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< internacional

una economia creiXent

la imatge de brasil com a potència econòmica en desenvolupament
es va consolidant amb força en el panorama internacional. a dia
d’avui, es troba ja entre els països donants del fons monetari
internacional (fmi). el seu nivell de pib el situa com a vuitena eco-
nomia mundial. el creixement interanual del pib, del 5% durant 

el 2008, va frenar durant el 2009 per la conjuntura internacional,
però torna a tenir una projecció de creixement entre el 5% i el 6%
pel 2010.  a aquesta projecció, cal afegir-hi l’estabilitat econòmi-
ca i fiscal del país (amb una taxa d’inflació baixa, d’entre el 5% i el
6% anual) i una balança comercial en equilibri. 

Brasil en construcció

barri de lapa, rio de Janeiro, fotografia cedida per olga conde

un dèficit de més de 6 milions d’habitatges i necessitat urgent d’una nova xarxa de transports i infraestructures. a brasil,
les grues treballen a tota màquina per adaptar un país amb un gran potencial en desenvolupament. Per nombroses empre-
ses estrangeres es tracta d’una oportunitat, del moment idoni per embarcar-se en l’aventura brasilera. moltes construc-
tores han vist com s’estancava la seva producció en un mercat interior sobresaturat, una situació que s’ha vist agreujada
per la retallada de la inversió pública. 

la conjuntura actual demana noves alternatives per poder continuar desenvolupant l’activitat constructora.  la rehabili-
tació ha adquirit un pes específic molt superior a la dels darrers anys, una especialitat que requereix molta mà d’obra que
prové de l’excedent del mercat residencial. d’altra banda, s’ha iniciat la recerca de nous mercats tant a europa, com també
fora del continent.

brasil es perfila com un destí atraient. una potència emergent amb estabilitat política, monetària i fiscal; segon país en
atracció d’inversió estrangera directa (ied) per darrera de la Xina, amb unes previsions de creixement molt optimistes.
Però, sobretot, un país amb un gran dèficit d’infraestructures i d’habitatge. un país que per moltes empreses catalanes
s’intueix com una oportunitat. 
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el gran potencial en la generació d’energies renovables (especial-
ment la solar i eòlica) i no renovables (biocombustibles), la
importància del sector agrícola i l’agroindústria i una base indus-
trial consolidada, són les fortaleses de l’economia brasilera. tant
és així, que l’atracció d’inversors ha fet que esdevingui el segon
major destí d’ied. dades recents del Banco Central do Brasil indi-
quen que en els darrers 5 anys, la inversió estrangera ha passat
de 15 bilions de dòlars el 2005 a 45 bilions el 2008. les previsions
del banc indiquen que el 2010 es recuperaran els nivells del 2008,
després de la caiguda durant l’any anterior causada per la crisi
internacional. així doncs, el banc estableix la taxa d’inversions
estrangeres actuals en un 19% sobre el pib, amb perspectives
d’arribar a un 21% en el 2012. 

un gran dèFicit d’Habitatge

són moltes les oportunitats que el país ofereix a les empreses i
especialment, a les constructores. el tècnic de la promoció
comercial del consolat de brasil a barcelona, miguel mingorance,
assenyala que la participació de la construcció al pib brasiler és
encara molt baixa comparada amb els estats units o la majoria
de països europeus, de manera que té un camí de creixement
molt llarg per recórrer. les oportunitats empresarials en aquest
camp són grans. mingorance les classifica en tres àmbits: habi-
tatge, infraestructures públiques i infraestructures generades
amb els projectes del mundial de futbol del 2014 i els Jocs
olímpics de 2016. 

brasil té un dèficit de 6,3 milions d’habitatges, segons l’últim
informe del Govern brasiler. al dèficit actual, se li sumen les
necessitats que vindran derivades del creixement demogràfic que
ha experimentat el país en els darrers anys, superior a la mitjana
mundial. s’estima que, per satisfer la demanda, s’haurien 
de crear 1,4 milions de nous habitatges l’any. s’ha de tenir en 
compte, a més, la necessitat de renovació de molts immobles 
en mal estat.

per satisfer aquesta demanda, el Govern va posar en marxa l’any
passat el programa Minha Casa, Minha vida, amb el que es pre-
tén la construcció d’un milió d’apartaments de protecció oficial
per a les famílies amb ingressos més baixos. el balanç fins al
moment és positiu, però queda encara molta feina per fer.
l’últim examen valoratiu realitzat per la caixa econòmica federal
el mes d’abril establia en unes 200.000 les unitats de vivendes
finalitzades o en procés de construcció. això representa la mei-
tat dels 400.000 habitatges establerts com a fita pel Govern per
a la implementació del programa. només l’estat de bahia ha
assolit els objectius del pla, mentre que são paulo i rio de Janeiro
només han cobert, fins al moment, una tercera part i la meitat
de les previsions, respectivament. 

un estudi de l’empresa ernst&young (una de les empreses pun-
teres en serveis d’auditoria i consultoria a nivell mundial) estima
que el mercat de la construcció creixerà a un ritme del 4,7% fins
al 2017. el mateix estudi, estableix una previsió de dues fases
diferenciades pel sector de la construcció a brasil en els propers
anys. fins al 2017, la construcció estaria basada en polítiques de
subsidi (com la de minha casa, minha vida) i adreçada a famílies
amb pocs recursos. a partir d’aquest any, es preveu que la con-
solidació de la classe mitjana (actualment en expansió) crearà un
nou tipus de demanda d’habitatge, fet que comportarà una

nova fase en el tipus de producte ofert. mingorance, però,
remarca que es tracta només de previsions i que, el que és una
realitat tangible en aquests moments, és que el mercat immo-
biliari té un gran potencial per desenvolupar-se.

dèFicit tambÉ en inFraestructures

l’habitatge no és l’únic sector amb necessitats constructives. el
Govern està desenvolupant un pla d’inversions en obres estratè-
giques, públiques i privades. es tracta del pac (programa
d’acceleració del creixement), que entre 2007 i 2012 es preveu
hagi comptat amb una inversió de 430 milions d’euros. el pac
iniciarà una nova edició a desenvolupar entre el 2011 i el 2014
amb un pressupost de 680 milions d’euros. el programa també
admet la possibilitat de creació d’associacions público-privades,
(parceries público-privades, ppp’s), una forma de cooperació
entre el sector públic i les empreses privades, molt recent a l’e-
conomia brasilera. 

finalment, l’organització del mundial de futbol el 2014 i els Jocs
olímpics de rio de Janeiro el 2016, comportaran la necessitat
d’infraestructures específiques. estan en projecte la reforma i
ampliació de ports i aeroports, la reforma d’estadis i la millora
del transport urbà a les 12 ciutats que seran seu del mundial. 

emPreses esPanYoles que Ja estan al brasil

les relacions econòmiques al país llatinoamericà tenen les seves
arrels en les relacions històriques entre ambdós països, que sem-
pre han comportat un intercanvi comercial. a dia d’avui, espanya
exporta a brasil, majoritàriament, productes relacionats amb el
motor i la construcció d’avions i helicòpters, mentre que el gruix
de la importació brasilera a l’estat espanyol continua sent de
producció agrícola, com els grans de soia, el blat de moro i el cafè
sense torrar. actualment, 150 empreses espanyoles tenen un
total de 180 filials al país brasiler. la privatització de serveis als
anys 90 va comportar un important desembarcament espanyol.
endesa, telefònica i Gas natural van ser de les primeres a les que,
entre d’altres, s’hi van afegir constructores com fcc, acciona,
oHl, acs, abertis o isolux-corsán. 

olinda (pernambuco), fotografia cedida per olga conde
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tradicionalment, el mercat constructor brasiler acostumava a
ser molt tancat. però les necessitats en infraestructures són
urgents i els terminis per a realitzar-les molt ajustats, per la qual
cosa el Govern està fomentant la participació de grups interna-
cionals al sector. en els darrers anys, empreses espanyoles han
aconseguit guanyar vàries concessions d’autopistes, fet que
demostra el recolzament del Govern a la inversió estrangera. així
ho assenyalen des de fcc, que aquest mes de juliol ha obert la
seva primera oficina a são paulo. està preparant ofertes per a
diferents licitacions d’importants obres en règim de concessió.
segons l’empresa, brasil és una bona oportunitat per a les inver-
sions, que a més s’estan estimulant des del Govern amb progra-
mes de desenvolupament i les millores a les condicions d’accés al
crèdit per a l’adquisició de béns de capital. 

mentre fcc acaba d’aterrar al país, acciona ja hi porta catorze anys

i actualment treballa a la capital, são paulo i a vassouras, a l’estat
de rio de Janeiro. la seva última obra, finalitzada el passat mes de
març, ha estat l’autopista de peatge de 200 kilòmetres entre els
estats de minas Gerais i rio de Janeiro. acciona també va rebre
l’adjudicació a paraná de la carretera que uneix warta amb cambé
i la construcció a paraguay de l’aeroport “ciudad del este”, a la
confluència de les fronteres d’argentina i brasil. entre els avantat-
ges del país llatinoamericà com a destí empresarial, des d’acciona
en remarquen la necessitat d’infraestructures bàsiques i el poten-
cial de creixement econòmic a curt termini.

les últimes dades indiquen que cada vegada més companyies
estrangeres estan participant de l’obertura d’una economia de
per sí oberta i flexible que s’està enlairant amb perspectives molt
positives. brasil representa, avui, l’oportunitat d’un país que està
en construcció. <

olinda (pernambuco), fotografia cedida per olga conde


