre-
sidente Lula declarou: “Estamos 
vendo nossos jovens saírem daqui 
com 17 anos de idade e só voltarem 
a jogar no Brasil com 32. O auge da 
carreira, eles passam no exterior”.

Desde 1993, quando o Banco 
Central passou a registrar a venda 
de atletas ao exterior, essas expor-
tações já somam mais de US$ 2 bi-
lhões. A Europa é o grande mercado 
comprador. Dos 1.776 jogadores que 
deixaram o Brasil no ano passado, 
mais de 40% (762) transferiram-se 
para o Velho Mundo – 209 deles 
para Portugal, o maior importador. 
Esse êxodo, no entanto, ramifica-
se pelos quatro cantos do mundo. 
Hoje há brasileiros jogando em pa-

íses como Vietnã, Azerbaidjão, Ja-
pão, Emirados Árabes, África do Sul 
ou Austrália. A presença de nossos 
craques é tão generalizada que o 
próprio presidente da Fifa, Joseph 
Blatter, admitiu temer que, um dia, 

“todas as seleções do mundo joguem 
apenas com brasileiros”. 

A questão é: esse modelo é bom 
para o futebol no Brasil? No curto 
prazo, aparentemente, sim. “Essas 
vendas aliviam os clubes nacionais, 
quase todos sufocados por dívidas”, 
diz a economista Elena Landau, da 
PUC carioca, uma botafoguense 
ferrenhamente crítica à atual es-
trutura do esporte no 
Brasil. “O problema é 
que, dessa forma, es-
tamos simplesmen te 
exportando commo-
dities.” Elena, sócia 
do escritório de ad-
vocacia Sergio Ber-
mudes, sabe do que 
está falando. Há cerca 
de dez anos, foi con-
tratada pelo Atlético 
Mineiro para reestru-
turar a gestão do time. O trabalho 
não foi em frente por conta de de-
sentendimentos internos no clube. 

Elena está certa. Quando a pau-
ta de exportação diz respeito às es-
trelas que brilham entre as quatro 
linhas do campo, o Brasil ainda ope-
ra numa frequência de baixíssimo 
valor agregado. O ex-são-paulino 
Kaká, eleito pela Fifa o melhor jo-
gador do mundo em 2007, é um óti-
mo exemplo. Quando trocou o São 
Paulo pelo Milan, em 2003, ele foi 
vendido por US$ 8,25 milhões. Seis 
anos depois, o Milan o revendeu ao 
Real Madrid por nada menos que 
US$ 100 milhões. 

O lucro, de quase 1.200%, levou 
Silvio Berlusconi, primeiro-minis-
tro italiano e proprietário do Milan, 
à loucura: “Kaká foi a maior con-

tratação de nossa história”, disse 
então Berlusconi, emendando com 
sua sutileza habitual. “E a preço de 
banana.” “O Brasil é absolutamente 
míope nesse aspecto”, diz o jorna-
lista e apresentador Juca Kfouri. 

“Em vez de exportar o espetáculo, 
exportamos os artistas.” Mattos Jr., 
de O Lance!, endossa a comparação. 

“É como se a Disney vendesse ao 
mundo o Mickey Mouse, em lugar 
de seus desenhos animados, filmes 
e atrações”.

É incrível que o Brasil tenha 
avançado tão pouco num campo 
em que possui vantagens compe-

titivas globalmente 
reconhecidas. De 
acordo com Álvaro 
Antonio Cardoso de 
Souza, ex-presidente 
do Citibank no Brasil 
e hoje diretor da se-
ção brasileira da ONG 
ambiental WWF, tal 
atraso se deve, basi-
camente, a dois fa-
tores. O primeiro: “A 
economia do futebol 

no Brasil tem um nível de transpa-
rência muito baixo se comparado ao 
dos mercados de capital e financeiro, 
que operam baseados em extrema 
clareza”, ele diz. “Gestões obscuras 
ou frágeis geralmente espantam os 
investidores mais sérios.”

O segundo fator, segundo Álvaro, 
são os obstáculos que nosso futebol 
enfrenta para deixar de ser apenas 
um esporte de massas e se tornar 
também um produto de entreteni-
mento. “Isso implica mais inves-
timentos em segurança, limpeza e 
comodidade. Na Europa, um jogo 
de futebol é quase como ir ao tea-
tro”, diz Álvaro, que não chega a ser, 
exatamente, um pessimista. “Esta-
mos bem melhores que há dez anos, 
mas o caminho é longo e a evolução, 
muito lenta. Precisamos acelerar.” 
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Kaká no Real Madrid: bom 
negócio para Berlusconi 
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Até porque, em 2014, a Copa do 
Mundo será disputada no Brasil. E, 
embora sediar a competição seja 
uma perspectiva que eletrize tor-
cedores em todo o país, ela também 
dissemina certos temores entre os 
especialistas em gestão familiariza-
dos com o futebol. “Se não houver 
uma forte intervenção do poder pú-
blico, que vá muito além da constru-
ção e reforma de estádios, a Copa 
não vai resolver nada”, diz a eco-
nomista Elena Landau. “O governo 
precisa estabelecer novas regras que 
elevem o grau de transparência do 
esporte no país e de suas competi-
ções oficiais.”

Os clubes brasileiros vivem 
numa situação semelhante à do 
mundo diante do aquecimento glo-
bal. Parte de seus dirigentes já des-
pertou para a gravidade da questão 
e se deu conta de que são necessá-
rias mudanças profundas na gestão 
dos clubes. Mas ainda há muita di-
vergência, as decisões são lentas e, 
provavelmente, tímidas demais para 
resolver o problema. “No Brasil os 
clubes são administrados de forma 
familiar e investem com pouca ra-
cionalidade”, diz o ex-craque e colu-
nista esportivo Eduardo Gonçalves, 
o mineiro Tostão. “Em geral, seus 
dirigentes só promovem mudanças 
quando se sentem ameaçados de 
perder o poder.” 

O grande nó a ser desatado, se-
gundo Tostão, é a própria estrutu-
ra política do esporte, baseada na 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) e nas federações estaduais. 
”Não há alternância no poder e os 
dirigentes se mantêm graças a um 
conluio que os beneficia”, diz o ex-
craque. As críticas ao modelo atual 
beiram a unanimidade. “O futebol 
no Brasil ainda é uma belíssima ma-
neira de ganhar dinheiro por debai-
xo do pano”, afirma Juca Kfouri. “A 
CBF é uma entidade quase feudal, 



Baptista, 
vice-presidente 
de marketing 
do São Paulo: 
estabilidade é 
importante 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/V
IP

C
O

M
M

O São Paulo 
ainda é a 

referência   
brasileira 
de gestão 

profi ssional 

sem representatividade e transpa-
rência nenhuma”, complementa 
Elena Landau. Em suma: o maior 
inimigo do futebol brasileiro na bus-
ca de um futuro mais luminoso é seu 
próprio passado obscuro.

É inegável, porém, que se encon-
tra em curso uma mudança qualita-
tiva na postura de alguns dirigentes, 
mesmo que restrita a poucos clubes. 
Temas como responsabilidade fiscal 
e planejamento ganharam força na 
pauta de algumas diretorias. O São 
Paulo, a partir dos anos 1990, foi o 
pioneiro nesse salto. “Até hoje ele é 
a principal referência entre os clu-
bes do país”, diz Ele-
na Landau. O sucesso 
da profissionalização 
do tricolor paulista – 
que, só nesta déca-
da, já lhe valeu três 
títulos brasileiros e 
um mundial – pode 
ser atribuído a três 
fatores principais. O 
primeiro é a estabi-
lidade do modelo de 
gestão. “Ela muda muito pouco com 
a eleição dos novos presidentes”, diz 
Adalberto Baptista, vice-presidente 
de marketing do clube. O segundo é 
a divisão do negócio em três áreas 
separadas: futebol profissional, es-
tádio e clube social. “Cada uma de-

las precisa ser superavitária, pois o 
dinheiro de um lado não pode ser 
usado para socorrer outro”, afir-
ma Baptista. O terceiro, por fim, é 
a transparência dos números e ba-
lanços do clube.

Outro fato inspirador em 2009 foi 
a eleição do economista e professor 
da Unicamp Luiz Gonzaga Belluzzo 
para a presidência do Palmeiras. 
Belluzzo tornou-se um fenômeno 
quase instantâneo de popularidade – 
algo raro para um cartola brasileiro. 
Foi tido como a esperança de moder-
nização num clube que, nos últimos 
33 anos, praticamente só ganhou 

títulos enquanto es-
teve associado à mul-
tinacional italiana 
Parmalat, na década 
de 1990. Mas 19 anos 
mais tarde, depois de 
liderar com folga o 
Brasileirão de 2009, 
o Palmeiras perdeu a 
liderança e fechou o 
torneio em quinto lu-
gar. Bastou essa derra-

pagem para que toda a estratégia tra-
çada desabasse. O próprio presidente 
Belluzzo perdeu a serenidade e, por 
ter ofendido o juiz de uma partida, 
acabou suspenso por nove meses 
pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD).

Mesmo com seu mentor fora de 
jogo, o projeto de Belluzzo para o 
Palmeiras segue a receita do mer-
cado. “Em primeiro lugar, os clubes 
precisam aprender a explorar seu 
enorme potencial, pois seus mi-
lhões de torcedores são consumi-
dores”, diz Belluzzo. Por outro lado, 
segundo o presidente palmeirense, 
é preciso haver racionalidade na 
gestão. “Não se pode gastar mais 
do que o arrecadado e é preciso ser 
eficiente nos investimentos”, afirma. 

“É inadmissível contratar um joga-
dor e descobrir, um mês depois, que 
ele não serve. Por fim, tem de haver 
transparência.”

Devido à sua reputação, Belluzzo 
também assumiu a liderança entre 
os clubes para um amplo projeto 
de reestruturação financeira. Ele 
hoje preside uma comissão no Clu-
be dos 13 (associação dos maiores 
clubes brasileiros) que pretende 
fechar uma proposta abrangente de 
profissionalização do esporte, a ser 
negociada com o governo federal. 
Sua ideia básica é criar regras que 
impeçam os clubes de acumular dé-
ficits e, ao mesmo tempo, renegociar 
as dívidas, que hoje giram em torno 
de R$ 2 bilhões. Boa parte desses re-
cursos viria de uma generosa linha 
de crédito do BNDES, que muitos 
analistas comparam a uma espécie 
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O Manchester  
ganha na Ásia  
os torcedores 
que se tornam  
consumidores  

de sua grife 

de Proer do futebol (o 
Proer foi o programa 
do Banco Central que 
estabilizou o sistema 
financeiro  depois do 
fim da inflação, nos 
anos 1990).

“É preciso haver 
um compromisso dos 
dois lados”, afirma 
Belluzzo. “O governo, reconhecen-
do a importância do futebol para 
o país, aceita refinanciar a dívida 
pelo BNDES para que os clubes 
possam se viabilizar.” Estes, por sua 
vez se comprometeriam a só gas-
tar o que arrecadam. “Se o déficit 
persistir não adianta refinanciar a 
dívida”, conclui ele.

Um dos principais projetos da 
gestão de Belluzzo é a reforma do 
estádio Palestra Itália. Trata-se da 
reestruturação completa não só 
do estádio, mas também de uma 
ampla área destinada aos sócios, 
com a construção de edifícios com 
quadras e departamentos esporti-
vos, há décadas instalados preca-
riamente embaixo do estádio atual. 
O projeto, orçado em cerca de R$ 
300 milhões e inteiramente ban-

cado pela constru-
tora WTorre, dará 
ao Palmeiras uma 
renda extra ime-
diata, que deverá 
crescer depois de 
30 anos, quando a 
gestão do estádio, 
compartilhada du-
rante esse período, 

passará para as mãos do clube. 
Nos moldes dos estádios ame-

ricanos, a nova Arena Palestra foi 
projetada para conseguir o máxi-
mo de rentabilidade. Essa visão se 
aplica tanto aos dias de jogos, com 
a criação de camarotes, setores VIP 
e áreas de alimentação, entreteni-
mento e compras inéditas no Brasil, 
quanto em outras datas, com salas 
e auditórios multiuso, capazes de 
abrigar reuniões e eventos de diver-
sos portes. Além disso, o estádio terá 
um amplo prédio de estacionamen-
to, que atenderá à demanda da re-
gião no horário comercial. Todas as 
suas partes foram desenhadas para 
receber patrocínio, desde o nome 
do complexo. O setor de arquiban-
cadas atrás de um gol, por exemplo, 
poderá ter nome de uma montadora 

de carros e o lado oposto, de uma 
empresa farmacêutica.

Embora não com a intensidade 
desejável, os últimos anos trouxe-
ram de volta algumas boas notícias 
às páginas esportivas. Uma delas 
é o crescimento das receitas dos 
clubes. Mesmo que ainda modes-
tas para os padrões internacionais, 
elas vêm se expandindo continua-
mente. Em 12 anos, a venda dos di-
reitos de transmissão dos jogos do 
Campeonato Brasileiro para a TV, 
a principal receita da maioria dos 
clubes, saltou de US$ 20 milhões 
para US$ 170 milhões.

“Comparativamente, ainda é 
pouco”, diz Mattos Jr., de O Lance!. 

“No Brasil a venda dos direitos de 
transmissão dos jogos rende, em 
média, US$ 10 milhões para cada 
clube. No futebol inglês esse valor 
é dez vezes maior.” Mesmo assim, o 
negócio futebol avança. Novos pro-
dutos, como o pay-per-view, vêm al-
cançando uma rentabilidade inédita 
no esporte. Nos próximos anos, os 
clubes pretendem ampliar seu fatu-
ramento estendendo a exibição dos 
jogos para novas plataformas, como 
os celulares e a internet.

Projeto da 
nova Arena 
Palestra, do 
Palmeiras: 
feita para 
ser rentável 
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Belluzzo: 
os clubes 
precisam ser 
impedidos 
de acumular 
défi cits 
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As dívidas  
dos clubes  
brasileiros 

crescem  
junto com  
as receitas

O valor dos patrocínios cresceu 
ainda mais. Em 1995, o maior con-
trato do setor (do Flamengo, com a 
Petrobras) era de cerca de US$ 500 
mil. Hoje bate na casa dos US$ 17 
milhões (o do Corinthians, soma-
das as marcas de sua camisa), um 
valor que já supera clubes médios 
europeus. O Palmeiras, por exem-
plo, recebe 50% a mais que a equipe 
italiana Fiorentina para estampar a 
logomarca de uma empresa em sua 
camisa. As receitas de bilheteria 
também exibiram uma alta conside-
rável, especialmente em São Paulo. 
Durante mais de uma década em 
que os preços dos ingressos perma-
neceram congelados, o saldo líquido 
entre a renda e as despesas dos jo-
gos frequentemente era negativo. O 
torcedor, até então, era uma espécie 
de mal necessário.

Na estratégia dos clubes, está-
dios lotados significavam, mais que 
qualquer outra coisa, a possibilida-
de de negociar mais vantajosamente 
seus contratos com a TV, a fim de, 
com isso, conseguir mais verbas do 
patrocinador. Há seis anos, no iní-
cio do governo Lula, o ingresso de 
arquibancada custava cerca US$ 3 

nos jogos dos grandes times pau-
listas. Hoje custa US$ 17 – e deve 
chegar a US$ 30 (R$ 50) nos jogos 
do Corinthians na próxima Copa 
Libertadores. Evidentemente, a va-
lorização do real deu um empurrão 
importante para o aumento das re-
ceitas com base no dólar. 

Mas ainda é possível (e preciso) 
gerar muito mais recursos. “Os ti-
mes brasileiros precisam buscar ou-
tras fontes de renda”, diz o analista 
financeiro Amir Somoggi, da filial 
brasileira da empresa de auditoria 
Crowe Horwath RCS, uma das dez 
maiores do mundo em sua área. Um 
dos pontos em que os 
clubes nacionais mais 
derrapam é a venda 
de produtos licencia-
dos. Mesmo nesse caso, 
contudo, houve avanços. 
Em 2005, o Corinthians 
faturou menos de R$ 
450 mil nesse front. Em 
2010 deve faturar mais 
de R$ 10 milhões. São 
valores muito baixos se comparados 
aos obtidos na Europa. Tome-se o 
exemplo do Barcelona. Administra-
do por uma junta diretiva profissio-

nal, o time teve um faturamento de 
€ 384,8 milhões na última tempora-
da (2007-2008), dos quais € 117,4 
milhões provenientes de marketing 

– ainda que o time considere sua ca-
misa sagrada e só ceda espaço nela 
ao Unicef, instituição a que destina 
€ 1,5 milhão anualmente.

Esse abismo entre o Brasil e o 
Velho Mundo se aprofunda ainda 
mais se confrontadas as torcidas. 
A do Flamengo, por exemplo, é 
hoje a maior do mundo, com 32,6 
milhões de aficionados (veja tabela 
à pág. 23). Ou seja: o rubro-negro 
carioca tem quase tantos torcedo-

res quanto a Espanha 
habitantes. “Uma ci-
fra como essa é um 
ativo extraordinário 
em termos de marca 
em qualquer lugar do 
planeta”, diz Mattos 
Jr. “O Manchester 
United tem apenas 
4,2 milhões de torce-
dores na Inglaterra, 

mas é o clube mais popular na Ásia, 
um continente em que seus jogos 
geram altas audiências e cujos ha-
bitantes compram seus produtos 
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QUANDO SE FALA em futebol 
rico, a Europa – particularmente 
a sua festejada Liga dos Campe-
ões – costuma ser tratada como a 
grande referência. A Champions, 
como é mais conhecida, é a princi-
pal competição de clubes de futebol 
do mundo, não só pela qualidade 
das equipes como pelo alto valor 
dos prêmios e direitos televisivos. 
Por essa lógica, os clubes mais ricos 
do mundo atualmente seriam Real 
Madrid, Barcelona, Manchester 
United e Chelsea, com orçamentos 
anuais acima dos € 300 milhões, 
em sua maioria. Eles são muito 

efi cientes no quesito receitas, 
advindas de quatro áreas: direitos 
de exibição pela TV, renda de jogos, 
licenciamento e patrocínios.
Feitas as contas, porém, a realida-
de é outra. Como os brasileiros, a 
maioria dos grandes clubes eu-
ropeus, em especial os ingleses, 
espanhóis e italianos, patina feio 
no endividamento. Somadas, as 
dívidas dos quatro maiores clubes 
ingleses já ultrapassam € 1 bilhão. 
Na Espanha, exceto o Barcelona, 
praticamente todos os clubes da pri-
meira divisão estão nessa situação. 
Mesmo o Real Madrid, que gastou 

mais de € 200 milhões em contra-
tações na temporada de 2009, tem 
hoje uma dívida superior a € 550 
milhões para um orçamento anual 
de cerca de € 350 milhões.
Para enfrentar a situação, a Uefa (a 
confederação europeia de futebol) e 
a Associação dos Clubes Europeus 
devem implantar, já na próxima 
temporada, uma série de medidas 
disciplinadoras. O objetivo é exigir 
maior rigor fi scal e transparência 
dos times de primeira divisão. As 
novas regras vão proibir os clubes 
de atrasar salários de jogadores, 
pagamentos de transferências, 
impostos e encargos trabalhistas. 

ENQUANTO ISSO, NA EUROPA...

Alunos de colônia de 
férias do Milan no Brasil: 

futuros consumidores 

feito água.” Quem sabe agora, com 
a conquista do título brasileiro e a 
eleição da primeira presidente de 
sua história, a ex-nadadora olímpi-
ca Patrícia Amorim, essa situação 
mude. Mas Patrícia já tem obstácu-
los pela frente. O primeiro deles é o 
machismo reinante no esporte. “As 
pessoas subestimam a minha capaci-
dade de administrar o futebol, e vou 

provar que estão enganadas”, disse 
a presidente em sua primeira entre-
vista após a apuração dos resultados.

Infelizmente, o aumento das re-
ceitas não se traduz numa melhora 
equivalente na situação dos clubes. 
Ao contrário; salvo raras exceções, 
eles precisam tomar empréstimos 
bancários para fazer face a neces-
sidades urgentes de caixa e honrar 

dívidas preexistentes. Portanto, na 
maioria dos casos, por mais pro-
fissional que seja uma gestão, ela 
sempre herdará um pesado fardo 

– as dívidas. Os bancos BIC e Banif 
são hoje as principais fontes de em-
préstimos, que têm por garantia de 
pagamento as cotas dos clubes na 
venda dos direitos de transmissão 
à Rede Globo. “É um modelo de 
gestão amador, sem o menor com-
promisso com a sustentabilidade”, 
diz Elena Landau. “Se tirassem o 
serviço da dívida, grande parte dos 
clubes hoje teria superávit”, diz o 
colunista Paulo Vinícius Coelho, o 
PVC, do jornal Folha de S.Paulo.

A única saída, na opinião prati-
camente unânime dos especialistas, 
seria os clubes deixarem de ser uma 
eterna fonte de arranjos políticos fi-
nanceiramente deletérios – e trans-
formarem-se em empresas. “O pre-
sidente do Corinthians deveria ter 
o mesmo salário que o CEO de uma 
multinacional, bônus pela conquis-
ta de títulos e comissões nas vendas 
de jogadores”, sustenta Juca Kfouri. 

Capa
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Encampadas pela Fifa, entrarão 
em vigor na América do Sul em 
2011 e no Brasil no ano seguinte. 
Outro marco regulatório, que 
vem sendo chamado de fair play 
fi nanceiro, proíbe os clubes de 
apresentar défi cits consecutivos 
por mais de três anos. Com isso, é 
possível que, na próxima década, 
assista-se a um crescimento dos 
clubes alemães e franceses, fi -
nanceiramente os mais saudáveis 
do Velho Mundo. Se não faturam 
tanto quanto seus rivais italianos, 
ingleses e espanhóis, pelo menos 
conseguem a proeza, hoje rara, de 
só gastar o que podem pagar.

Grupos  
privados 

começam a  se 
interessar pelo 

negócio do 
futebol 

O gaúcho Pato: levado para 
a Itália quando começava 

a brilhar no Brasil

Tamanha metamorfose, no entanto, 
ainda parece fora do alcance da 
maioria das agremiações brasileiras. 

Décadas de amadorismo não se 
corrigem da noite para o dia. Pela le-
gislação atual, entre outras regalias, 
os clubes não podem ter sua falência 
decretada e têm direito a generosas 
isenções fiscais e trabalhistas. Mes-
mo assim, a maioria não recolhe seus 
tributos. As agremiações brasileiras 
acumulam um vultoso passivo tra-
balhista e fiscal, em cuja cobrança 
o governo, em todas as suas esferas, 
nunca revelou muito interesse. “É 
preciso que o poder público en-
campe essas mudanças e estabeleça 
novas regras”, diz Elena Landau. O 
empresário Mattos Jr. vai mais lon-
ge. “O governo federal deveria usar a 
inadimplência dos clubes e se tornar 
o indutor de sua transformação em 
sociedades empresariais.”

Enquanto isso não acontece, ini-
ciativas privadas florescem nesse 
vácuo. Um grande grupo como o Pão 
de Açúcar, aparentemente alheio às 
chuteiras, faz incursões no futebol. 

A pedido de seu princi-
pal acionista, Abílio Di-
niz, em 2003 foi criado 
um projeto de futebol 
dentro do clube dos 
funcionários, o Pão de 
Açúcar Esporte Clube – 
Paec. Depois de promo-
ver seleções regulares 
de jovens talentos em 
todo o país – uma delas atraiu 72 
mil candidatos –, o clube montou 
times de divisões de base e, com 
o tempo, um profissional, que em 
2010 disputará a segunda divisão 
do Campeonato Paulista. Segundo 
Fernando Soleiro, seu presidente, o 
Paec coloca os jogadores mais talen-
tosos à disposição de grandes clubes 
de São Paulo sem cobrar nada, mas 
retendo 50% dos direitos econômi-
cos (isto é, metade do valor de uma 
eventual futura negociação).

Num derradeiro, 
supremo e ligeira-
mente humilhante 
exemplo, o próprio 
Milan fatura um 
bom dinheiro com 
o futebol no Brasil. 
A equipe milanesa 
empresta sua mar-
ca a 11 colônias de 

férias para crianças e jovens espa-
lhadas por 11 capitais brasileiras. 
No Milan Junior Camp, como são 
chamadas, a garotada passa uma 
semana jogando bola, sob a super-
visão de profissionais – e, de quebra, 
adquire produtos do time, que, em-
bora seja estrangeiro, muitos levam 
no coração. Ainda temos muito que 
aprender com os europeus. 

*Com a colaboração de Adriana Setti, de 
Barcelona

45P I B

A
RQ

U
IV

O
 G

O
LD

EN
 G

O
A

L 
SP

O
RT

S 
VE

N
TU

RE
S



46 P I B

Entrevista
Alessandro Teixeira

G
LÓ

RI
A

 F
LÜ

G
EL

P I B



E le é uma espécie de embai-
xador comercial do país. 
No comando da Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e Inves-

timentos (Apex-Brasil) e da World 
Association of Investiment Promo-
tion Agencies (Waipa), Alessandro 
Teixeira roda o mundo para promo-
ver, de um lado, as exportações de 
produtos e serviços do Brasil e, na 
mão inversa, atrair investimentos 
estrangeiros para o país. Debaixo 
do braço, leva um presente feito sob 
encomenda: um livro de história do 
Brasil, para que o interlocutor en-
tenda de onde saímos e para onde 
vamos. “Temos comércio externo 
aberto há menos de 20 anos. Somos 
crianças. Mas nosso resultado já é o 
de um adulto”, diz esse gaúcho de 
37 anos, doutor em Economia pela 
Universidade de Sussex, Inglaterra.    

Teixeira aposta que, em dez anos, 
a robustez das multinacionais brasi-
leiras levará o país a investir US$ 70 
bilhões em terreno estrangeiro –  o 
triplo do verificado em 2008, ano 
histórico para o setor. Ele lança mão 
dos dados chineses para afirmar que 
o Brasil e a China estão em patama-
res semelhantes de internacionali-

zação. “Um pouquinho a mais, no 
caso da China”, ressalta. E é em 
terreno oriental que ele prepara o 
salto brasileiro. 

A Apex-Brasil abriu um centro de 
negócios em Pequim, há sete meses, 
e trabalha para fazer da Expo Xangai 
2010 a maior apresentação já levada 
pelo Brasil ao exterior – momento 
estratégico para que o país se posi-
cione no mercado asiático. Mas não 
só os emergentes estão em sua mira. 
A unidade da Apex-Brasil em Cuba, 
lançada há um ano, já conta com seis 
empresas brasileiras de malas pron-
tas para investir em uma das econo-
mias mais fechadas do globo, porém 
com as portas abertas para o Brasil.

Como o senhor avalia o desempenho 
das empresas brasileiras no exterior?
Os números do Brasil são estonte-
antes. Até 2002, o país praticamente 

não investia em negócios no exte-
rior. A internacionalização da eco-
nomia brasileira começa, para valer, 
a partir do final de 2003. Foi ali que 
damos o pulo. Antes, a média anu-
al dos investimentos das empresas 
nacionais no exterior não chegava 
a US$ 1 bilhão. Em 2008, atingimos 
US$ 21 bilhões. Para este ano, eu cal-
culo que, se conseguirmos investir 
entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, 
estamos muito bem.
 
É esse o tamanho do estrago provo-
cado pela crise fi nanceira?
Segundo a Waipa, o fluxo do inves-
timento direto estrangeiro em todo 
o mundo deve cair neste ano cerca 
de 40%. Em 2008, atingiu US$ 1,8 
trilhão, um recorde. Trabalhamos 
com a expectativa de atingir US$ 
1,2 trilhão neste ano e subir para 1,5 
trilhão em 2010.
 
Que oportunidades o senhor enxer-
ga para as empresas brasileiras nesse 
novo mundo pós-crise? Com a rápida 
recuperação da economia brasileira, 
fala-se que o governo estaria exami-
nando a possibilidade de usar parte 
das reservas cambiais, em alta, para 
incentivar a internacionalização das 

“Acordamos para 
a internacionalização”

À frente da agência de promoção do Brasil no exterior, Alessandro Teixeira 
afi rma que a internacionalização das empresas brasileiras se tornou, enfi m, 

uma política de governo e que, apesar de um fraco 2009, as multinacionais do 
país devem triplicar seus investimentos lá fora nos próximos dez anos  

N E LY C A I X E TA 
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Universidade de Sussex, Inglaterra.    

Teixeira aposta que, em dez anos, 
a robustez das multinacionais brasi-
leiras levará o país a investir US$ 70 
bilhões em terreno estrangeiro –  o 

das empresas brasileiras no exterior?
Os números do Brasil são estonte-37 anos, doutor em Economia pela 

Universidade de Sussex, Inglaterra.    
Teixeira aposta que, em dez anos, 

a robustez das multinacionais brasi-
leiras levará o país a investir US$ 70 
bilhões em terreno estrangeiro –  o 

Universidade de Sussex, Inglaterra.    
Teixeira aposta que, em dez anos, 

das empresas brasileiras no exterior?
Os números do Brasil são estonte-

Em dez anos 
triplicaremos o 
investimento 
no exterior. 
Devemos chegar a 
US$ 70 bilhões
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empresas nacionais. Como está essa 
discussão?
Estamos discutindo várias possibili-
dades. Quando o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, anunciou em 
maio de 2008 a criação do Fundo 
Soberano do Brasil, com recursos 
do Orçamento, com esse mesmo 
propósito, havia um debate sobre o 
uso de parte das reservas. Há uma 
nova consciência sobre a importân-
cia de nossas empresas investirem 
no exterior. A internacionalização 
tem um efeito muito mais positivo 
a longo prazo para uma economia 
do que a simples atração de inves-
timento. Claro, para quem atrai é 
muito bom, mas para quem inves-
te é melhor ainda. Se o Brasil real-
mente quiser estar entre as cinco 
maiores economias dos próximos 
anos, tem de internacionalizar e 
fortalecer as empresas brasileiras. 
E, com isso, vamos ver nascer uma 
onda de empreendedores voltados 
para o exterior. A internacionaliza-
ção é e vai continuar sendo uma po-
lítica inovadora cada vez mais forte 
do governo brasileiro. Claro, eu só 
posso responder pelo meu governo. 
Mas acho que os que virão terão de 
seguir o que a gente vem fazendo.
 
O Brasil está ganhando uma grande 
dimensão nos fóruns internacionais. 
Essa imagem é desproporcional em 
relação às nossas empresas lá fora?
Não acho. O mesmo movimento 
acontece com a China, que já está 
sendo colocada como a segunda 
maior economia do mundo. Se ob-
servarmos o percentual de interna-
cionalização da economia chinesa, 
vemos que, em 2008, a China re-
cebeu cerca de US$ 92 bilhões em 
investimentos externos. Em contra-
partida, investiu fora US$ 51 bilhões. 
Analisando essa relação, verificamos 
que é bem similar à do Brasil. É qua-
se 50%. Um pouquinho a mais, no 

caso da China. Isso mostra que essas 
duas economias emergentes estão 
em patamares parecidos nesse pro-
cesso, guardadas suas proporções.
 
Mas o senhor não acha que essa 
nova posição do Brasil no exterior, 
para ser consolidada, exige também 
mais empresas sólidas e identifi ca-
das com o país?
É isso que vem acontecendo. No 
caso brasileiro, são grandes compa-
nhias, como  Gerdau, Vale, Embraer, 
Votorantim, as grandes empreiteiras 
nacionais. Essas já estão sendo asso-
ciadas ao Brasil.
 
InBev entra nessa lista?
Considero que sim, porque seus 
administradores, seus gestores, seu 
middle management é todo brasilei-
ro. É vista no mundo inteiro, cada 
vez mais, como uma empresa bra-
sileira. Os jornais americanos se re-
ferem a ela como Brazilian bevera-
ge company, e os europeus também. 
Vamos precisar cada vez mais de 
empresas consolidadas no exterior. 
E aqui entramos em outro ponto im-
portante: como é a imagem comer-
cial do Brasil? A imagem não pode 
ser construída só com o governo. 
Precisamos de empresas nas quais 
o setor comercial esteja refletido. 
Hoje, já temos.

Qual o papel da Apex-Brasil na identi-
fi cação de oportunidades de comércio 
no exterior?
Os escritórios da Apex-Brasil são, 
na verdade, incubadoras de inter-

nacionalização. Por exemplo, temos 
cerca de 130 empresas brasileiras 
de porte médio no nosso escritório 
nos Estados Unidos. Elas estão lá 
subscritas como empresas america-
nas. Na verdade, esse é o primeiro 
degrau do processo de internacio-
nalização. Quando montou esses 
centros, a Apex-Brasil não tinha a 
envergadura que tem hoje do pon-
to de vista internacional. Agora, 
somos a segunda melhor agência 
do mundo na recepção de investi-
mentos. Somos respeitados inter-
nacionalmente. Fazemos estudos de 
mercado e de investimento, além de 
rodadas de negócios e distribuição, 
mas cada centro opera com flexibi-
lidade. Em Bruxelas, vamos fazer 
lobby técnico na União Europeia, 
tanto para investimento quanto 
para exportação. O que a gente quer 
é gerar negócios. Negócios de inves-
timento ou de comércio exterior.

Há exemplos concretos?
Fizemos, por exemplo, o processo 
de internacionalização do Giraffa’s, 
rede de fast-food de Brasília, que 
deve entrar no mercado  americano 
no ano que vem. Sou fã do Giraffa’s, 
como lá todos os dias. A carne é mui-
to boa, o feijão está sempre quente. 
Em breve, o americano vai poder 
chegar lá, pagar US$ 6 e levar arroz, 
carne, feijão, farofa. E banana frita. 
Claro, não é um restaurante top de 
linha, mas para fast-food é melhor 
que qualquer outro. Na China, aju-
damos a internacionalizar o Habib’s, 
que terá dez lojas no país. Quando 
lançamos o centro em Cuba, algu-
mas pessoas diziam: “Cuba não tem 
possibilidade nenhuma”. Em um 
ano, a gente mostrou que tem.

O que Cuba tem a oferecer às empre-
sas brasileiras?
É uma grande possibilidade de 
plataforma de comércio exterior. 
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Se os empresários 
brasileiros 
entendessem a China, 
a gente já teria uma 
estratégia privada 
para trabalhar

Entrevista • Alessandro Teixeira
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Lá, estamos trabalhando com seis 
investimentos. Um deles é a EMS, 
uma das maiores companhias do 
setor farmacêutico brasileiro. A 
empresa trabalha fortemente com 
a expansão da sua produção e 
precisa ganhar tecnologia. Cuba 
é totalmente fechada ao mercado 
farmacêutico e é um dos melho-
res mercados do ponto de vista 
de inovação e desenvolvimento 
tecnológico (do setor). Tinha uma 
fila enorme para entrar: indianos, 
chineses. Mas fomos nós os pri-
meiros. Não só para produzir me-
dicamentos em Cuba, mas também 
para fazer transferência de tecno-
logia. O que, sem dúvida alguma, 
vai melhorar o posicionamento da 
EMS no Brasil. Outro exemplo é a 
Fanavid, uma média produtora de 
vidros no Brasil. A empresa está 
investindo US$ 150 milhões em 
parceria com o governo cubano 
para instalar uma fábrica no país. 
Se fosse sozinha, provavelmente 
não teria condições de entrar.
 
Há uma mobilização em diversos 
órgãos do governo em favor da 
internacionalização. O Ipea anun-
ciou recentemente que está criando 
uma diretoria de internacionaliza-
ção para estudar esses processos. 
O Inmetro também está envolvido 
nesse processo, assim como a Em-
brapa, com o BNDES, que acaba de 
inaugurar um escritório em Londres 
e um em Montevidéu. O governo, 
enfim, acordou para a importância 
de fazer um trabalho articulado 
nesse sentido?
Sem dúvida. O Inmetro está auxi-
liando as empresas a se colocarem 
cada vez melhor no processo de in-
ternacionalização, via adequação 
dos produtos, padronização da 
produção e inovação. Por exem-
plo: uma empresa precisa fazer 
um teste químico de determinado 

produto porque só pode entrar em 
um país se tiver esses documentos. 
O Inmetro faz isso. Já o Ipea for-
nece dados e inteligência econô-
mica ao processo. O ponto (crítico) 
para internacionalização hoje, na 
minha opinião, é menos de infor-
mação e mais de apoio financeiro 
no processo.
 
Voltando à questão das reservas cam-
biais, como elas podem ser usadas 
para esse fi m?
Há várias opções. Nós devemos fi-
nalizar uma proposta mais concisa 
nos próximos meses. Mas o fato im-
portante aqui é que o governo acor-
dou para a necessidade de ter uma 
política específica para isso. Eu não 
gosto de plagiar o presidente Lula, 
mas pela primeira vez na história 
deste país vamos ter, e cada vez 
mais, uma política de internacio-
nalização do setor produtivo.
 
Como o senhor imagina o posiciona-
mento brasileiro no exterior daqui a 
dez anos?
Em dez anos, estaremos investindo 
pelo menos o triplo do que investi-
mos hoje. Espero chegar a US$ 70 
bilhões de investimento externo. 
Também espero ver empresas fa-
cilmente identificadas com o Bra-
sil. Quem começou o processo de 
internacionalização das empresas 
brasileiras foi o setor de engenha-
ria. O modus operandi desse mer-
cado é extremamente valioso. Nós 
ajudamos essas empresas e tam-
bém aprendemos com elas. Hoje, 

a Odebrecht leva mais de mil pro-
dutos brasileiros para a África. São 
botas, capacetes, calças. Um dos 
melhores cases de internacionali-
zação do setor de alimentos bra-
sileiros são os supermercados que 
ela tem em Luanda (em Angola).
 
Há algum setor especialmente pro-
missor no avanço da internacionali-

zação das empresas brasileiras?
O país tem capacidade de se con-
solidar em vários setores. Um nos 
quais eu aposto é o de comunicação, 
de empresas de publicidade. Essa 
área, com certeza, vai ser cada vez 
mais internacionalizada, graças à 
nossa competência. O Nizan Gua-
naes (do grupo ABC) já tem algu-
mas empresas nos Estados Unidos. 
Ele leva a cultura brasileira para 
dentro da empresa. Ele cresceu no 
Brasil, ganhou musculatura. Agora, 
olha para o mercado e diz: “Tenho 
de ir para os Estados Unidos. É lá 
que vou competir”.
 
O que o Brasil está preparando para 
a Expo Xangai, em 2010?
Será a maior apresentação que 
o Brasil já teve na história. Que-
remos usá-la para o processo de 
internacionalização do país. E 
não estamos falando só de bele-
za física. Vai ter um impacto do 
ponto de vista de negócios. Hoje, 
a China é o maior país capitalista 
do mundo, o que cresce mais rá-
pido, que gera emprego mais rá-
pido. Eu não apostaria, acho que 
ninguém pode apostar, em como 
vai se dar a questão (sobre o futu-
ro) da China, porque pouca gente 
entende a China da forma como 
devia ser entendida. Inclusive o 
próprio Brasil não entende. Se os 
empresários brasileiros entendes-
sem a China, a gente já teria uma 
estratégia privada para trabalhar, 
em vez de reclamar. 

Lá, estamos trabalhando com seis 
investimentos. Um deles é a EMS, 
uma das maiores companhias do 

Lá, estamos trabalhando com seis 
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Se o Brasil realmente 
quiser ser uma grande 
potência, tem de 
internacionalizar 
e fortalecer as 
empresas brasileiras
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O país cresce
hoje em bases
mais sólidas

do que 
nos anos

do “milagre 
econômico”

chegou?chegou?
O futuro 

P or várias décadas, os bra-
sileiros escutaram (e às 
vezes acreditaram) que o 
Brasil era “o país do futuro” 

– e sempre seria. Isso hoje 
é passado. A julgar pelo olhar es-
trangeiro, representado por algumas 
das publicações mais influentes do 
mundo, esse futuro já chegou. Nos 
últimos meses do ano, o país foi capa 
da revista inglesa The Economist, 
tema de um especial de dez páginas 
do diário Financial Times e pauta 
recorrente em jornais globais como 
o americano The New York Times e 
o espanhol El País. Além de ganhar 
espaço na imprensa internacional, 
o país viu o presidente Lula rece-

ber, em Nova York, o prêmio Woo-
drow Wilson de Serviço Público 
por “serviços prestados à democra-
cia”. E, em Londres, ganhar outro 
prêmio conceituado, da Chatham 
House, por sua “contribuição para 
as relações internacionais”. Lula 
figurou ainda em 33º 
lugar entre 67 eleitos 
no ranking de pes-
soas mais poderosas 
do mundo produzido 
pela revista de negó-
cios americana Forbes. 

O que significa 
isso em termos de po-
der e influência reais 
no mundo? É a essa 

questão que um livro publicado 
recentemente nos Estados Unidos 
tenta responder – uma pergunta 
escancarada desde o título O Bra-
sil como uma Superpotência Econô-
mica?*, produzido pela Brookings 
Institution, um think tank liberal 

de Washington. Seu 
lançamento, na sede 
do Banco Mundial 
na capital americana, 
reuniu especialistas 
de diversas institui-
ções para discutir o 
papel reservado ao 
Brasil na economia 
mundial, hoje e no 
futuro. A obra traz 

Em livro lançado nos Estados Unidos, 
especialistas avaliam as possibilidades 
de o Brasil se tornar uma potência mundial  
F L ÁV I A C A R B O N A R I ,  D E WA S H I N G TO N

O Brasil no Mundo 
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*O livro Brazil as an Economic Superpower?, 
de 291 páginas, é editado pela Brookings 
Institution Press

uma série de ensaios que abordam 
temas diversos: a liderança brasilei-
ra no agronegócio e no mercado de 
energias renováveis, as mudanças e 
tendências nas políticas comerciais 
atuais, a presença crescente de gran-
des empresas brasileiras no exterior 
e o impacto das políticas sociais vol-
tadas à distribuição de renda.

No livro, a resposta à pergunta 
do título e a condição atual brasi-
leira permanecem em aberto. “De-
pende do que consideramos uma 
superpotência”, ressalva Leonardo 
Martinez-Diaz, diretor para o Cen-
tro de Desenvolvimento Econômi-
co da Brookings Institution e coe-
ditor da obra. Ele vê o país no bom 

caminho. “Pela ótica 
de sua influência na 
economia global e nos 
centros emergentes de 
tomada de decisões 
econômicas, o Brasil 
está, de fato, no caminho certo para 
se consolidar como um país de pri-
meira grandeza”, diz.

Porém, segundo Martinez-Diaz, 
a continuidade da expansão da in-
fluência brasileira nessas duas esfe-
ras dependerá da capacidade de o 
setor privado nacional capitalizar as 
novas oportunidades e de o Estado 
persistir na busca de uma maior in-
tegração na economia global. Como 
exemplos de oportunidades bem 

aproveitadas, Martinez cita o desen-
volvimento pela Petrobras de tecno-
logia de exploração de petróleo em 
águas profundas, a expansão dos ne-
gócios internacionais da Odebrecht 
e algumas tendências recentes no 
setor bancário, no qual o Itaú Uni-
banco assume uma estratégia global 
cada vez mais sólida e o Banco do 
Brasil se torna um player regional.

O livro também discute os possí-
veis caminhos para o Brasil integrar-
se de forma mais firme à economia 
global. Para alguns dos analistas, a 
estratégia de priorizar acordos com 
países em desenvolvimento, forta-
lecendo as relações Sul-Sul, pode 
fazer sentido político, mas é ques-
tionável em termos econômicos. Em 
seu texto, o economista Mauricio 
Moreira Mesquita, diretor do de-
partamento de pesquisas do Ban-

co Interamericano 
de Desenvolvimento 
(BID), diz que, devi-
do a essa estratégia, 
o país acaba pagando 
mais caro que outros, 
como China e Índia, 
para entrar nos gran-
de mercados do Nor-
te. Mesquita sugere 
que o Brasil reduza 
e racionalize seu sis-
tema de proteção ta-
rifária. Segundo ele, 
as taxas nominais de 
tarifas sobre a impor-

tação que impõe estão bem acima 
das praticadas por outros países 
emergentes, como China e México.   

O livro relembra que o potencial 
brasileiro já esteve em evidência 
no passado – no período conheci-
do como “milagre econômico” dos 
anos 1970, por exemplo –, mas o 
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A estabilidade
institucional e

a solidez da 
democracia 

são vantagens 
brasileiras 

Brasil não se tornou uma potência 
global. No entanto, de acordo com 
Martinez-Diaz, o otimismo atual se 
justifica pelo fato de esse salto estar 
se dando sobre bases mais sólidas. 

“A democracia estável e o histórico 
recente de inflação baixa e de ges-
tão macroeconômica conservadora 
tornaram o país mais integrado à 
economia mundial do 
que em qualquer mo-
mento dos últimos 40 
anos”, assinala. 

Outro dado novo 
é o aumento susten-
tado na renda das ca-
madas mais baixas da 
população brasileira. 
Essa queda persisten-
te na desigualdade 
tem se mantido tanto em períodos 
de crescimento quanto naqueles em 
que o país não avançou. “Esse traço 
deve-se à combinação de políticas 
macroeconômicas que levaram à 
estabilidade e ao crescimento com 
políticas sociais de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, que 
trazem benefícios enormes a custos 
relativamente baixos”, afirma o eco-
nomista principal do Departamento 
do Cone Sul do BID, Bruno Saraiva. 
O crescimento acumulado da ren-
da per capita dos 10% mais pobres 
da população brasileira foi de 57% 
entre os anos de 2001 e 2006, en-
quanto, para os 10% mais ricos, esse 
aumento foi de 6,7%.

Há ainda elementos que susten-
tam o otimismo, mesmo que a clas-
sificação de superpotência possa 
parecer um tanto distante. Décima 
maior economia mundial, o Brasil 
hoje lidera a retomada do cresci-
mento econômico na América La-
tina. Entre 2008 e 2009, recebeu a 
chancela de grau de investimento 
conferida pelas três maiores agên-
cias de classificação de risco de 
crédito do mundo. Além disso, no 

campo político, destaca-se em gru-
pos como o G-8 e o G-20 e defende a 
maior participação dos países emer-
gentes no FMI e no Banco Mundial. 
Também vem fazendo valer seu 
nome entre os BRICs, denomina-
ção do quarteto integrado por Brasil, 
Rússia, Índia e China, vistos como 
as grandes promessas das próximas 

décadas – estima-se 
que, até 2050, eles 
podem se transfor-
mar nas maiores eco-
nomias globais. 

À época da cria-
ção do grupo, a in-
clusão do Brasil foi 
vista com ceticismo 
por muitos. As dúvi-
das a esse respeito se 

referiam não tanto ao potencial do 
país, mas à exatidão do conceito. “A 
expressão BRIC colocou juntos paí-
ses com diferenças enormes entre 
si”, questiona James Ferrer, funda-
dor e diretor do Centro para Estu-

dos Latino-Americanos da George 
Washington University. Já Saraiva, 
do BID,  considera a expressão feliz. 

“Os BRICs levaram o mundo a uma 
reavaliação do papel dos países em 
desenvolvimento no cenário inter-
nacional”, diz ele.

De uma forma ou de outra, hoje 
o país é um membro de destaque 
desse grupo. Analistas apontam a 
superioridade da democracia brasi-
leira, percebida como um ativo van-
tajoso. Além disso, a China e o Brasil 
vêm seguindo trajetórias contrárias 
no que diz respeito à desigualdade – 
em alta na primeira e em queda no 
segundo. Outras análises frisam 
que, como o Brasil já passou pela 
industrialização e urbanização que 
hoje impulsionam o crescimento de 
China e Índia, a comparação direta 
entre a evolução dos PIBs, muito 
mais explosiva na China, não seria 
um critério justo de avaliação.

Há ainda o consenso de que a 
nova ordem externa, nas esferas 
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O republicano 
Nunes, do Brasil 
Caucus: Brasil 
forte é bom 
para os EUA

econômica e política, é extrema-
mente favorável ao Brasil. Segundo 
livro da Brookings Institution, o 
aumento da classe média em países 
como China e Índia deverá continu-
ar sustentando a demanda crescen-
te por produtos agrícolas e outras 
commodities brasileiras. O debate 
sobre mudanças climáticas também 
deve impulsionar a indústria de 
biocombustíveis e energia hidrelé-
trica, setores nos quais o Brasil já é 
uma destacada potência. Hoje, 46% 
da energia consumida no país vem 
de fontes renováveis, contra uma 
média mundial de 13% e de 6% nos 
países da OCDE.

“O Brasil sempre quis ser líder, 
mas esse desejo ficava mais no plano 
retórico. Hoje, com as políticas que 
vem adotando, está começando a 
cumprir de verdade essa promessa”, 
avalia Ferrer. “Agora é preciso usar 
positivamente sua liderança para 
influenciar outras nações.” Muitos 
países, em especial os latino-ameri-

canos, veem o crescimento brasilei-
ro como uma oportunidade, devido 
às dimensões de seu mercado. Em 
2008, as exportações brasileiras 
para a América Latina somaram 
20% do total vendido ao exterior, 
contra os 10% registrados uma dé-
cada atrás (1998).

Mas outros o consideram um 
competidor. Ainda de acordo com 
Ferrer, a liderança brasileira na 
América Latina desperta inveja 
em certos vizinhos, especialmente 
aqueles com outras visões políticas 
e de desenvolvimento. É o caso da 
Venezuela de Hugo Chávez, que 
também tenta expandir sua influên-
cia no continente. É importante, sa-
lientam os analistas, que essa lide-
rança brasileira gere uma mudança 
na posição de Washington quanto 
à arquitetura geopolítica da Amé-
rica Latina. Em artigo publicado 
na edição de setembro da revista 
Economia Brasileira, o diplomata 
Sebastião do Rego Barros afirma 
que a oposição entre a crescente 
importância brasileira e o adven-
to do bolivarianismo chavista não 
permite à Casa Branca lidar com o 
Brasil a partir de visões simplistas.

Hoje o país exibe não apenas 
uma maior capacidade de lideran-
ça econômica e política, mas, so-

bretudo, estabilidade institucional, 
fator vital à nova estratégia dos 
EUA para o continente, menos in-
tervencionista. “O Brasil tem atual-
mente uma grande oportunidade 
de se estabelecer como potência – e, 
para os EUA, isso é bom, pois traz 
estabilidade à América do Sul”, diz 
o congressista republicano Devin 
Nunes, um dos copresidentes do 
Brasil Caucus, a frente parlamen-
tar articulada há alguns anos pela 
Embaixada brasileira em Washing-
ton e hoje composta por mais de 30 
congressistas.

Tornar-se ou não uma potência 
é algo que dependerá, entre outras 
coisas, de como o Brasil vai lidar 
com obstáculos que ainda entravam 
seu desenvolvimento, como o défi-
cit de infraestrutura, a desigualdade 
social e as reformas institucionais 
pendentes. “Será preciso encarar 
esses desafios e, ao mesmo tempo, 
manter a estabilidade macroeconô-
mica, seguindo uma gestão respon-
sável e pragmática, que não crie um 
ambiente de riscos desnecessários”, 
diz Saraiva. “Essas questões são 
fundamentais para que o país possa 
atingir seu pleno potencial.” Cabe, 
portanto, ao próprio Brasil decidir 
a dimensão e a relevância que pre-
tende ter no futuro. RE
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O momento mágico
O bom desempenho do Brasil na 
saída da crise global traz consigo o 
desafio de lidar com o sucesso. Não 
podemos nos esquecer da agenda de 
reformas necessárias para que o país 
siga crescendo nas próximas décadas
O C TAV IO D E B A R R O S *

O Brasil, eleito pelo voto 
popular dos investi-
dores globais como o 
país que se descolou 
do mundo no pós-

crise, está diante do inesperado: 
o sucesso. Pedindo licença para 
misturar imagens, voamos em céu 
de brigadeiro, mas navegamos em 
mares nunca dantes navegados. Ou 
seja, achamos tudo isso estranho e 
exibimos um certo mau jeito diante 
da situação. Como lidar com o su-
cesso? É um desafio que vale para o 
Brasil atual e, de certa forma, para 
todos aqueles diante de situações 
extremamente favoráveis. 

Para sermos francos, entende-
mos mesmo é de crise. Foram tantas 

que aprendemos a tirá-las de letra. 
Durante décadas, administramos 
crises recorrentes. Ganhamos know-
how. Sabemos reagir e, diante da 
emergência, não piscamos: fazemos 
o que precisa ser feito, qualquer que 
seja o governo. Agora, no momento 
em que tudo parece caminhar bem, 
somos meio “pernas de pau”. Por ve-
zes, não sabemos como reagir. Che-
gamos ao paradoxo de nos perguntar 
se mantemos o rumo ou mudamos 
tudo na política econômica. 

O presidente Lula cunhou a ex-
pressão “momento mágico” para 
expressar a convergência de fatores 
que conduzem ao reconhecimen-
to mundial de que o Brasil, de fato, 
adquiriu um novo status. Ele cap-

turou intuitivamente 
a onda favorável na 
qual o país vem sur-
fando. “Descolamen-
to” deixou de ser uma 
palavra maldita. Esta-
vam enganados os que 
viam no pós-crise um 
mundo radicalmente 
oposto ao de antes. 
Na fase atual, esta-
mos simplesmente 
retomando a trajetó-
ria exibida até setem-
bro de 2008, quando a 
economia crescia for-

temente. Assim, o Brasil se juntou a 
uma elite de países que crescem de 
forma robusta, apontando para algo 
em torno de 6% em 2010.   

Nós, economistas, já achávamos, 
antes da implosão dos mercados, que 
o Brasil estava mais bem preparado 
para enfrentar uma situação global 
adversa – mas não tínhamos como 
provar. A crise veio nos ajudar. Ainda 
que duramente sentida no seu início, 
foi logo superada. As razões são vá-
rias, porém a mais importante foram 
os 15 anos consecutivos de amadure-
cimento macroeconômico. Portanto, 
estamos falando de um processo 
cumulativo graças à continuidade 
sustentada de uma gestão macroeco-
nômica inequivocamente vencedora. 

As medidas tempestivas tomadas 
pelo Banco Central e pelo governo 
ajudaram bastante a mitigar os im-
pactos da crise, mas teriam tido mo-
desta importância caso os fundamen-
tos não estivessem bem assentados. 
É o resultado do amadurecimento, 
tanto econômico como político. Li-
quidamente, acertamos mais do que 
erramos nestes últimos 15 anos. Por 
isso, os fluxos de capitais abundam, 
na expectativa de que uma economia 
mais previsível, mais disciplinada, 
ambientada por uma democracia 
considerada entre as melhores do 
mundo emergente, venha a ser um 
porto seguro para capitais com pers-
pectivas de longo prazo.

Também por conta da penúria 
de alternativas no mundo, o Brasil 
virou foco de interesse global para 
os negócios. Ou seja, o Brasil me-
lhorou em termos absolutos, mas, 
em termos relativos, melhorou 
mais ainda. Outros países anda-
ram para trás. A vitória na batalha 
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Como lidar 
com o sucesso? 
Para ser franco, 

entendemos mesmo 
é de crise

Festa em Copacabana 
pela Olimpíada de 2016: 
o reconhecimento de um 

novo jogador global

para abrigar os Jogos Olímpicos de 
2016 não foi um acaso. Traduz esse 
processo cumulativo de amadure-
cimento e, portanto, o novo papel 
econômico e geopolítico adquirido 
pelo Brasil. Processo similar se deu 
quando Pequim foi eleita em 2001 
para sediar a Olimpíada de 2008. 
Era o mundo identificando um 
novo jogador global de peso.   

Mas sabemos que o sucesso tem 
efeitos colaterais. Um crescimento 
do PIB espetacular como o previsto 
para 2010 traz perigos a que precisa-
mos estar atentos.  Devemos nos per-
guntar se vale a pena forçar fiscal-
mente uma expansão muito maior 
do que aquela que somos capazes 
de sustentar. Primeiro, temos de re-
conhecer que todo esse crescimento, 
por definição, requer financiamen-
to, e esse financiamento tende a ser 
majoritariamente externo. Não po-
demos nos iludir; o Brasil ainda não 
aprendeu a poupar. O setor público 
despoupa e a mobilidade social in-
tensa não incentiva a poupança das 
famílias. Não temos como bancar tal 
crescimento sem incorrer em mega-
déficits nas contas externas.   

Isso significa que, em conse-
qüência, a taxa de câmbio tende a 
se manter apreciada. Nesse capítulo, 
não há mágica. Ainda que achemos 
que o Brasil terá como financiar 
confortavelmente esses déficits, 
não é demais lembrar que os “mo-
mentos mágicos” são transitórios e 

as crises são recorrentes. Qualquer 
novo acidente de percurso no ce-
nário global  – incertezas na China, 
onde o Brasil se plugou para valer, 
ou dúvidas sobre a continuidade de 
políticas macroeconômicas dos úl-
timos 15 anos – pode interromper 
abruptamente os financiamentos 
hoje abundantes. É preciso fortale-
cer nossa capacidade de nos finan-
ciarmos domesticamente no futuro.   

Seria prudente que mantivésse-
mos uma certa distância em relação 

ao exuberante momento atual. Não 
devemos nos autoenganar e esque-
cer a gigantesca agenda nacional 
de reformas que poderá, a médio e 
longo prazo, fazer com que o Brasil 
venha, aí sim, a ter taxas de cresci-
mento de 6% sem depender de mo-
mentos meramente mágicos. Afinal, 
temos desafios na educação, na in-
fraestrutura, nas reformas tributária, 
trabalhista, na Previdência, no Judi-
ciário e na superação do infindável 
emaranhado de custos de transação 
elevados que afetam negativamente 
a capacidade competitiva brasileira. 
Agora, com o vento a favor, é a hora 
certa de enfrentá-los. 

*Octavio de Barros é diretor de pesquisa e 
estudos econômicos do Bradesco e 
organizador, com Fabio Giambaigi, de
Brasil Pós-Crise: Agenda para a Próxima 
Década (Editora Campus). O livro traz 
artigos de Delfi m Netto, José Sergio 
Gabrielli, Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
Sergio Besserman, Francisco Dornelles, 
Armando Castellar, Gustavo Loyola, José 
Marcio Camargo, Wilson Ferreira e Glauco 
Arbix, entre outros. Os direitos autorais 
foram doados à Fundação Pró-Criança 
Cardíaca do Rio de Janeiro. 
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S egundos depois que o 
presidente do COI, Jac-
ques Rogge, anunciou no 
dia 2 de outubro, em Co-
penhague, que o Rio de 

Janeiro seria a sede dos Jogos Olím-
picos de 2016, um sonoro pipocar de 
rojões foi ouvido num lugar pouco 
provável: a Espanha, justamente o 
país cuja capital, Madri, tivera seu 
sonho de sediar os jogos desbancado, 
na última rodada de votos, pela se-

dução carioca. Não eram emigrantes 
brasileiros comemorando a conquis-
ta, mas sim moradores de Barcelo-
na, aliviados por ver sua eterna rival 
fora de cena pela segunda vez conse-
cutiva. Madri também se candidatou, 
sem êxito, aos Jogos de 2012, quando 
Londres ganhou a disputa.

Sede dos Jogos de 1992, Barcelo-
na, a capital regional da Catalunha, 
manteve sua exclusividade olímpica 
em território espanhol, algo muito 

caro ao sentimento nacionalista 
catalão – que, diga-se de passagem, 
não deve ser subestimado em hipó-
tese alguma. A Catalunha se consi-
dera uma nação à parte no colorido 
mosaico étnico e político espanhol, e 
os catalães, com justiça, ainda hoje 
se orgulham de ter hospedado os Jo-
gos que muitos analistas consideram 
os mais bem-sucedidos de todos os 
tempos. “As transformações feitas 
na cidade para a Olimpíada passa-

O que o Rio pode aprender com Barcelona 
quando o desafi o é preparar uma Olimpíada  
A D R I A N A S E T T I , 
D E B A R C E L O N A

Lições de 
irmã gêmea
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O projeto de reforma do porto 
do Rio para os Jogos de 2016...
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A capital da
Catalunha é
vista como
exemplo de
renovação

bem-sucedida

ram a ser vistas como um modelo 
para outras que desejam iniciar 
processos de revitalização em larga 
escala”, diz Stephen Essex, titular 
da cadeira de Geografia Humana da 
Universidade de Plymouth, no Reino 
Unido, autor do estudo Urban trans-
formation from hosting the Olympic 
Games (“Transformações Urbanas 
Resultantes de Jogos Olímpicos”).

A excelência catalã em converter 
sua capital no palco perfeito para o 
maior evento esportivo do planeta 
e, acima de tudo, a ca-
pacidade de reverter 
os investimentos em 
seu próprio benefício  
são inspiração para 
qualquer cidade que 
se proponha a repetir 
a façanha. Seu modelo, 
aliás, mostra-se parti-
cularmente atraente 
para o Rio de Janeiro – 
que precisa com urgência melhorar 
a qualidade de vida da população 
e tornar-se mais atrativa para o 
resto do mundo. A Barcelona pré-
olímpica guardava vários pontos 
em comum com a Cidade Maravi-

lhosa, além do fato 
de ambas serem 
cidades à beira-
mar e exibir uma 
notória vocação para o hedonismo 
e as celebrações.

Entre as obras que devem obri-
gatoriamente estar concluídas no 
Rio daqui a pouco mais de 2.400 
dias figuram um monumental arco 
rodoviário, a ampliação do metrô 
(que deverá chegar à Barra da Tiju-
ca), a reforma do aeroporto do Ga-

leão, a despoluição 
da Baía da Guana-
bara e da Lagoa Ro-
drigo de Freitas e a 
construção de uma 
vila olímpica. E ain-
da instalações como 
ginásios, piscinas e 
outros pavilhões 
olímpicos, além 
de um sem-fim de 

ajustes de menor dimensão. O orça-
mento previsto é de R$ 23,2 bilhões.

Todos os principais objetivos 
da empreitada Rio 2016 constavam 
também do projeto Barcelona 92. 
Dois cinturões rodoviários, num to-

tal de 40 quilôme-
tros de autopistas, 
foram construídos 
para aliviar o trân-

sito que entupia as principais arté-
rias da cidade. O metrô foi amplia-
do – embora uma parte importante 
das obras não tenha ficado pronta 
a tempo – e o aeroporto de El Prat 
foi expandido para suportar um mo-
vimento que, de lá para cá, cresceu 
de 10 milhões para 35 milhões de 
passageiros ao ano. 

Mais: assim como o projeto ca-
rioca prevê a despoluição da baía e 
da lagoa, Barcelona teve de sanear 
o litoral, reformar totalmente seu 
porto decadente e construir praias 
artificiais, medidas que fizeram com 
que a cidade novamente voltasse sua 
face para o mar, recuperando a anti-
ga essência mediterrânea. Até então, 
Barcelona estava isolada da costa 
por um porto abarrotado de insta-
lações caindo aos pedaços e suas 
praias não passavam de vertedouros 
de resíduos industriais e de esgoto.

Nem tudo é coincidência, e al-
guns graves problemas são próprios 
apenas do Rio de Janeiro: a violên-
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...e o renovado porto de Barcelona 
depois da Olimpíada de 1992
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Antes dos Jogos,
a capital catalã
estava isolada
do mar por um

porto decrépito

cia e a criminalidade, acima de tudo, 
são uma questão peso pesado a ser 
enfrentada. Mas, no lado risonho da 
comparação, o Rio de hoje e a Barce-
lona de 20 anos atrás compartilham 
uma euforia típica das grandes e 
boas mudanças. Além da perspec-
tiva de abrigar parte dos jogos da 
Copa do Mundo de 2014 e de ser a 
primeira cidade da América do Sul 
eleita para sediar uma Olimpíada, o 
Rio tem diante de si a privilegiada 
situação econômica brasileira atual, 
enquanto Estados Unidos e Europa 
vivem dias de vacas magras. “Es-
tou seguro de que os Jogos 

serão um grande êxito, pois o Rio 
é um cenário magnífico e a emer-
gência do Brasil no campo social, 
cultural e econômico é uma boa ga-
rantia”, diz o arquiteto catalão Oriol 
Bohigas, responsável pelo projeto 
mais ambicioso de Barcelona 92: a 
construção da Vila Olímpica, que 
fez com que a cidade se abrisse ao 
Mediterrâneo.

Em 1975, o últi-
mo dos 36 anos da 
tenebrosa ditadura 
franquista, coincidiu 
com uma das crises 
mundiais do petró-
leo. A instabilidade 
agravou ainda mais o 

estado de precariedade em que se 
encontrava a cidade, assim como o 
resto da rebelde Catalunha, devi-
do ao abandono que lhe impusera 
o governo do general Franco em 
termos de infraestrutura e políticas 
sociais. Com a abertura política e a 
desestatização que se seguiram, po-
rém, uma grande injeção de capital 
privado permitiu que Barcelona pu-
sesse em andamento um ambicioso 
projeto de reestruturação, no qual 
os Jogos Olímpicos foram uma es-
pécie de cereja do bolo.

“Depois de um longo período de 
abandono urbano e repressão, Bar-
celona vivia um brote convulsivo 
de desenvolvimento (...); algumas 
ocasiões oferecem a grande oportu-
nidade de rever as coisas, e isso foi 
precisamente o que ocorreu em Bar-
celona após a morte de Franco”, diz 
o crítico de arte australiano Robert 
Hughes em seu livro Barcelona, um 

tratado sobre a cida-
de e a cultura catalã. 

Qual foi, afinal, o 
segredo de tamanha 
reinvenção? “Sem 
dú vida, a chave do 
sucesso dos Jogos 
Olímpicos de 1992 

foi sua forma de organização, por 
meio de acordos entre instituições 
públicas e privadas e joint ventures, 
e a excelente capacidade que a cida-
de teve de estimular sua economia 
e atrair investimentos”, diz Ferran 
Brunet, economista do Centro de 
Estudos Olímpicos da Universida-
de Autônoma de Barcelona, autor 
do artigo “An economic analysis of 
the Barcelona’92 Olympic Games: 
resources, financing and impact” 
(“Uma análise econômica dos Jogos 
Olímpicos de Barcelona’92: recursos, 

financiamento e 
impacto”).

Liquidadas as contas dos 
Jogos Olímpicos, em julho de 1993, 
a receita gerada foi de US$ 1,638 bi-
lhão (R$ 2,81 bilhões), enquanto os 
gastos ficaram em US$ 1,635 bilhão 
(R$ 2,8 bilhões). Uma Olimpíada no 
azul, portanto. Da quantia investida, 
um terço foi bancado por patroci-
nadores e outro terço gerado pela 
venda dos direitos televisivos.  Se-
gundo Brunet, esse rateio é o traço 
mais marcante do orçamento dos 
Jogos de Barcelona. Comparados 
aos de Los Angeles, em 1984, os re-
cursos obtidos por Barcelona por 
meio de patrocínio foram 270% 
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Barcelona: área de lazer à 
beira-mar (ao lado) e a praia 
recuperada para a cidade
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A Vila Olímpica
de Barcelona 
foi pensada

desde o início
como mais um

bairro da cidade

maiores, enquanto os arrecadados 
com a venda de direitos televisivos 
cresceram 90%.

O planejamento estratégico e a 
organização do evento foram fruto 
de uma ação conjunta da prefeitu-
ra de Barcelona, do governo autô-
nomo da Catalunha, do governo 
central espanhol e dos Comitês 
Olímpicos espanhol e interna-
cional. Criaram-se núcleos admi-
nistrativos com integrantes não 
vinculados à administração pú-
blica. Selaram-se parcerias entre 

o setor público e privado 
e foi feita uma separa-

ção entre a gestão dos 
investimentos e a organização dos 
jogos, entregues a profissionais es-
pecializados de cada setor. A admi-
nistração transparente e profissio-
nal desses recursos foi vital para 
o sucesso dos Jogos, uma receita 
que bem poderia ser transplantada 
para o Rio, de maneira a aplacar as 
desconfianças que cercam o mane-
jo dos recursos públicos que serão 
investidos.

Antes mesmo de sediar a Olim-
píada, Barcelona havia iniciado um 
plano de reconstrução encabeçado 
pela figura carismática do prefei-

to Pasqual Maragall 
(1982-1987). As obras 
olímpicas buscaram 
se integrar a esse pla-
no, cujos investimen-
tos privilegiaram áre-
as como a mobilidade, 
as telecomunicações, 
o setor hoteleiro, o 
meio ambiente e a es-
trutura esportiva propriamente dita.

“Quando se decidiu construir a 
Vila Olímpica dos Jogos de 92, discu-
tiu-se muito sua localização, e che-
gamos ao acordo de que ela deveria 
ficar em um lugar valorizado e, ao 

mesmo tempo, conflituoso da cidade, 
para que pudéssemos resolver uma 
série de problemas que não se resol-
veriam em outras circunstâncias”, 
conta Oriol Bohigas em seu livro Re-
alismo, Urbanidad y Fracasos (“Rea-
lismo, Urbanidade e Fracassos”). “O 
argumento fundamental foi o de que 
uma vila olímpica longe do centro 
não teria nenhum sentido para o fu-
turo de Barcelona; não seria nunca 
um bairro barcelonês, nem aportaria 
nada para a reforma urbanística da 
cidade”, escreveu Bohigas.

De fato, a Vila Olímpica catalã 
integrou-se à cidade. Próxima ao 

mar e ao Parc de la 
Ciutadella, a prin-
cipal área verde do 
centro de Barcelona, 
seus apartamentos 
estão totalmente 
ocupados, e a área 
abriga centros co-
merciais, restauran-
tes e aparelhos cul-

turais. Tal integração deveu-se, 
sobretudo, à sua localização e ao 
caráter de espaço público com que 
foi concebida. A Vila Olímpica foi 
pensada como mais um bairro da 
capital, ligado ao centro por linhas 

de metrô e de ônibus. O 
trajeto da Plaça Catalunya, 

marco zero da cidade, à Vila leva 
cerca de 10 minutos.

Além disso, a vila fica próxima 
do maior presente que a Olimpía da 
deu aos habitantes de Barcelona: a 
praia. Com isso, o novo espaço foi 
acolhido pela população com en-
tusiasmo. Com a Barra da Tijuca 
abrigando a Vila Olímpica carioca 
e várias outras instalações dos Jo-
gos, seria recomendável que o Rio 
levasse o exemplo catalão em alta 
conta. Seria uma boa maneira de 
assegurar que, passada a euforia do 
evento, a Vila não fique entregue à 
própria sorte. 
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Rio: projeto do estádio do vôlei de 
praia, em Copacabana (ao lado), e da 
Vila Olímpica, na Barra da Tijuca
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O “Gherkin” 
(pepino), contra o 
pano de fundo da 
cidade tradicional: 
ícone do mercado 
londrino 

L ondres é o centro finan-
ceiro da Europa e um dos 
maiores do mundo. Logo, 
não surpreende que o mer-
cado de imóveis da capital 

britânica tenha tomado um tombo 
feio no rastro da maior crise desde 
o crash de 29. No terceiro trimes-
tre do ano passado, o movimento do 
mercado imobiliário na região cen-
tral de Londres reduziu-se a cerca 
de 20% do volume registrado no 
mesmo período de 2007, segundo a 
consultoria imobiliária Cushman & 
Wakefield. Mas as coisas começa-
ram a melhorar em 2009. A mesma 
consultoria registrou um volume de 
transações 29% maior no terceiro 
trimestre deste ano em relação ao 
fatídico ano de 2008 nas principais 
regiões de negócios londrinas: a 
City (o centro financeiro), o West 
End e as Docklands.

Os clientes estrangeiros respon-
dem pela maior parte da retomada, 

nota a Cushman & Wakefield. Sen-
do assim, o que pode esperar uma 
empresa brasileira que pretenda 
instalar uma filial ou um escritó-
rio nesta cidade acostumada às 
grandes transações e aos preços 
altíssimos – mesmo em uma crise 
acachapante? Alugar um imóvel 
comercial em Londres nunca foi 
fácil. Um dica importante é procu-
rar opinião profissional, seja de um 
advogado, um banco ou um corre-
tor, antes de assinar o contrato de 
locação. O corretor é um agente 
necessário e um seguro contra pos-
síveis golpes, e recomenda-se lidar 
com uma corretora experiente em 
imóveis comerciais. 

Vamos aos detalhes: o período 
da locação é estipulado entre o 
locatário e o locador, mas é essen-
cial ser realista e não prever uma 
estadia maior do que o bolso pode 
suportar. Os leases (contratos de 
aluguel) são caríssimos e rescindi-

los significa muita dor de cabeça. 
No Reino Unido, os leases são do-
cumentos com valor legal. Caso 
suas regras e cláusulas não sejam 
integralmente cumpridas, o locatá-
rio ou empresa provavelmente será 
processado, além de pagar multas 
astronômicas.

Há uma diferença importante 
em relação aos costumes comer-
ciais no Brasil. Em Londres, não 
é necessário ter um fiador. O peso 
do contrato de lease é tão forte que 
o papel de um fiador seria inútil. 
Qualquer um pode alugar um espa-
ço comercial, desde que assine um 
contrato e esteja de acordo com a 

recém-chegados
Londres para 

Quem procura um imóvel comercial em 
Londres deve se preparar para pagar caro, 
mas não precisa se preocupar com o fi ador 
N A R A V I DA L , 
D E L O N D R E S 

Como Funciona
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Escritórios
“virtuais”
podem ser

boa solução
para empresas

pequenas
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possibilidade de ser processado em 
caso de inadimplência.

Uma das alternativas mais inte-
ressantes ao lease de salas comer-
ciais é o aluguel de um espaço vir-
tual.  As empresas que trabalham 
nesse mercado oferecem, de uma 
a quatro vezes por mês, um escri-
tório usualmente localizado em 
endereço de prestígio, com facili-
dades tecnológicas para reuniões 
com clientes. Assim, uma empresa 
iniciante no mercado pode evitar 
comprometer-se com um lease, 
economizar nos custos de admis-
são de pessoal e, ao mesmo tempo, 
dispor de um endereço e de um 

escritório bem equipado para reu-
niões ou apresentações, além de 
uma recepcionista. Esses contratos 
de uso temporário 
têm custo a partir 
de £ 60 por semana. 
Para a pequena e mé-
dia empresa, podem 
ser uma boa alterna-
tiva ao alto preço do 
aluguel de salas ou 
escritórios.

Já uma empresa 
de grande porte pre-
cisa ter um escritório 
próprio com empregados que falem 
tanto o inglês quanto o português 

fluentemente. Se o contrato de lea-
se for a opção adequada, a empresa 
deve levar em conta não só o pre-
ço semanal ou mensal do aluguel, 
mas outros tipos de despesa fixa, 
como taxa de serviço e condomínio. 
Um escritório de 110 metros qua-
drados, por exemplo, na região de 
Holborn, próxima à City, sai por 
aproximada mente £ 1.500 – cer-
ca de R$ 4.800 – por mês. Além 
desse custo, é preciso prever uma 
média de £ 12.800 por ano de taxas 
e serviços, o que pode chegar, no 
total, a mais de R$ 42 mil por ano. 
Já em locais mais valorizados, como 
Mayfair e na região de Marble Arch 
(onde a Petrobras mantém sua re-
presentação na Inglaterra), os cus-
tos podem chegar ao dobro disso. 

Uma recomendação que sempre 
vale para qualquer empresa, tanto 
pequenas quanto grandes: é preci-
so fazer bem o dever de casa e pes-
quisar detalhe por detalhe antes de 
chegar ao momento de um aperto 
de mãos e duas assinaturas. Para 
uma empresa brasileira que deseja 
estabelecer-se na Inglaterra, uma 
das fontes de informação mais se-
guras e credenciadas é a Brazilian 
Chamber of Commerce, com sede 
em Mayfair, ao lado da Embaixada 
do Brasil. Ali, o empresário brasilei-
ro tem à sua disposição informações 
variadas: desde como alugar uma 

sala para seu negócio 
até o tipo de publici-
dade que representa 
melhor seu produ-
to ou serviço. Com 
relações comerciais 
bem estabelecidas e 
estreitas entre os dois 
países, os britânicos 
recebem de braços 
abertos os empresá-
rios brasileiros. Aqui, 

como em outros lugares, o Brasil 
está na moda. 
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forteforteforte
Café

O Brasil investe em grãos de maior qualidade para 
atender à demanda de empresas como a Nespresso, 
líder mundial em cafés gourmet, e do próprio 
mercado interno. Fazendas do Vale da Grama, na 
divisa de São Paulo e Minas, lideram esse esforço    
S UZ A N A C A M A R G O, 
D E Z U R IQ U E

S ão brasileiros alguns dos 
grãos que recheiam a 
maior novidade do mer-
cado dos cafés nos últi-
mos anos – as cápsulas 

coloridas da Nespresso, empresa 
pertencente à multinacional Nestlé. 
Compostas apenas por espécies 
de café premium identificadas e 
selecionadas com enorme rigor 
em fazendas de todo o mundo, as 
embalagens da Nespresso já são re-
conhecidas globalmente como um 
novo paradigma de uma bebida de 
qualidade superior.

O blend Dulsão do Brasil, cujos 
grãos são cultivados em fazendas da 
região de Poços de Caldas, no Vale 
da Grama, na divisa entre São Paulo 
e o sul de Minas Gerais, faz parte 
desse time seleto. Lançado expe-
rimentalmente em 2006 pela Nes-
presso, sob o nome Bourbon Ama-
relo, seu êxito levou a companhia a 
incorporá-lo, já sob a nova marca, a 
seu portfólio fixo no mundo inteiro.  

O sucesso da Nespresso e sua in-
transigente obsessão por qualidade 
lançam luz sobre um dilema que há 
décadas aflige os cafeicultores bra-

sileiros: como agregar maior valor 
a seus grãos, grande parte hoje em-
barcada anonimamente, em sacas 
de 60 quilos, para ser beneficiada lá 
fora. O Brasil ainda é o maior pro-
dutor e exportador mundial de café 

– com 45 milhões de sacas comer-
cializadas em 2008 (cerca de 30% 
da produção global). Falta agora ao 
país dar o decisivo salto – livrar seu 
produto da pouco lisonjeira condi-
ção de commodity e associar sua 
procedência a um novo patamar de 
qualidade internacionalmente reco-
nhecido.
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Fazenda Recreio, em São 
Sebastião da Grama (SP): 

café para exportação 
secando no terreiro

Loja da Nespresso em 
Viena: variedades do 
Brasil nas prateleiras
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Homero e Diogo Teixeira 
de Macedo, da Fazenda 
Recreio: na lista de 
fornecedores da Nespresso

O Dulsão do 
Brasil é feito
apenas com

cafés tipo 
Arábica,

mais fi nos 

Trata-se de uma longa jorna-
da, cujos primeiros passos, porém, 
já foram dados. Faz algum tempo 
que os cafeicultores 
brasileiros desper-
taram para a impor-
tância da qualidade. 
Os pioneiros foram 
os produtores da re-
gião dos cerrados de 
Minas Gerais, que, 
no início dos anos 
1990, criaram a mar-
ca Café do Cerrado. 
O efeito foi uma me-
lhoria considerável no resultado de 
suas vendas.

Hoje, o Café do Cerrado integra 
um grupo diferenciado: o dos pro-
dutos DOC (Denominação de Ori-

gem Controlada), cuja procedên-
cia é certificada para garantir que 
levam as características singulares 

associadas à região 
de origem. Só quatro 
produtos brasileiros 
já contam com essa 
poderosa vantagem 
competitiva, confe-
rida pelo Instituto 
Nacional de Pro-
priedade Industrial 
(INPI) e pela Orga-
nização Mundial de 
Propriedade Intelec-

tual (Ompi): os vinhos do Vale dos 
Vinhedos, no Rio Grande do Sul, o 
café do Cerrado, a cachaça de Para-
ty e a carne do Pampa Gaúcho.

No caso do café, a disputa é fer-

renha. Só os melhores grãos – algo 
entre 10% e 20% da produção mun-
dial – enquadram-se na categoria 
gourmet. “O café perfeito precisa ter 
aroma, requinte, crema  e aftertaste”, 
explica Alexis Rodriguez, gerente 
de café verde e maior especialista 
dessa área na sede da Nespresso, na 
Suíça. E detalha: o aroma é sinôni-
mo da riqueza do café; o requinte é 
a sensação agradável experimenta-
da ao degustar a bebida; e a crema 
(espuma que se forma na superfí-
cie) é essencial num espresso. “Ela 
guarda o aroma do café e é a certe-
za de que o grão teve a torrefação 
perfeita”, diz Rodriguez. Por último, 
vem o aftertaste, sabor que perma-
nece na boca e dá à degustação um 
fecho prazeroso.

Mercado
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O BRASIL NA FOTO
:: O Brasil detém 30% do mercado mundial de café e, em 2008, 
exportou 29,4 milhões de sacas. Em seguida vêm Vietnã e 
Colômbia.

:: A receita do setor em 2008 foi de US$ 4,7 bilhões, um aumento de 
22,1% em comparação ao ano anterior.

:: Estima-se que, este ano, a produção chegue a 39 milhões de sacas, 
70% da espécie Arábica e 30% da Robusta.

:: Os principais estados produtores são Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo, Bahia e Paraná.

:: Os maiores importadores do café brasileiro são Alemanha, Estados 
Unidos, Itália, Bélgica e Japão. 

:: Os americanos são os maiores consumidores mundiais. Em segundo 
lugar vêm os brasileiros.

Grãos da variedade 
Bourbon vermelho: metade 
do Dulsão do Brasil

A  Nespresso, que hoje lidera o 
mercado mundial de café premium 
em porções individuais, conquistou 
o consumidor com o ambiente ele-
gante de seus pontos de venda, a 
praticidade das máquinas de café 
e a sedutora variedade de sabores 
contida nas cápsulas coloridas. Es-
pecialistas da empresa viajam pelo 
mundo atrás de grãos que produ-
zam cafés e blends de alta quali-
dade. Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Guatemala, Índia, Quênia e Etiópia 
são os países que vêm se destacan-
do nessa prospecção permanente. 

Apenas os grãos de comprova-
da superioridade são usados na 
linha Grand Cru, a mais nobre da 
Nespresso, que também lança, em 
edições limitadas, cafés raros vin-

dos de uma safra excepcional ou 
dotados de sabor surpreendente. 
Fruto de uma dessas edições, o 
Dulsão do Brasil hoje é uma marca 
permanente da linha. “É um café 
fino, com maior sabor e fragrância 
e uma textura suave e aveludada”, 
afirma Rodriguez.

A Nespresso fabrica apenas 16 
tipos de Grand Cru. Para cada um, 
a empresa desenvolve uma combi-
nação de grãos que resulta em sabor 
e aroma únicos. Alguns cafés, por 
exemplo, têm notas (como os espe-
cialistas se referem às sutilezas de 
seus sabores e aromas) amadeiradas, 
frutadas ou cítricas. Há cápsulas es-
pecíficas para ristrettos (25 ml), es-
pressos (40 ml) e lungos (110 ml) e 
para os especialíssimos Grand Crus 
de Origem Pura – assim chamados 
por seus grãos provirem de planta-
ções exclusivas em áreas conhecidas 
com exatidão. Para o Dulsão do Bra-
sil, foi criado até um processo de 
rastreamento de DNA, que garante 
a certificação dessa variedade. 

Geralmente a Nespresso utiliza 
em seus Grand Crus 95% de grãos 

de café da espécie Arábica e 5% da 
Robusta. A Árábica, mais fina, é 
uma espécie sensível que necessita 
de altitudes entre 800 e 1.300 me-
tros e de clima ameno, com tempe-
ratura média em torno de 20 graus. 
Já o Robusta vem de uma planta 
mais rústica, resistente ao calor, 
que pode ser plantada em altitudes 
menores. O Dulsão do Brasil é um 
puro Arábica, que mistura as varie-
dades Bourbon amarelo e ver-
melho. Seus grãos são sub-
metidos à técnica de split 
roasting, que consiste em 
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UM RECENTE ESTUDO do Banco 
Mundial revela que só cerca de 
1% das fazendas cafeicultoras do 
mundo produz grãos para os cafés 
gourmet. Devido às exigências 
de perfi l aromático, a Nespresso 
estima que, destes, somente 10% 
estão aptos para entrar em suas 
cápsulas. As chances de atender a 
esses requisitos, portanto, são de 
uma em mil.

A fi m de garantir a continuidade 
desse suprimento premium, as fa-
zendas que se tornam fornecedoras 
de café da Nespresso são convida-
das a participar do Programa AAA 
de Sustentabilidade e Qualidade 
da empresa. Atualmente 25 mil pro-

dutores de cinco países integram 
o AAA, bastante rígido no que diz 
respeito aos aspectos ambientais e 
sociais das propriedades.

“Esse é um programa inclusivo, 
e não exclusivo”, diz Paulo Barone, 
brasileiro que trabalha há nove anos 
na Nespresso, atualmente como 
gerente de projeto do AAA. Isso sig-
nifi ca que a multinacional não deixa 
de comprar café de fazendas sem 
programas de sustentabilidade. 
Mas, obviamente, as que aderem ao 
programa passam a ser vistas com 
outros olhos. A Nespresso fechou 
uma parceria com a organização 
Rainforest Alliance, que certifi ca 
o cumprimento, pelas fazendas, 

de todas as metas estabelecidas. 
Desde 2005, o Instituto de Manejo 
e Certifi cação Florestal e Agrícola 
(Imafl ora) também trabalha no 
Brasil para capacitar e fi scalizar as 
plantações envolvidas no AAA. 

É um processo de melhora 
contínua, mas nem sempre fácil. 
“Muitas vezes, para os produtores 
brasileiros, a adaptação é penosa. 
Eles precisam seguir uma série de 
regras, como uso de uniformes cor-
retos pelos funcionários, pagamen-
to de horas extras e, principalmen-
te, preservação da natureza”, conta 
Eduardo Gonçalves, coordenador de 
projetos da Imafl ora. Práticas como 
exploração de trabalho infantil, 

O FATOR SUSTENTABILIDADE

Bourbon amarelo na 
região de Poços da Caldas: 

altitude e clima ideais

UM RECENTE ESTUDO 
Mundial revela que só cerca de 

O FATOR SUSTENTABILIDADEO FATOR SUSTENTABILIDADE

torrar as duas variedades de café 
separadamente, a níveis diferentes 
de torrefação, e depois misturá-las. 
O Bourbon do Dulsão do Brasil tem 
notas doces de cereais, malte, mel 
e xarope de bordo. Estima-se que 
a variedade represente apenas 5% 
da produção brasileira. Seus grãos 
amarelos e vermelhos, porém, al-

cançam preços 20% superiores aos 
dos demais Arábicas finos.

Esse café especial vem de fazen-
das como a Santa Alina, do Vale da 
Grama – uma propriedade de 900 
hectares e 100 funcionários que, 
em 2008, produziu 17 mil sacas da 
espécie Arábica, um terço delas do 
Bourbon amarelo. Os cafeicultores 

locais sempre tiveram apreço por 
essa variedade. A Fazenda Recreio 
Estate Coffee, também da região, 
produziu 5.500 sacas de Bourbon, 
60% delas destinadas à exportação. 

“A partir de 2003 começamos a in-
vestir em café de qualidade e ga-
nhamos prêmios que nos abriram 
várias portas”, diz Diogo Teixeira 
de Macedo, proprietário da fazenda. 
O Bourbon amarelo da Recreio tam-
bém foi selecionado pela Nespresso 
para compor o blend do Dulsão.

A Sertãozinho, uma das maio-
res fazendas da área, com mais de 
1 milhao de pés de café plantados, é 
parceira da Nespresso desde 2007 e 
tem 70% de sua produção exporta-
da para empresas como Illy (Itália), 
Toyota (Japão), Solberg & Hansen 
(Noruega) e Mercanta Hunter (In-
glaterra).  “Quando se fornece para 
grandes marcas, há um aumento 
de até 30% nos preços”, afirma o 
agrônomo José Renato Dias, seu 
administrador. Além disso, a Ser-
tãozinho possui um banco genético D
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poluição de rios ou desmatamen-
to são terminantemente vetadas 
no programa.

Não há dúvida de que o mane-
jo sustentável infl ui diretamente 
na rentabilidade das fazendas. 
“Elas acabam economizando mais 
energia e insumos, os trabalhado-
res fi cam mais saudáveis e há uma 
melhora evidente na rentabilida-
de”, diz Gonçalves. Os agrônomos 
das cooperativas locais e das 
fazendas também são treinados. 
Com isso, passam a ter uma visão 
mais clara da importância de 
questões como refl orestamento, 
recuperação de matas ciliares e 
uso responsável de agrotóxicos.

Fiscais da Imafl ora vistoriam 
armazém: certifi cação 
melhora a produtividade

O Bourbon
vale até 20%
mais do que
outros cafés 

de alta
qualidade

com mais de 60 variedades para ex-
perimentação. Assim como com os 
vinhos, a qualidade do café depen-
de do terroir – a combinação dos 
fatores naturais do terreno onde a 
planta cresce, como a inclinação e 
a exposição ao sol e à chuva, e das 
técnicas de cultivo utilizadas. Por 
sua fertilidade, altitude e clima 
ideais, o Vale da Grama reúne as 
condições perfeitas para o cultivo 
do Bourbon.

Mesmo assim, não é fácil en-
trar para o time de fornecedores 
da Nespresso. O desenvolvimento 
de novos blends é demorado. Em 
média, são três anos da descoberta 
do grão ideal  à chegada da cápsu-
la aos pontos de venda da empresa. 

“Após uma primeira prova, temos de 
esperar uma segunda safra, para ter 
certeza de que os grãos realmente 
são de alta qualidade”, diz Rodri-
guez. Nesse novo plantio, os espe-
cialistas da Nespresso aconselham 
os cafeicultores, para que o café 
atinja a qualidade máxima. “Pode-

mos, por exemplo, indicar alguma 
mudança na secagem”, diz o espe-
cialista. Somente na terceira colhei-
ta a Nespresso comprará os grãos. A 
torrefação e a moagem são feitas nos 
dois centros suíços de produção da 
companhia, em Orbe e Avenches.

Tamanho rigor vem dando aos 
cafés especiais brasi-
leiros uma notorieda-
de interna cional cres-
cente. Na edição 2009 
do Rainforest Allian-
ce Cupping, uma das 
competições de café 
mais importantes do 
mundo, o Brasil ficou 
em 4º lugar, superan-
do concorrentes de 
peso como Colômbia, 
Nicarágua, México, Honduras, e 
Etiópia (a primeira colocada foi a 
Guatemala). Para Rodriguez, da 
Nespresso, não se pode dizer que 
um único país produza o melhor 
café do mundo. “Há safras excepcio-
nais tanto no Brasil como na Colôm-

bia, Costa Rica, Guatemala, Quênia, 
Java ou Índia”, afirma. “Mas o nome 
Brasil já é uma excelente marca para 
ser vendida.”

Tal constatação se aplica tam-
bém ao mercado interno. Segundo 
a Associação Brasileira da Indústria 
do Café (Abic), o consumo de grãos 

nobres no Brasil, 
desprezível até 2002, 
tem crescido 15% ao 
ano. Sua participa-
ção já é de cerca de 
8% das vendas totais 
de café torrado e 
moído. E o número 
de cafeterias onde 
esses cafés são con-
sumidos pode cres-
cer 20% ao ano no 

país. É a elas – e às lojas em que se 
pode escolher o grão ou blend – que 
consumidores e connoisseurs vão em 
busca de novos aromas e sabores. 
Enfim: produzir café é algo que o 
Brasil sempre fez muito bem. Agora 
o país aprende a saboreá-lo. 
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Preço baixo
não basta 

para encarar 
o desafi o dos
fabricantes

chineses

contracontra
Nome próprio

a crise
Fabricantes gaúchos de móveis abrem lojas de 
marca no exterior e ganham volume e qualidade 
nas exportações em um ano difícil para o setor
A R L E T E L O R I N I , 
D E P O R TO A L E G R E

N os primeiros três tri-
mestres de 2009, a 
crise internacional 
e o dólar em baixa 
derrubaram em mais 

de 30% as exportações brasileiras 
de móveis. No Rio Grande do Sul, 
segundo maior estado brasileiro 
exportador do setor moveleiro, a 
crise engoliu quase um terço das 
vendas. Há, contudo, um grupo de 
fabricantes gaúchos que vem con-
seguindo não só manter suas ven-
das ao exterior como aumentá-las. O 
segredo, no caso de empresas como 
Florense, SCA e Marelli, foi a aber-
tura, nos últimos anos, de lojas com 

suas próprias marcas no exterior, 
principalmente nas Américas. 

Nesse novo modelo, elas comer-
cializam, sem intermediários, produ-
tos de maior valor agregado e ofere-
cem ampla prestação de serviços. Os 
investidores são quase sempre par-
ceiros locais que desembolsam a par-
tir de US$ 1.000 por 
metro quadrado na 
montagem das lojas 
(cada loja no exterior 
costuma ter de 100 a 
500 metros quadra-
dos). É um avanço em 
relação ao modelo ex-
portador tradicional 

do setor moveleiro, em que a capa-
cidade de competir dependia do pre-
ço baixo e do dólar fortalecido. “As 
empresas ganhavam dinheiro ven-
dendo móveis sem marca a reven-
dedores externos”, diz Marcelo Pra-
do, diretor do Instituto de Estudos e 
Marketing Industrial (Iemi) de São 

Paulo. “Havia muito 
pouca diferença entre 
o Brasil e outros for-
necedores movidos 
a custos mais baixos, 
como a China.” 

Hoje, porém, al-
gumas empresas na-
cionais com canais 

Exportação
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Sergio 
Manfroi: 

de olho nos 
Estados 

Unidos

QUEM JÁ ESTÁ LÁ
As marcas gaúchas que fi ncaram 
bandeira no exterior

O que faz : móveis para escritório
 e residenciais
Fábrica: Flores da Cunha
Lojas no Brasil: 90
Lojas no exterior: 11  Miami, Chica-
go e Nova York, Cidade do México e 
Monterrey, Bella Vista (no Panamá), 
Luanda, Assunção, Punta del Este, 
Montevidéu e Santo Domingo.
Projetos de expansão: Américas 
do Norte, principalmente EUA, 
e Central
Participação das exportações 
na receita: 20%

O que faz: móveis residenciais 
e corporativos
Fábrica: Bento Gonçalves
Lojas no Brasil: 91
Lojas no exterior: Montevidéu (2), 
Punta del Este, Maracaíbo, 
Assunção, Luanda e Lobito, Dacar 
e Santa Cruz de la Sierra.
Projetos de expansão: Estados 
Unidos, Colômbia e Dubai
Participação nas receitas: 8%

O que faz: móveis para escritórios
Fábrica: Caxias do Sul
Lojas no Brasil: 25
Lojas no exterior: 5 Buenos Aires, 
Montevidéu, Assunção, Santa Cruz 
de la Sierra e La Paz.
Projetos de expansão: Chile, 
Venezuela e México 
Mercado externo: 9%  da receita
* Fonte: empresas
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próprios de distribuição e vendas 
no exterior disputam mercados com 
consagrados fornecedores italianos 
e alemães. A Florense, sediada em 
Flores da Cunha, cidade da Serra 
Gaúcha, foi uma das primeiras em-
presas a adotar a nova estratégia, 
ao inaugurar uma loja no Uruguai 
ainda na década de 1990. Apesar de 
exportar, desde 1980, mobiliário 
para escritório com marca própria 
para os Estados Unidos, a Florense 
atuava através de distribuidores que 
revendiam seus produtos aos lojis-
tas. O modelo foi bem até deparar-se 
com a enxurrada de produtos chine-
ses, já nesta década. “Vimos então 

uma oportunidade para instalar 
franquias nos Estados Unidos e 
trabalhar produtos com maior valor 
agregado, em especial no segmen-
to de móveis residenciais”, diz Ma-
teus Corradi, gerente de marketing 
da empresa.

Em 2005, a Florense abriu a sua 
primeira loja em Nova York, segui-
da por outras em Miami e Chica-
go. Hoje a empresa conta com 11 
franquias em sete países, mas os 
Estados Unidos continuam sendo 
seu maior mercado lá fora. Mes-
mo com a crise rondando o país, 
ela vem mantendo o ritmo de seu 
crescimento externo.“Tivemos um 
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A FORÇA GAÚCHA
O Rio Grande do Sul nas 
exportações brasileiras de móveis

Faturamento: US$ 289 milhões
Participação:  29%, atrás 
somente de SC (32%)
Principais mercados: Argentina, 
Reino Unido, Chile, Estados 
Unidos, Uruguai, Venezuela, 
França, Colômbia e México
* Fonte: Movergs /dados de 2008

P I B

Equipe da Marelli no Paraguai: 
serviços ao cliente

ano mais difícil, mas não deixamos 
de crescer”, diz Corradi. As vendas 
no exterior devem responder por 
20% do faturamento da Florense 
em 2009, acima, com folga, dos 15% 
alcançados no ano anterior.

O sistema de franquias no ex-
terior é igual ao adotado no Brasil, 
onde a Florense possui 90 lojas. 
Todas as unidades seguem o mes-
mo padrão de layout e de prestação 
de serviços, que vão do projeto do 
ambiente à instalação na casa do 
cliente. Os produtos são fabricados 
no Brasil, e as equipes do exterior 
treinadas pela própria Florense. 

“Comercializamos o mesmo produto 
para nossos clientes em Nova York, 
Panamá, México ou São Paulo”, diz 
Corradi. A maior diferença, para ele, 
está na preferência dos estrangeiros 
por acabamentos amadeirados e 
pinturas em alto brilho nos móveis 
para dormitório ou cozinha.

Embora o mobiliário para escri-
tório ainda lidere as exportações 
da Florense, a linha residencial é 
a que mais cresce lá fora. Adicio-
nando às suas peças vendidas no 
exterior tecnologias como movi-
mentos automáticos – que fazem 
gavetas abrir e fechar a um simples 
toque  –, a empresa hoje disputa 

mercados com fabricantes euro-
peus, principalmente os italianos. 
E com vantagens. Segundo Corra-
di, mesmo importando parte dos 
insumos da Itália, como ferragens, 
sistema de pintura e lâminas de ma-
deira para acabamento, os móveis 

da marca conseguem chegar aos 
EUA a preços 30% inferiores aos 
dos concorrentes italianos. “Deixa-
mos de exportar produtos sem valor 
agregado para lojas multimarcas e 
hoje exportamos tecnologia”, diz o 
executivo. Com o acerto dessa es-
tratégia, a empresa já planeja novas 

franquias, principalmente nos EUA 
e na América Central. “Dentro de 
cinco a dez anos, queremos ter uma 
rede de 25 a 30 lojas no exterior”, 
afirma Corradi.

Na SCA, de Bento Gonçalves, fa-
bricante de móveis com 91 lojas no 
Brasil, a meta também é continuar 
crescendo lá fora, onde já possui 
nove pontos. “Nosso projeto é abrir 
duas novas lojas por ano no exte-
rior”, diz Sérgio Manfroi, diretor 
superintendente da SCA. “Preten-
demos nos instalar nos Estados Uni-
dos, Colômbia e Dubai.” A empresa, 
que já chegou a obter 45% de sua 
receita no exterior, encontrou nos 
parceiros exclusivos seu modelo 
ideal de crescimento. “Através de re-
vendas com marca própria, fugimos 
do mercado de preço”, diz Manfroi. 

“Se tivéssemos continuado a expor-
tar móveis avulsos para lojas mul-
timarcas, hoje estaríamos vivendo 
uma catástrofe.”

Foi em 2002, depois do baque 
que sofreu com a crise aguda na 
Argentina, que a SCA resolveu le-
var para o exterior o modelo de lojas 
exclusivas, usado no Brasil desde o 
final da década de 1990. À época, as 
exportações despencaram de 45% 
para 5% de seu faturamento. “Do dia 
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Sofá da Florense e loja em 
Nova York: competindo 

com os italianos

Américas
e África são
mercados 

promissores 
para o móvel

brasileiro

para a noite, com o rompimento dos 
negócios na Argentina, tivemos de 
repensar nossa atuação no exterior”, 
diz Manfroi. Hoje as exportações 
da SCA voltaram a crescer e devem 
responder por 8% de suas receitas 
em 2009, ante 6% no ano anterior. 
Mesmo com o real forte, a SCA diz 
que a estratégia adotada está lhe 
permitindo crescer gradativamen-
te e fugir da concorrência chinesa. 

“Deixamos de vender só produtos e 
agregamos o valor do serviço”, diz 
Manfroi. “Antes, vendíamos um bal-
cão de pia; hoje planejamos e insta-
lamos uma cozinha completa, que 
pode custar até US$ 40 mil.”

Como a Florense, a SCA passou 
a enfrentar fabricantes de móveis 
italianos, alemães e espanhóis. Os 
exportadores brasileiros e europeus 
sofrem igualmente com a desvalo-
rização do dólar em relação ao real 
e ao euro, mas a vantagem de pro-
duzir com custos mais baixos e boa 
qualidade ajudou a SCA a penetrar 
em novos mercados, como o norte-
americano. “Acabamos ganhando 
clientes americanos que deixa-
ram de comprar dos italianos”, diz 
Manfroi. “Fomos procurados pelos 
americanos por apresentarmos um 
produto tecnologicamente muito 
similar ao europeu.”

 Caso as vendas nos Estados Uni-
dos engrenem, a SCA planeja instalar 
sua primeira loja no país, que segui-
rá o modelo das demais unidades 
que já possui nas Américas do Sul e 
Central e na África. Da mesma forma 
que ajudou a SCA a entrar no mer-
cado americano, o euro valorizado 
fez com que a Marelli, de Caxias do 
Sul, realizasse suas primeiras expor-
tações para a África, em 2009, rou-
bando share de produtos europeus. 
Por enquanto, essa 
fabricante de móveis 
para escritório, que 
possui 30 lojas com 
sua marca no Brasil 
e cinco showrooms 
em outros países da 
América Latina, não 
pretende instalar no 
continente africano 
uma operação própria. 
Mesmo assim, vê com bons olhos o 
crescimento desse mercado. Os pla-
nos de expansão da Marelli priori-
zam Chile, Venezuela e México.

A Marelli, que começou a ex-
portar móveis avulsos ainda na 
década de 1980, trilhou caminho 
semelhante ao das concorrentes. 
Em 1999, instalou no Paraguai o 
seu primeiro showroom no exte-
rior. “Formatamos um contrato de 

cessão de marca com o distribuidor, 
nos mesmos moldes de uma fran-
quia, com padrão e atendimento de 
loja”, diz Daniel Castilhos, gerente 
de marketing da Marelli. O negó-
cio além-fronteiras deu tão certo 
que é de lá que vieram as melhores 
notícias deste ano para a empresa. 
Dentre todas as 35 lojas da marca, 
incluindo as brasileiras, foi uma uni-
dade instalada na Bolívia a primeira 
a conseguir, em julho, bater as metas 

estabelecidas para 
2009. “Nossa oferta 
de produto agregada 
à prestação de servi-
ço, incomum no país, 
encantou o cliente 
boliviano”, diz Cas-
tilhos.

 Há cinco anos 
na Bolívia, a Marelli 
já cogita a possibili-

dade de abrir sua terceira unidade 
no país. Mesmo considerando 2009 
um ano difícil, pois muitos de seus 
clientes congelaram projetos de ex-
pansão, a Marelli comemora o fato 
de as exportações terem alcançado 
9% de seu faturamento. “Se tivésse-
mos continuado a vender para lojas 
multimarcas no exterior, hoje tam-
bém estaríamos lamentando quedas 
nas exportações,”, diz Castilhos. 
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OLHAR PARA FORA 
:: A Dabi Atlante exporta 
para cerca de 80 países

:: A empresa fatura de 20% 
a 25% de suas receitas no 
mercado externo...

:: ...e investe 5% do 
faturamento em pesquisa e 
desenvolvimento  

OLHAR PARA FORA 
A Dabi Atlante exporta 

mundo
Exportadora há mais de 40 anos, a Dabi Atlante, 
de Ribeirão Preto, abriu caminhos no mercado 
mundial para a indústria brasileira 
de equipamentos odontológicos   
A N TO N IO C A R L O S S A N TO M AU R O, 
D E R I B E I R ÃO P R E TO

   ual seria um equipa-
mento inovador e de 
alta tecnologia para 
um consultório den-
tário? É possível ima-

ginar muita coisa, mas nunca um 
armário. No entanto, é exatamente 
um armário que a Dabi Atlan-
te, fabricante de equipamen-
tos odontológicos da cidade 
paulista de Ribeirão Preto, 
prepara-se para lançar no 

mercado mundial. Não é um mó-
vel como qualquer outro. Trata-se 
de um armário “inteligente”, que 
combina identificação de produtos 
via tecnologia RFID – etiquetas 
lidas por radiofrequência – com 
pedidos de compra pela internet. 
O equipamento monitora o nível 
dos estoques dos produtos nele ar-

mazenados e, se necessário, 
envia automaticamente 
à Dabi Atlante, pela web, 
os pedidos de reposição. 
Presta assim um serviço 
ao dentista e dispensa a 
figura do vendedor. 

O lote dos primeiros 
200 armários inteligentes já está 

sendo fabricado. O equipamento 
não será vendido, mas sim disponi-
bilizado para clientes selecionados. 

“Eles serão nossos vendedores”, diz 
Caetano Biagi, diretor industrial da 
Dabi Atlante. Engenheiro mecânico 
(formado pela USP) e administrador, 
28 anos, Caetano é herdeiro da famí-

lia Biagi, controladora da empresa e 
de um dos maiores grupos produto-
res de açúcar e álcool do país. 

A Dabi Atlante retira hoje do mer-
cado externo – exporta para cerca de 
80 países – algo entre 20% e 25% de 
seu faturamento, número que os con-
troladores não revelam. Ao fazer suas 
primeiras exportações, na década de 
1960, abriu uma oportunidade de in-
ternacionalização aproveitada mais 
tarde por outras empresas do ramo, 
caso, por exemplo, da Gnatus, igual-
mente sediada em Ribeirão Preto. 
Como pioneira, a Dabi teve o encargo 
de desbravar o mercado internacio-
nal de equipamentos odontológicos 
para um país mais conhecido como 
exportador de minerais, café e outras 
commodities, e nem de longe visto, 
pelos potenciais clientes, como um 
produtor de tecnologia.

Para conquistar o mercado ex-
terno, a empresa resolveu atuar em 
duas frentes. A primeira, apostar 
na pesquisa e no desenvolvimento 
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Caetano Biagi: aposta 
no mercado externo

A Dabi, em Ribeirão 
Preto: busca de inovação 
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O armário
“inteligente”

controlará 
estoques e

fará pedidos
pela internet

de produtos capazes de combinar 
qualidade com preços competiti-
vos. A segunda, buscar compradores 
inicialmente em países de situação 
socioeconômica similar à brasileira, 
em particular os vizinhos da Améri-
ca Latina. Nos anos 1990, chegou a 
vender para os Estados Unidos, mas 
preferiu concentrar-se nos merca-
dos em desenvolvimento. 

Não por muito tempo. A partir 
do ano que vem, a Dabi pretende 
voltar ao mercado norte-america-
no oferecendo equipamentos de 
diagnóstico por imagem. Em 2004, 
a tornou-se a primeira empresa 
do Hemisfério Sul – e ainda a úni-
ca – a produzir aparelhos de raios X 
panorâmicos para odontologia. O 
processo de registro desses equipa-

mentos está em andamento junto ao 
governo norte-americano. A Dabi 
já pediu também patente mundial 
para o armário inteligente.

Foi ainda a primeira empresa 
brasileira a fabricar 
um consultório no 
qual os dentistas 
pudessem trabalhar 
sentados – antes eles 
trabalhavam em pé  – 
e produziu as primei-
ras versões nacionais 
das chamadas “peças 
de mão” (os famosos 

“motorzinhos”). Cae-
tano associa a busca 
da inovação à proximidade da em-
presa com pessoas que detêm as 
competências necessárias ao desen-

volvimento de um projeto – em uni-
versidades, empresas e instituições 
de pesquisa do Brasil e do exterior. 
A Dabi, segundo ele, destina 5% de 
seu faturamento ao investimento 
em pesquisa e desenvolvimento.

A pioneira brasileira concorre 
com países tradicionais no setor,  
como Estados Unidos e Alemanha, e 
também com os chineses, que jogam 
com preços mais baixos para ganhar 
mercado. A Dabi mantém uma filial 
em Dubai, onde utiliza o armazém 
alfandegário da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil). O grupo 
levou também para o exterior sua 
marca D700, lançada há quatro anos 
para buscar os mercados de menor 
poder aquisitivo. 

As duas linhas têm o mesmo gê-
nero de produtos e compartilham 
os recursos de produção da empre-
sa, porém contam com estratégias 
de comercialização e marketing 
separadas – a D700 começou a ser 
exportada para o Paraguai e para a 
Colômbia. O mercado latino-ame-
ricano é a maior aposta da Dabi 

no futuro próximo. 
Segundo Caetano, a 
empresa pretende 
abrir unidades co-
merciais próprias nos 
países vizinhos, dan-
do um passo além da 
simples exportação. 

“Queremos oferecer 
aos clientes nossa 
filosofia e cultura de 
trabalho desenvolvi-

da ao longo de seis décadas”, diz ele. 
“No máximo em 18 meses teremos 
uma filial no México.”  
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Empresas brasileiras de 
engenharia e construção 
precisam movimentar 
grandes volumes de carga 
para outros países e conti-

nentes, em apoio à crescente interna-
cionalização de suas atividades. São 
materiais, veículos, equipamentos e 
até alimentos que devem atravessar 
oceanos para chegar aos canteiros 
de obras na América do Sul, Oriente, 
Ásia e África. Ali, as mul tinacionais 
brasileiras constroem conjuntos habi-
tacionais, usinas hidrelétricas, estra-
das, ferrovias e redes de sanea mento 

básico. Mas o fluxo dessas cargas es-
barra no mau estado da infraestru-
tura de transportes brasileira – por-
tos antigos e superados, estradas de 
acesso precárias e congestionadas e 
equipamentos obsoletos.    

Tal estado de coisas vem obri-
gando algumas empresas a montar 
a própria rede de transporte para 
tentar contornar os gargalos. Um 
exemplo é a Construtora Norberto 
Odebrecht, que atua há décadas no 
mercado internacional e abriga em 
seu grupo uma empresa só para cui-
dar de logística e comércio exterior, 

a Olex Importação e Exportação S.A. 
Com 180 funcionários, a empresa 
opera dois terminais para exporta-
ção nos portos do Rio e Santos. 

Segundo Mauro Rehm, gerente-
geral da Olex, a Odebrecht exportou 
no ano passado US$ 1,4 bilhão em 
bens e serviços de engenharia (este 
ano, a desaceleração global deve 
provocar uma queda em torno de 
25% nesse movimento). Entre os 
materiais de construção mais ex-
portados estão tubos e chapas de 
aço, mas em março a Olex come-
çou a embarcar também alimentos, 

Carga 
pesada

Grandes exportadores atacam por conta 
própria os gargalos da infraestrutura 
logística do país, enquanto esperam pelos 
investimentos públicos prometidos 
C E C I L I A P I R E S

Comércio Exterior
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Navio carrega 
açúcar da 

Cosan, em 
Santos: 

caminhos 
difíceis

congelados e produtos de limpeza 
para uma rede de supermercados 
construída e administrada pela Ode-
brecht em Angola. O país africano 
é grande produtor de petróleo, está 
em reconstrução depois de décadas 
de guerra civil e se tornou um dos 
destinos mais promissores das em-
presas brasileiras na África, a ponto 
de a Olex precisar manter um navio 
fretado na rota Brasil-Angola. 

 A Odebrecht atua em 22 países, 
o que garante, de saída, uma robusta 
demanda pelos serviços especiali-
zados da Olex. Mas, além de apoiar 

os contratos da construtora no exte-
rior, a Olex oferece serviços a outras 
empresas exportadoras brasileiras. 
Companhias que já atuavam lá fora 
ganharam apoio e impulso em mer-
cados difíceis de penetrar ao se as-
sociarem à empresa de logística da 
construtora. Foi o caso da fabricante 
de tubos e conexões Tigre, que está 
presente em dez países e tem par-
ceria com a Odebrecht em Angola 
e na República Dominicana. Gilmar 
Köerber, gerente de exportações 
da Tigre, reconhece que parcerias 
dessa natureza são essenciais em 

mercados mais complexos. “A Ti-
gre quer continuar avançando no 
mercado internacional”, diz ele. “A 
Odebrecht é referência brasileira 
no exterior e tem a Olex como um 
braço vital no atendimento às obras 
internacionais.” 

As dificuldades de algumas bra-
sileiras internacionalizadas come-
çam na hora de fazer chegar um pro-
duto ao porto. É o caso da Cosan, um 
dos maiores produtores mundiais 
de açúcar e etanol. Com capacida-
de de moagem de cana-de-açúcar 
superior a 44 milhões de toneladas 
anuais, a Cosan criou uma empresa, 
a Rumo Logística, apenas para levar 
suas cargas das regiões produtoras 
no centro-sul do país às instalações 
de exportação que mantém no Porto 
de Santos.

O terminal da Rumo pode em-
barcar anualmente 20 milhões de 
toneladas de açúcar e outros granéis 
sólidos, além de armazenar 380 mil 
toneladas de açúcar a granel e 55 
mil toneladas de açúcar ensacado 
(segundo a empresa, estes números 
fazem do terminal da Rumo a maior 
instalação portuária especializada 
no embarque de açúcar do mundo). 
Para fazer chegar essa montanha 
de açúcar ao litoral, a Rumo/Cosan 
fechou um compromisso com a 
transportadora ferroviária América 
Latina Logística (ALL). A Rumo vai 
investir cerca de R$ 1,2 bilhão na du-
plicação, ampliação e melhoria do 
corredor ferroviário Bauru-Porto de 

EXPORTAÇÕES 
DA ODEBRECHT 
No 1º semestre de 2009 (em R$)

:: Argentina     562,33 milhões 

:: Angola     212 milhões 

:: Peru     181,56 milhões
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A Olex precisa
manter um

navio cargueiro
fretado para
fazer a rota

Brasil-Angola

É PRECISO PACIÊNCIA para 
vender produtos brasileiros lá 
fora. Os exportadores têm de 
repassar a mesma informação 
inúmeras vezes, em formulários 
diferentes, para órgãos diversos 
da administração, multiplicando 

as idas a repartições e bancos 
e o pagamento de taxas. A 
Secretaria Especial de Portos 
do governo federal prepara um 
projeto para reduzir a burocra-
cia das operações e diminuir o 
tempo de atracação dos navios – 
o chamado programa Porto sem 
Papel, que deverá informatizar os 

PORTOS SEM PAPEL Contêiner 
no porto: 
atrasado 
pela 
burocracia  

Produtos 
da Tigre: 
exportados 
com apoio 
da Olex
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Santos, na aquisição de locomotivas 
e vagões e na ampliação de termi-
nais. A ALL prestará o serviço de 
transporte das cargas. 

O fato é que alguns fatores estão 
inflando as pressões sobre a mam-
bembe infraestrutura brasileira, 
entre eles o ciclo de expansão da 
economia, retomado este ano, as 
novas demandas decorrentes da ex-
ploração do pré-sal e a temporada 
de grandes eventos esportivos que 
se aproxima – a Copa do Mundo em 
2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. 
O volume e o ritmo dos investimen-
tos feitos até agora, na opinião dos 
especialistas, não conseguirão aten-
der às necessidades nos prazos em 
que estas se impõem.

A Confederação 
Nacional da Indús-
tria (CNI) aponta a 
existência de um dé-
ficit anual de inves-
timentos no setor de 
R$ 85 bilhões – antes 
mesmo de serem le-
vadas em conta as de-
mandas do pré-sal e 
das competições esportivas. Paulo 
Resende, professor de Planejamen-
to, Transportes e Logística da Fun-
dação Dom Cabral, de Minas Gerais, 
e doutor pela Universidade de Illi-
nois, nos EUA, concorda com o cál-
culo. E acrescenta: se computados 
esses novos eventos, o déficit anual 
de investimentos na área de infraes-

trutura giraria hoje em torno de R$ 
110 bilhões a R$ 120 bilhões. “Nosso 
ritmo de investimentos públicos e 
privados no setor não chega à meta-
de deste valor”, alerta. 

Para Resende, os projetos estru-
turantes hoje em pauta no setor de 
transportes servem apenas para re-
cuperar o que não foi investido nos 
últimos 30 anos em portos, ferrovias 
e rodovias. O que mais preocupa o 
especialista é que a única fonte de in-
vestimentos em infraestrutura ainda é 
o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), do governo federal. “Na 
área de portos, o PAC é um programa 
deficitário, que se concentra na dra-
gagem e na derrocagem”, pondera. É 

importante, porque 
vai facilitar a entrada 
de navios de grande 
porte em Santos, Su-
ape, Paranaguá e Rio 
Grande. “Mas não há 
investimento para o 
retroporto e acessos 
rodoferroviários”, 
critica Resende. Até 
o final de 2010 o go-

verno prevê investimentos do PAC de 
R$ 2 bilhões em pelo menos 20 portos 
do país. O objetivo é aprofundar para 
15 metros os canais de acesso, equipa-
rando os portos nacionais aos termi-
nais europeus para permitir o acesso 
de navios de maior calado. 

Resende não acredita que a cria-
ção de estruturas próprias para ope-

rar a logística de exportação seja a 
melhor saída para as empresas pri-
vadas que demandam esses serviços. 

“São caríssimas, e já vi empresas se-
rem obrigadas a vendê-las por não 
suportar seus custos”, adverte. Entre 
formatar soluções próprias e pressio-
nar o Estado para bancar uma infra-
estrutura mais moderna e eficiente, 
ganha força uma terceira corrente. 
Essa via prega a maior participação 
da iniciativa privada na prestação 
desses serviços, e não apenas como 
operadora de alternativas próprias, 
especialmente na infraestrutura por-
tuária no Brasil.     

Comércio Exterior
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procedimentos e diminuir o número 
de documentos.  

“Tudo isso será eliminado com 
a informatização e o pagamento 
de uma única taxa pela internet”, 
informa Luís Resano, coordenador 
do projeto. O programa pretende 
eliminar cerca de 25% da burocracia 
existente, por meio de um portal 

com um banco de dados na internet. 
Mas os clientes privados pedem 
uma gestão mais eficiente dos 
portos, sob pena de as mudanças 
apenas informatizarem a burocracia. 

Para Jovelino de Gomes Pires, 
coordenador da Câmara de Logís-
tica Integrada da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil, o Porto 

sem Papel vem em boa hora. Hoje, 
os documentos de exportação têm 
de ser conferidos por seis órgãos 
diferentes, segundo ele. “Os pro-
dutos brasileiros são competitivos; 
os problemas começam na porta da 
fábrica e na porteira da fazenda”, 
lamenta Jovelino. “Daí para a frente, 
no porto e no mar, perdemos feio.”  

Na opinião de Resende, não só o 
capital privado nacional, mas também 
o capital estrangeiro deveriam partici-
par de projetos portuários. Da mesma 
forma, navios  de bandeiras estrangei-
ras deveriam ser autorizados operar 
no Brasil, especialmente na cabota-
gem. “Operação de portos tem de ser 
com a iniciativa privada”, diz ele. “As 
autoridades devem cuidar apenas de 
regulamentação e fiscalização.”

O setor de infraestrutura é, no 
Brasil, um gerador de “apagões” di-
versos. Em determinados momentos 
há congestionamento de cargas. Em 
outros, são as restrições operacionais 

– como no caso do Porto de Itajaí, que 
sofreu danos nas enchentes de 2008. 
Mas há outros problemas a ser en-
frentados além da infraestrutura fí-
sica. A burocracia aduaneira aparece 
em pesquisas da CNI como um dos 
principais entraves à expansão das 
exportações. O tempo de processa-
mento alfandegário no Brasil, segun-
do os industriais, é significativamente 
maior do que a média internacional, o 
que gera custos adicionais e desesti-
mula a atração de investimentos. 

Nelson Faria, ex-gerente de Lo-
gística da Infraero nos aeroportos 
do Galeão e de Cumbica, hoje apo-

sentado, tem um exemplo quase bi-
zarro dessa ineficiência: o volume de 
cargas abandonadas – ou “sujeitas a 
perdimento”, no jargão técnico – que 
ocupa os terminais aéreos. Mais de 
70% das áreas para cargas de Guaru-
lhos estão ocupadas com cargas “em 
perdimento”, segundo ele. Restam 
30% para movimentar as cargas com 
dono. Em Campinas, 60% da área 
está perdida. “A Receita tem de dar 
um destino a essas mercadorias”, diz 
Faria. “Em nenhum lugar do mundo 
as cargas perdidas ficam tanto tempo 
nos aeroportos – algumas estão lá há 
mais de dez anos”. 
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VITRINES DE NATAL

Um magazin em Paris...
AS LOJAS PRINTEMPS renasceram em grande estilo, como quase 
tudo o que acontece em Paris. Em novembro, um espetáculo de luz 
e som comandado pela top russa Natalia Vodianova abriu a tempo-
rada de festas de fim de ano, sob o tema Natal Eslavo. Ao mesmo 
tempo, eram mostrados pela primeira vez os 14 mil metros quadra-
dos de mosaicos art nouveaux das fachadas restauradas. Depois de 
décadas de relativo ocaso, à sombra das vizinhas Galeries Lafayette 
no Boulevard Haussmann, a Printemps, aberta há 140 anos, res-
surge voltada para o alto luxo e os lançamentos da moda feminina, 
hospedando todas as grandes marcas da Avenue Montaigne, Place 
Vendôme e Faubourg St. Honoré. A estratégia declarada é encan-
tar os clientes, seja com acompanhantes individuais – os famosos 
personal shoppers –, seja entregando as compras no hotel ou propor-
cionando momentos de sossego no restaurante gastronômico do 
sétimo andar, sob a célebre cúpula de vidro. 
www.printemps.fr

LENÇÓIS EXCLUSIVOS

...um hotel em Berlim...
AS REDES DE hotéis costumam ser 
batizadas com nomes que sugerem 
qualidade, luxo ou ambos: Leading Ho-
tels of the World, Small Luxury Hotels... 
A Ritz-Carlton alardeia seus atributos 
de excelência apenas no próprio nome. 
O célebre hoteleiro Cesar Ritz criou 
a marca em Boston, há mais de um 
século, com inovações então surpre-
endentes como um banheiro em cada 
quarto, flores frescas nos ambien-
tes, restaurantes à la carte e lobby 
acolhedor, quase íntimo. Esse padrão 
foi mantido no reluzente Ritz-Carlton 
de Berlim, construído numa esquina 
da Potsdamer Platz sobre a linha onde 

ficava, até 1989, o muro que dividia que a cidade. Berlim 
não é tão cara quanto Londres ou Milão e as tarifas come-
çam em € 265. Grandes atrações estão a walking distance: 
a Porta de Brandemburgo, o Reichstag (Parlamento), com a 
cúpula assinada por sir Norman Foster, o Checkpoint Char-
lie, o museu da finada Alemanha comunista, o Monumento 
ao Holocausto, a Friedrichstrasse e seu comércio de luxo e, 
para quem quer trabalhar, os centros de negócios da Sony 
e da Mercedes. www.ritz-carlton.com.

QUILO FINO

...e um restaurante 
em Londres
A BRASILEIRÍSSIMA COMIDA “por quilo” chegou 
à capital do império britânico numa versão vegetaria-
na chique. Com arquitetura diáfana, quase trans-
parente nas paredes externas envidraças de alto a 
baixo, o tibits (assim mesmo, todo minúsculo) abriga, 
do café da manhã ao jantar, uma atraente multidão 
de modelos, gente do comércio elegante da vizinha 
Regent Street e executivos da City. A maior atração, 
porém, são os acepipes, uma coleção de sabores 
– com pitadas de Ásia – proporcionados por ingre-
dientes orgânicos e fresquíssimos. Para beber, sucos 
feitos na hora e até bons vinhos. www.tibits.co.uk

Globe-Trotter • Viagem Executiva
MARCO REZENDE

D
IR

K 
SH

A
PE

R/
H

O
TE

L 
RI

TZ
-C

A
RL

TO
N

 B
ER

LI
N

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

F.
 P

EY
RA

T



79P I B

AVIAÇÃO

E o Oscar vai para…
O RECONHECIMENTO ANUAL mais respeitado da avia-
ção, The Airline Industry Awards, tido como o Oscar do 
setor – é baseado em votação dos próprios passageiros 
–, foi este ano mais uma vez para a Singapore Airlines. 
Na América Latina a número um do público não é uma 
brasileira, mas a chilena LAN. Das demais companhias 
que pousam no Brasil também se saíram muito bem a 
Continental (melhor business class), Emirates (melhor 
do Oriente Médio) e a South African Airways (melhor da 
África). www.oagairlineawards.com/Winners

Retrato atual do 
golfe no Brasil: 
•  Número de campos existentes: 110

• Campos ligados a destinos turísticos: 20 
(15 ligados a resorts ou hotéis e outros 5 em 
pontos turísticos, com convênio com hotéis 
próximos)

• Número de campos há dez anos: menos de 80

• Número de praticantes brasileiros: 25 mil

• Número de praticantes há dez anos: 7 mil

• Projetos de novos campos: 30 a 40, 
principalmente ligados a resorts no Nordeste

TACADAS

Golfe, esporte brasileiro
A CONQUISTA FOI SUADA – o Brasil concorria, entre outros, com 
Alemanha, Costa Rica, Índia e Suíça, mas no fi m o país foi escolhido 
como The Undiscovered Golf Destination of the Year 2010, durante 
a International Golf Travel Market (IGTM), principal feira de turis-
mo de golfe do mundo, realizada este ano na Espanha. O prêmio, 
concedido à revelação do ano na área, é um dos mais importantes 
do setor e vai ajudar a alavancar no Brasil o chamado turismo de 
golfe – um negócio que movimenta US$ 30 bilhões por ano no mun-
do todo. É de esperar um boom no golfe brasileiro, principalmente 
com a realização da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, quando a 
modalidade vai voltar aos Jogos depois de 112 anos.

Vitrines Printemps: 
marcas famosas 

Terravista Golf em 
Trancoso, na Bahia
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Globe-Trotter - Turismo Expresso

Istambul, 
por Ege Erim 

Bem-vindo a uma cidade 
extraordinariamente caótica: 
Istambul. Um aeroporto 
espaçoso e refrigerado pode dar 
a impressão de que essa será 
apenas mais uma enfadonha 
viagem de negócios, mas é bom 
não esquecer que Istambul 
é uma cidade de mais de 15 
milhões de almas. A metrópole 
da Turquia guarda as marcas de 
muitas civilizações: é ao mesmo 
tempo europeia e asiática, rica e 
pobre, esclarecida e cruel. Nossa 
guia para os encantos urbanos 
de Istambul será Ege Erim, 
uma redatora de publicidade e 
escritora de livros infantis que 
vive numa ilha no Bósforo, a meio 
caminho entre a Europa e a Ásia.  

Se tiver 
algumas horas...
...VOCÊ DEVE CERTAMENTE 
PASSEAR de barco no Bósforo
(http://www.ido.com.tr/en/index.cfm). A 
bordo, compre um simit (rosca de pão 
com gergelim), ayran (refresco sal-
gado de iogurte), chá ou café turco. 
Aprecie a paisagem, os belos palácios 
e as mansões otomanas às margens 
do estreito. Em seguida, descubra a 
cidade a partir do distrito de Gálata, 
com sua torre. Almoce no Pandeli, um 
restaurante no Mercado Egípcio (ou 
das Especiarias), que serve receitas 
otomanas originais (e só abre das 
11 da manhã às 3 da tarde). Visite o 
Grand Bazaar (Kapalicarsi), onde você 
encontrará joias elegantes e artigos 
de couro genuínos.

Corredor do Grand Bazaar e 
especiarias no Mercado Egípcio 

(no detalhe): compras e sabores
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...COMECE PELO ROTEIRO DE um dia, com reforços: café 
da manhã no Museu de Arte Moderna (Istanbul Modern) 
e uma parada em Karaköy para provar os deliciosos doces 
turcos (baklava) do Gulluoglu. E, quem sabe, jantar no restau-
rante do Armada Hotel, fumando o narguilé no terraço en-
quanto admira a espetacular vista noturna. No dia seguinte, 
por que não ir às Prince’s Islands, ilhas próximas à Anatólia (a 
margem asiática do Bósforo)? Os carros são proibidos e o ar é 
puro. Na maior da ilhas, Buyukada, você pode alugar uma bi-
cicleta ou caminhar para descobrir a natureza e as praias es-
condidas. Não deixe de visitar o mosteiro de Aya Yiorgi (São 
Jorge). Ao desembarcar na Anatólia, é obrigatório visitar o 
Palácio Beylerbeyi – muito elegante e feminino, era o refúgio 
de verão da corte otomana. Parada para o almoço no Kanaat 
Restaurant, em Uskudar, que serve pratos turcos tradicionais 
(pagamento só em dinheiro!). Ou experimente o calmo e aco-
lhedor İsmet Baba Fish Restaurant, em Kuzguncuk, o lugar 
dos afi cionados por peixes e frutos do mar. Lá você poderá 
curtir a vista do Bósforo junto com os mezes (entradas turcas), 
o peixe fresco e o raki, nossa bebida favorita!       

Se tiver o fi m de semana inteiro...

...PROGRAME O PASSEIO PELO Bósfo-
ro de manhã cedo, a tempo de visitar em 
seguida os marcos históricos de Sultanah-
met, a “cidade velha” de Istambul: Hagia 
Sophia – uma impressionante basílica 
bizantina convertida em museu –, o Palá-
cio Topkapi e as cisternas de Yerebatan, 
obra-prima arquitetônica do ano 542. Deu 
fome? Rume para a rua Istiklal e o restau-
rante Haci Abdullah e aprecie as delícias 
da cozinha turca. Aproveite para fl anar na 
Istiklal, uma rua movimentada e popular. 
Você está no coração da cidade, repleto de 
bares e restaurantes. Experimente um ha-
mam, o banho turco tradicional: os hamans 
Cemberlitas, Cagaloglu e Suleymaniye 
estão entre os mais bonitos. No jantar, vá 
ao restaurante 360 – a vista é fantástica! 
– ou faça uma visita ao popular Babylon 
Club, em Asmalimescit, para apreciar a 
música ao vivo.

Se tiver o dia inteiro...

As cúpulas do Palácio Topkapi, 
sobre as águas do Bósforo: 

morada dos sultões otomanos

Interior do templo de 
Hagia Sophia: basílica, 
mesquita, hoje museu

Casas às margens do Bósforo: 
entre a Europa e a Ásia

Babylon 
Club: 

música 
ao vivo
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Vá ao pub
Quatro anos em Londres ensinaram ao publicitário de Porto Alegre: 
é no bar que se aprende a falar inglês e se conhecem os britânicos 

NO FINAL DE 2005, MUDEI-ME COM 
minha mulher para a Grã-Bretanha. 
Deixamos Porto Alegre para esta-

belecer a sede londrina da minha empresa, 
a W3Haus - uma agência de comunicação 
interativa. Meus três sócios – Alessandro 
Cauduro, Tiago Ritter e Chico Baldini – conti-
nuariam a tocar o negócio no Brasil. Foi uma 
aposta. Apostamos que tínhamos capacidade 
e qualidade para competir com os europeus no 
território deles.

Havia morado perto de Londres quando 
criança, enquanto meus pais faziam doutorado 
ali. Por isso, já conhecia um pouco da cultura e 
da língua. Mas Londres para maiores é muito 
diferente da Londres para menores. Além 
disso, minha vida profi ssional até então havia 
sido no Brasil. No nosso país, tudo acontece de 
um jeito que muitas vezes não se traduz para 
outras culturas. Ao estabelecer a empresa, 
logo começamos a prospectar clientes e a con-
seguir os primeiros trabalhos. De cara, muita 
coisa se mostrou diferente. 

 Aqui, por exemplo, os ciclos de trabalho 
são muito, muito longos. Marcar uma reunião 

de apresentação da empresa? Claro – que tal daqui a quatro me-
ses? Um prazo normal. Muito diferente do “pode vir amanhã?” 
do Brasil. Ao fi nalmente chegar à reunião marcada com tanta 
antecedência, a franqueza e transparência são desconcertantes 
– abrem-se números sem rodeios. No Brasil existe certo ritual 
na hora de falar de dinheiro. Chega até a ser mal-visto negociar 
valores imediatamente, mas aqui as pessoas aparentam não ter 
tempo para rodeios.

 Nem tudo é trabalho, e Londres é um lugar bom de viver. 
Pode-se caminhar pelas ruas tranquilamente, inclusive à noite, 
algo que me fazia muita falta no Brasil. Além disso, não uso mais 
o carro, que se tornou inviável – moro perto da zona central, 
congestionada e sujeita a pedágio. Uso o transporte público, 
caminho e vou de bicicleta aos compromissos pessoais e de tra-
balho. Tem algo de divertido em ver executivos engravatados de 
bicicleta a caminho do escritório.

Culturalmente, é uma cidade muito rica. Mesmo após anos 
aqui, continuo descobrindo coisas novas e surpreendentes. E os 
estereótipos que todos conhecemos sobre os ingleses – educa-
dos, pontuais, emocionalmente frios etc... – sofrem afi nal o teste 
da realidade. Ao se imergir em uma cultura, o preto e branco 
dá lugar aos tons de cinza.  Eles são mesmo frios? Alguns sim, 
outros não. Em geral, os ingleses do norte são mais abertamente 
calorosos. Mas todos se tornam calorosos no pub. O bar londrino 
é a meca social, onde todos são iguais e estão lá para se divertir 
e interagir. Uma ida ao pub com ingleses quebra bastante o es-
tereótipo, além de ajudar os iniciantes a praticar a língua. O pub 
é um dos pilares da vida londrina, onde negócios são realmente 
fechados, namoros começam e amizades se fortalecem.

Estou morando aqui há quatro anos - faria tudo de novo? Fa-
ria, sim. Depois de passar por difi culdades e aprendizados, posso 
dizer que o Brasil é muito parecido e ao mesmo tempo muito 
diferente. Os conselhos que daria a brasileiros que planejam vir 
ao Reino Unido são simples – venha com o visto de trabalho em 
dia e faça um esforço para se integrar. Muitos vêm a Londres 
estudar inglês e passam todo o tempo com amigos brasileiros – 
desse jeito não se aprende inglês e se perde uma grande riqueza 
de experiências.

* Rodrigo Cauduro é diretor do escritório londrino da agência W3Haus
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Rodrigo: sem 
carro e feliz

Globe-Trotter • Em Trânsito 
RODRIGO CAUDURO*



Escolha um mBa quE é rEfErência.

mBa Em GEstão dE comércio ExtErior

E nEGócios intErnacionais.

I n í c i o  d a s  a u l a s :  2 6  d e  a b r i l  d e  2 0 1 0
H o r á r i o :  2 a s  e  3 a s  f e i r a s ,  d a s  1 9 h 0 0  à s  2 2 h 3 0
L o c a l :  U n i d a d e  B e r r i n i
I n s c r i ç õ e s  p a r a  o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 1 0

José antonio Garrido filho

Aluno do MBA FGV

www.fgv.br/mba-sp
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A leitura leva a sua imaginação às alturas.
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Viaje para onde a sua imaginação quiser. Basta abrir um livro. O Governo de São Paulo, por meio da Imprensa Oficial, trabalha para 
preservar a memória viva do cotidiano brasileiro, editando livros de relevância cultural, democratizando o acesso ao conhecimento. 
São mais de 500 títulos capazes de levar novas surpresas, novas experiências, novos universos para você. 

A magia dos livros mais perto de você.

www.imprensaof ic ia l . com.br / l ivrar ia
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