
Há múltis que precisam aprender a se comportar 
 
 

 
Quando foram feitas as privatizações, poucas pessoas se atreveriam a prognosticar as 
mudanças que hoje sentimos no cotidiano de nossas vidas. Sabíamos que mudariam, 
mas não sabíamos como. Tínhamos uma idéia aproximada do impacto econômico 
dessas alterações, mas pouco pensamos sobre a variável política e muito menos ainda 
sobre as conseqüências sociais. E elas aí estão. Como estamos discutindo o jornalismo 
econômico e estudando os diversos aspectos da relação entre a imprensa do ramo e as 
empresas, creio que é oportuno tratar dos impactos que os investimentos das 
multinacionais no Brasil tiveram sobre as relações das empresas com a imprensa e 
vice-versa. 
 
Tais impactos até hoje se refletem sobre a maneira como reputações são construídas, 
amadurecidas, consolidadas e, eventualmente, destruídas. 
Aqui, tratarei desses impactos, embora já houvesse material para teses acadêmicas 
sobre o mesmo tema em Administração de Empresas, Contabilidade, Marketing, 
Recursos Humanos e até mesmo Sociologia e Antropologia - por que não? Senão, 
vejamos. 
 
A ponta do iceberg. A globalização da economia é, no fundo, uma globalização de 
números e informações entre matriz e subsidiárias, turbinada via comunicação em 
tempo real. Aquilo a que damos o nome de globalização é e-mail + Word + Excel + 
Powerpoint em plataformas Notes ou assemelhadas viajando em torno do planeta à 
velocidade da luz. 
 
O efeito dessa distribuição em massa da informação e sua relativa democratização 
dentro das empresas foi bom para produzir eficiência, e é freqüentemente citado corno 
um dos motivos da ascensão aparentemente sem fim do mercado acionário norte-
americano. 
 

 



Essa é, contudo, apenas a ponta do iceberg. Tais análises não levam em conta 
aspectos culturais e sociológicos da maior importância. Em primeiro lugar, ao reduzir o 
valor relativo da distância, a comunicação em tempo real também reduziu, na mesma 
proporção, a alçada dos administradores locais. 
 
Eles já não têm mais o tempo necessário para pactuar, dentro de suas estruturas 
locais, as respostas que deveriam dar às demandas oriundas das matrizes. Ou seja, 
não podem mais aculturar, no devido tempo, as decisões de cima ao clima local. 
Estas, por sua vez, presas à lógica da eficiência on-line, simplesmente ignoram a 
alçada local - pois, se podem seguir em frente, já que têm os dados disponíveis, por 
que esperar que a subsidiária medite, reflita, para depois reagir? 
 
Em último caso, há sempre o conference-call, que coloca, às vezes, dúzias de pessoas 
de países diferentes de uma mesma região em uma mesma ligação e nela resolve-se - 
ou as pessoas pensam que se resolve - tudo que havia para decidir na agenda. Mas, na 
prática, como diz a velha sabedoria mineira, a teoria é outra. 
 
De fato, o que acaba acontecendo, muitas vezes, é a resistência passiva, a falta de 
disposição em explicar a estranhos - estrangeiros, de fato - que não é bem assim, 
ainda mais em ambientes de lógica precisa mas, na verdade, freqüentemente 
rarefeita, como são os das planilhas via Embratel ou os conference calls, em que tudo 
é ouvido, mas não necessariamente todos são ouvidos, e pouca pode acabar sendo a 
preponderância da razão. 
 
Um dos fenômenos pouco explicados da crise asiática é a influência da distância entre 
países - tanto geográfica quanto cultural - em sua gestação, eclosão e posterior 
administração. O fato de uma regional asiática de qualquer múlti que tivesse 
escritórios em Pequim, Sydney e Manila é algo equivalente a ter uma regional que 
abarcasse Nova York, Londres e São Paulo, com as mesmas distâncias relativas! Ou 
seja: uma legítima ficção. Isso sem falar do absurdo fenômeno de querer juntar gatos 
tão diferentes dentro do mesmo saco global. 
 
Brasil, capital Miami? Há um outro fator cultural da maior importância, e muito pouco 
estudado. A globalização é decomposta em regiões do   mundo. Para esse efeito, o 
Brasil acaba entrando em uma região chamada   ! América Latina. 
 
Por um critério estritamente racional - aluguéis baratos, facilidade de conexões aéreas 
e de comunicações, mais a proximidade da matriz -, a sede da região latino-americana 
acaba sendo Miami. Ora, Miami hoje é um centro de emigrados de primeira e segunda 
gerações da América Central e do Caribe ao qual se agregam imigrantes procedentes 
da Espanha, vítimas de um desemprego acima dos 15% da força de trabalho. Os de 
primeira geração, adicionalmente, estão pendurados no risco de perder o green card e 
muitas vezes dispostos a tudo para i manter uma conquista que, para eles, foi 
duramente obtida. 
 
São essas as pessoas que, em geral, se apresentam como "conhecedores" da América 
Latina perante os boards. E para as matrizes em Nova York isso faz sentido, porque 
esses boards ainda são compostos por pessoas de uma faixa etária que convive com 
ressonâncias de um Brasil cuja capital era Buenos Aires e cuja expressão artística 
favorita por muitos anos foi Carmen Miranda com uma salada de frutas na cabeça. 
Ora, as matrizes habitualmente compram esse enfoque para só descobrir, muito mais 
tarde, às vezes tarde demais, que compraram gato por lebre. Por quê? Por causa do 
peso específico do Brasil.  



Com 170 milhões de habitantes, tem metade da população dessa região; tem metade 
da superfície e metade do PIB - isso sem incluir a economia informal, que, como se 
sabe, é muito grande. 
 
O Brasil foi colonizado por um Estado unitário, Portugal, que aqui construiu um 
governo central forte que ainda é o eixo de gravidade de nossa unidade política e 
integridade territorial; o restante da América Latina, pela Espanha, uma federação, 
que reproduziu o instinto federativo ao longo das 20 repúblicas em que se transformou 
a antiga América  espanhola. Não dá para comparar. Por causa de tudo isso, grandes 
empresas no Brasil há muitas décadas, como Citibank, Shell, Nestlé, General Motors, 
sabem que o brasileiro não se sente latino-americano. Mais que isso, o brasileiro, no 
Brasil - em Nova York é outra coisa -, não tem a menor idéia do que é ser hispânico. 
Ao mesmo tempo, os formadores de opinião locais sabem que a América espanhola 
ainda cultiva uma espécie de nostalgia bolivarista em relação ao Brasil que se 
esboçava por gerações na idéia do cordon sanitaire Buenos Aires-Caracas. 
 
Aos poucos, é verdade, essa distância vai diminuindo, mas totalmente por mérito de 
brasileiros e seus vizinhos trabalhando lado a lado em articulações bilaterais criativas, 
como é o Mercosul, e muito pouco por iniciativas regionais das multinacionais 
estabelecidas neste pedaço do globo. 
 
Os prejuízos, para as empresas internacionais, de não compreender a riqueza, 
diversidade e complexidade de culturas na América Latina, contudo, tendem a ser 
imensos. Múltis que compram empresas brasileiras demitem executivos locais e 
inundam o Ministério da Justiça com pedidos de vistos de trabalho para seus 
compatriotas, gerando, pela primeira vez em nossa História, o arremedo de um 
movimento de antipatia em relação ao estrangeiro que acaba de chegar. Isso é 
espantoso, se levarmos em conta que este é um país feito por imigrantes e que tem 
uma tradição de simpatia e assimilação de estrangeiros. 
 
Politicamente, é um jogo muito arriscado, pois cria a percepção de que, no final das 
contas, privatizar eqüivaleu a exportar os melhores empregos para as matrizes das 
múltis que aqui se estabeleceram. E o fato é que isso é mesmo verdade, no país da 
recessão e do desemprego em que estamos. 
 
Assim, finalmente, faz-se o prodígio de transformar um fenômeno potencialmente bom 
- como é a primeira leva, em nossa história, de estrangeiros instruídos entrando para 
viver em nosso território - em algo desprezível e até mesmo ofensivo. Um vexame 
total. 
Outro ponto da maior importância é que essas empresas se gabam demais de sua 
presença mundial - o famoso global reach -, mas esquecem a importância de 
compreender a realidade local. 
 
Imagem e reputação. As múltis decidem uma coisa horrorosa, que é a estratégia na 
matriz e as táticas na periferia, sem levar em conta a especificidade das geografias, 
objeto das táticas. E fazem a pior coisa que pode-ria ocorrer a alguém: decidem 
investir apenas na imagem, em vez de in-vestir também na reputação. 
 
Ora, a imagem é algo que pode ser trabalhado pela publicidade, pode ser formatado e 
distribuído maciça-mente por estratégias de marketing bem concebidas e realizadas. 
Pode ser objeto de investimentos altíssimos com boas probabilidades de sucesso.  



Ocorre, contudo, que a imagem não resolve o problema de como a empresa ou marca 
é realmente percebida pelas audiências-chave que acabarão, ao fim e ao cabo, 
decidindo o que todos deverão pensar sobre empresas e marcas. ' 
 
A imagem tem a ver com a exposição aberta da identidade; a reputação, com o 
conhecimento, por parte de públicos decisivos, das verdadeiras intenções da empresa, 
e isso se faz com respeito pelos novos públicos que se está conhecendo, a transmissão 
dos valores de sua empresa e sua marca, a disposição de se tornar um bom cidadão 
corporativo - tudo, enfim, ao nível da pessoa jurídica, que uma pessoa física faria se 
fosse convidado para ser hóspede de alguém. 
A imagem é algo que você pode ambicionar transmitir; a reputação é algo que as 
pessoas absorvem, algo que elas sabem instintivamente a respeito dessas empresas e 
marcas. Imagem tem a ver com informações; reputação, com valores - esse é o 
resumo da peça. 
 
Em conseqüência, se uma empresa internacional, ao ganhar um leilão de privatização, 
destrói a marca que havia por trás da empresa privatizada, lança uma campanha 
maciça de publicidade, demite executivos da empresa antiga, põe centenas de pedidos 
de vistos de trabalho para seus novos gerentes e diretores - e faz isso tudo ao mesmo 
tempo -, então essa empresa está mesmo querendo confusão. 
 
Se, adicionalmente, não se preocupa em explicar sua estratégia e entra naquela de 
que a melhor defesa é o ataque, tão comum em processos de manipulação de opinião, 
então o que está cevando é mesmo o desastre da comunicação. 
 
Quando tudo dá errado, explicam, de Miami para Nova York, ou para Londres, Madri, 
que o Brasil é mesmo um problema - e a verdade é que problemas, de fato, não nos 
faltam, só que agravados, agora, por recém-chegados que são, às vezes, muitos 
trapalhões. 
 
O pior de tudo é que não há livros sobre o assunto, o tema ainda não é tratado nas 
diversas disciplinas acadêmicas das Ciências Humanas, e acabamos todos fazendo de 
conta que o problema não existe. Mas ele existe sim, e todos os dias somos 
surpreendidos por vexames praticados por essas empresas e seus prepostos nas 
primeiras páginas dos jornais, capas de revistas e nos noticiosos de rádio e TV. Preciso 
citar nomes? Você já não viu um ou mais de um desses problemas com várias das 
múltis que aqui chegaram? E já não está cansado disso? 
 
Uma boa reputação, diz um velho provérbio, é melhor do que dinheiro no banco, 
porque vai lhe dar o dinheiro de hoje e o de amanhã. Mas só se você estiver disposto a 
seguir algumas regrinhas de civilidade. Especialmente se você é hóspede e está 
vivendo na casa dos outros. Está na hora de começarmos a dizer a esses recém-
chegados tão cheios de si próprios: pensem nisso! E aprendam a se comportar. 
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