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As empresas multinacionais estão preferindo a Europa à Ásia quando se expandem para o 
exterior -- um sinal de que querem estar mais perto dos clientes e fornecedores do que 
simplesmente aproveitar mão-de-obra e fábricas mais baratas, segundo um novo estudo de 
investimento externo. 
 
As conclusões surpreendentes da pesquisa feita pelo ramo de consultoria da IBM, a ser 
divulgadas hoje, sugerem que o recente boom na terceirização de manufaturas e serviços para 
mercados emergentes como a China e a Índia pode estar declinando. 
 
Ao mesmo tempo, a Europa ocidental, liderada pelo Reino Unido e a França, está recuperando 
a preferência em áreas de alto valor, como pesquisa e desenvolvimento, pressionando as 
economias em desenvolvimento a elevar os níveis de capacitação e educação de sua força de 
trabalho. 
 
"A recente recuperação da economia global deixou as companhias mais interessadas em estar 
perto de seus mercados, fornecedores e tomadores de decisão do que apenas procurar uma 
base de baixo custo", disse Roel Spee, líder na Europa da unidade de localização global da 
IBM. 
 
Na pesquisa - o único estudo que examina todos os investimentos diretos estrangeiros (IDE) 
anunciados por companhias do mundo todo - descobriu que a Europa atraiu 39% de todas as 
novas fábricas e projetos em 2005, com a Ásia-Pacífico recebendo 31% e a América do Norte, 
18%. Em 2004 a Europa e a Ásia empataram em 35% cada. 
 
Os resultados mostram que a globalização e o aumento dos fluxos de capital e de comércio 
estão permitindo que as empresas explorem a concorrência entre regiões para colher os 
maiores retornos por seus investimentos. 
 
"As companhias que pretendem investir no exterior têm muito mais opções", disse Gene 
DePrez, chefe para as Américas da unidade de localização global da IBM. "A concorrência por 
IDE entre países e regiões chegou para ficar." 
 
Os projetos na China e na Índia ainda respondem pela parte do leão dos fundos recebidos e 
empregos criados, em parte porque esses países tendem a abrigar projetos de manufatura e 
serviços em grande escala e de uso intensivo de mão-de-obra. 
 
A pesquisa da IBM - considerada uma medida mais precisa de IDE do que os números oficiais 
da ONU, porque não inclui fusões e aquisições - concluiu que a China recebeu um de cada US$ 
8 investidos por companhias no exterior - mais de US$ 40 bilhões ao todo. 
 
A Índia, porém, foi a principal beneficiária na frente do emprego, pois os investimentos de 
multinacionais criaram mais de 180 mil postos de trabalho no país em 2005. 
 
O Reino Unido foi o maior receptor europeu de investimento interno, especialmente no campo 
de pesquisa e desenvolvimento, onde representou mais de um quarto de todos os projetos 
lançados na região no ano passado, seguido pela França com 19%. As medições de IDE mais 
amplamente usadas são os dados coletados pela Conferência sobre Comércio e 
Desenvolvimento da ONU, cujos números finais para 2005 ainda não estão disponíveis. 
 
Mas esses dados são distorcidos pela inclusão de fusões e aquisições, que podem resultar em 
níveis gigantescos de IDE registrados quando a propriedade muda, mas pouco ou nenhum 
capital é realmente criado. A aquisição de uma participação substancial em uma companhia 
estrangeira - geralmente mais de 10% - é considerada IDE.  
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