
Know-how dos Alpes

JÁ SE FOI O tempo em que produto
suíço no Brasil era sinônimo de cani-
vete, relógio ou chocolate. Agora, as
opções são variadas. Assistir a uma ani-
mação em 3D sem óculos, usar uma
escova de dentes com mais de 5 mil
cerdas e incinerar resíduos químicos
sem poluir o meio ambiente são ativi-
dades possíveis no País graças à che-
gada de empresas suíças que começam
a enxergar o Brasil com mais oti-
mismo e confiança.

Nos últimos anos, os investimen-
tos diretos das empresas suíças nos ne-
gócios em solo brasileiro mais do que
quadruplicaram. Passaram de US$ 341
milhões em 2005 para US$ 1,6 bilhão
em 2006, segundo o Banco Central
(ver gráfico na página 36). E tudo in-
dica que os resultados de 2007, ainda

não divulgados, tenham sido melho-
res, pelo menos na avaliação do em-
baixador suíço e presidente de honra
da Swisscam (Câmara de Comércio
Suíço-Brasileira), Rudolf Barfuss. "Foi
um ano de aceleração no relaciona-
mento econômico e político entre a
Suíça e o Brasil", afirma ele.

Se as importações suíças de produ-
tos brasileiros cresceram 28% em rela-
ção a 2006, as exportações de lá para cá
aumentaram na mesma proporção. Para
o mundo do trabalho aqui, as empresas
suíças e seus representantes contribuem
com 92 mil empregos, apontam os nú-
meros levantados pela direção-geral das
alfândegas e o Banco Nacional Suíço.

Junto com os francos suíços que
aqui chegam em busca de uma oportu-
nidade de se multiplicar, entram tam-

bém as inovações tecnológicas agrega-
das aos produtos e serviços. "As em-
presas trazem produtos que foram de-
senvolvidos para outras partes do
mundo, inovações testadas e difundi-
das com sucesso em outros países, tra-
zem seu know-how e soluções com-
provadamente eficazes", afirma Ursula
Bardorf, diretora executiva da Swiss-
cam. A organização desenvolve um tra-
balho junto à embaixada da Suíça no
Brasil e às empresas daquele país que já
estão aqui ou querem vir para cá, para
tornar mais fácil as relações comerciais
entre os dois países.

E ajuda principalmente as pequenas
e médias companhias a se instalarem,
porque são as que precisam de maior
acompanhamento, já que apresentam
dificuldades em entender as leis, os
modelos de negócios e as possibilida-
des de se trabalhar no País, explica a
diretora. "Já as grandes empresas não
precisam tanto da nossa ajuda, pois elas
têm toda a infra-estrutura necessária
para desenvolver seus negócios com re-
cursos próprios", conclui a diretora.

Maior interesse
Com sete anos de atuação na Câmara
de Comércio, Ursula Bardorf tem ele-
mentos suficientes para considerar o
número de empresas suíças interessa-
das em investir no Brasil relativamente
pequeno em relação ao enorme mer-
cado consumidor. No entanto, nos dois
últimos anos, ela comprovou na prá-
tica aquilo que dizem as análises do

Concorrentes que
já atuavam no
Brasil e burocracia
são os obstáculos

mercado sobre o grau de maturidade
da economia brasileira: a confiança dos
empresários suíços aumentou. Ela atri-
bui esse movimento, em parte, aos
bons números do País divulgados lá
fora. "A visão que se tem é que o Brasil
está melhorando", diz.



E justamente o que pensa Erik
Sérgio Vidal, diretor da Curaden
Swiss do Brasil, um exemplo de
empresa que chegou re-
centemente — no fim
de 2005 instalou-se
em São Caetano do Sul,
no ABC paulista. De lá,
distribui para os pontos-
de-venda das regiões Sul e
Sudeste produtos odontoló-
gicos de alta tecnologia. Entre
os principais estão a única es-
cova dental do mundo com
5.460 cerdas (enquanto as co-
muns possuem no máximo 2 mil
cerdas), escovas interdentais de di-
versos diâmetros, enxaguatório bucal
que não mancha os dentes e um mor-
dedor para bebês que levou três anos
para ser desenvolvido pela Universi-
dade de Berna e funciona como um
estimulador neurossensorial. Para fa-
zer a escova com a quantidade imensa
de cerdas, na Suíça, a fabricante Cura-
den possui equipamento exclusivo,
afirma Erik Vidal.

Mercado potencial
A empresa veio para o Brasil por causa
do enorme mercado potencial, estimu-
lado pelo aumento de renda das cama-
das mais pobres da população. Há es-
paço para o produto, pois o consumo
anual de escovas no País é de apenas
0,6 por pessoa, enquanto nos países
mais desenvolvidos é infinitamente
maior: na Suíça, por exemplo, em mé-
dia cada pessoa usa nove escovas por
ano. "A saúde oral do brasileiro, de
forma geral, ainda precisa melhorar
muito", diz o diretor. Segundo ele, se-
ria interessante mais políticas públicas,
um olhar com mais profundidade para
esse segmento, pois a prevenção de
muitas doenças começa pela boca.

A Curaden está atenta para o mo-
mento em que o País se der conta de
uma situação muito simples: se tiver
investimento nos cuidados com os
dentes para prevenir problemas, au-
mentará o consumo de produtos me-
lhores e mais eficazes — e no final o
País economizará recursos dispendi-
dos para o tratamento da saúde bucal.

A empresa tem investido bastante em
pesquisa e desenvolvimento de inova-
ções tecnológicas, resultando disso os
materiais e equipamentos mais avan-
çados na área de saúde oral - e parte
disso já está no Brasil.

Nesses primeiros dois anos, a em-
presa conseguiu ter uma idéia do com-
portamento do mercado, suficiente
para planejar uma estratégia de cresci-
mento para outros estados de acordo
com o ritmo de aumento das vendas, o
que, naturalmente, tem como uma das
conseqüências a entrada de mais inves-
timento. Mas, até que isso aconteça, a
Curaden terá de vencer alguns obstá-
culos, como a dificuldade de abocanhar
a tão sonhada fatia do mercado. "Todos
os meses, os concorrentes lançam um
novo modelo de escova ou acessório
com o objetivo de ocupar todos os es-
paços nas gôndolas, impedindo assim
que outras empresas, como a nossa, en-
tre nas farmácias, drogarias e super-
mercados", afirma.

Outro complicador é a burocracia
que envolve a tramitação dos docu-

Kit de escovas

desenvolvido pela

suíça Curaden

mentos para as licenças. "Apesar de
estarmos desde 2005 no Brasil, só
começamos a comercializar nossos

produtos há seis meses, porque foi
muito complicado conseguir licença
na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), explica.

Outra empresa que desembarcou re-

3D Impact trouxe
nova tecnologia
para a área
de publicidade

centemente no Brasil foi a 3D Impact
Media, trazendo uma nova tecnologia
para a área de publicidade e marketing:
monitores de LCD que reproduzem as
propagandas em 3D sem que o telespec-
tador tenha de usar óculos para visuali-
zar o efeito. E serve para que as empresas
veiculem seus anúncios diretamente nos
pontos-de- venda em grandes redes de
varejo, shoppings centers, aeroportos,
bares e danceterias - onde o monitor de
alta tecnologia poderá ser visto por mi-
lhares de consumidores.

A tecnologia 3D tradicional foi de-
senvolvida nos Estados Unidos e na
Europa, e os efeitos de animação da
imagem só podiam ser vistos se o te-
lespectador usasse óculos ou adaptado-
res. Desde 2000 é explorada no desen-
volvimento de conteúdo de jogos e
filmes educacionais. A evolução para a
exibição digital em telas de LCD de 19
a 57 polegadas proporciona outros ti-
pos de apresentações, com conteúdo ou
filmes publicitários para serem vistos
sem o uso de adaptadores ou óculos.
Para chegar a isso, segundo Michael,
foram investidos em pesquisa e desen-
volvimento mais de US$ 100 milhões.

Além de chegar ao Brasil, a novi-
dade desembarca em mais seis países
latino-americanos. E, junto com o pro-
duto, vêm dados para convencer os



clientes: uma pesquisa feita nos Esta-
dos Unidos mostrou que o índice de
pessoas que lembram de um anúncio
em 3D é quase o mesmo daquelas que
lembram os que são exibidos na TV em
horário nobre. Só que no primeiro caso
os custos são bem menores.

Instalada há apenas três meses em
Campinas, no interior paulista, a 3D Im-
pact Media já colhe os frutos do investi-
mento próximo a US$ 1,5 milhão. "O
resultado tem sido fantástico, com gran-
des companhias interessadas em produ-
zir e veicular suas propagandas em tec-
nologia 3D. Temos propostas em
empresas de bebida, bens de consumo,

Com investimentos
maiores, cresceu
a demanda por alta
tecnologia no País

bancos, varejo, entre outras", come-
mora o presidente, Michael Kronenberg.

Ele afirma que a escolha do Brasil
tem motivo bem claro: "Cada vez mais
os mercados emergentes ganham des-
taque no cenário econômico mundial
e, sem dúvida, o Brasil representa uma
grande oportunidade de negócio pelo
bom ritmo de crescimento apresen-
tado nos últimos anos". Além disso,
pesou o fato de o País possuir um
grande mercado publicitário, que con-
tinua crescendo a um ritmo próximo
de 30% ao ano, segundo os dados le-
vantados pela própria empresa.

Empregos
Se para o mercado de publicidade e co-
municação o produto representa uma
inovação, para a economia brasileira é a
possibilidade de mais produção e em-
pregos, em médio ou longo prazo. Os
monitores são feitos nos Estados Uni-
dos e na Europa, mas a empresa não
descarta a possibilidade de passar a pro-
duzi-lo no Brasil. "Gostaria de ressaltar
também que boa parte da criação do
conteúdo publicitário de animação em
3D será produzida aqui, envolvendo

profissio-
nais e produtos
brasileiros em toda a
implantação e a operação
nos pontos-de-vendas", diz
Kronenberg. Neste início, para
o período de um ano, a em-
presa abre 50 empregos diretos.

A despoluição do ambiente é
o foco da empresa suíça Vichem, auto-
definida como líder mundial na elabo-
ração de sistemas de oxidação para des-
truir resíduos gasosos, líquidos ou
sólidos — mais especificamente trata-
mento de resíduos, área na qual tem
50 anos de experiência. No Brasil, ela
ainda é uma "pequena empresa", de
acordo com a definição de seu diretor,
Paulo von Scala. Por enquanto, a Vi-
chem tem apenas um escritório de re-
presentação, pois está em fase de insta-
lação. "Vendemos serviços, que fazem
parte da engenharia do projeto, e pro-
dutos também", afirma o diretor. Ele
explica que importa da Suíça o que tem
"alto valor agregado", produtos paten-
teados que são segredo industrial.

Trazer para cá um sofisticado sis-
tema de incineração de lixo sem poluir
o ambiente, deixando apenas 10% para
ser descartado nos aterros sanitários, é
uma inovação e tanto. "Aqui ainda se
tem a cultura popular de botar fogo,
soltar a poluição na atmosfera, lotar os
lixões. Já na Europa e no Japão, o pro-
cesso se tornou mais seguro, porque
não existe mais espaço para aterros sa-
nitários e no final de tudo, mesmo que

os terrenos sejam de terceiros, o dono
da empresa será sempre o responsável
pelo lixo produzido", afirma Von Scala.
Incinerar os resíduos químicos é uma
tendência que vem dos anos 70, ainda
sem controle da emissão. Já nas décadas
de 80 e 90 começou a preocupação de
montar o sistema de incineração com
toda a cautela. Passou-se a priorizar os
processos mais seguros, com controle
de emissão de poluentes, para não agre-
dir o meio ambiente.

Os equipamentos da Vichem pos-
sibilitam queimar totalmente os resí-
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duos, porque a pulverização e a vapo-
rização do resíduo líquido antes da in-
cineração permitem a queima total.
Além da Suíça, a empresa está na
França, de onde atende à Europa, na
Romênia, para vender ao Leste Euro-
peu, e na China, onde há o imenso
crescimento da produção industrial.
Como o Brasil também está em cresci-
mento e é o maior país da América do
Sul, foi a bola da vez para aVichem.

"A boa fase da economia reforçou
esta opção", afirma o diretor, que res-
salta maiores investimentos no País em
equipamentos, principalmente máqui-
nas pesadas de alta tecnologia, para vá-
rias áreas. Os fornecidos pela empresa
suíça destinam-se às grandes indústrias
que usam produtos químicos em seus
processos - e precisam investir para

O Brasil concorre
com alguns países
mais ágeis e gentis
com o investidor

não poluir. Para comprar a tecnologia
Vichem custa, no mínimo, R$ 500 mil.
"Mas, dependendo do caso, pode che-
gar a US$ 3 milhões", diz Von Scala.

Na área de segurança, a tecnologia
suíça também está mais presente no
Brasil. Os produtos da Securiton AG ga-
nharam a concorrência para o sistema
de segurança contra incêndio no túnel
Cidade Jardim, na Zona Sul de São
Paulo. O cabo vermelho está preso ao
teto do túnel, sobre as duas faixas de
tráfego de 750 metros de compri-
mento. O sofisticado sistema consiste
em um painel de controle de alarme
contra incêndio e um cabo sensor inte-
ligente equipado com sensores alta-
mente sensíveis que imediatamente
detectam e indicam aumentos de tem-
peratura. Eles são preparados para lidar
com situações onde haja gases corrosi-
vos, umidade extrema, altas tempera-
turas e ar poluído.

Para participar da concorrência, a
Securiton fez uma parceria com a

empresa brasileira Ansett, mas agora
está montando seu escritório de re-
presentação no Brasil. "A empresa
trouxe o know-how adquirido em
várias décadas trabalhando para aten-
der ao mercado europeu, que precisa

Ursula. Muitos cantões — os estados —
oferecem condições mais favoráveis de
impostos e para a aquisição do terreno,
por exemplo. "A filosofia é que mais
uma empresa representa mais atividade
econômica e, conseqüentemente, mais

de tecnologia avançada em seus tú-
neis", afirma Ursula Bardorf.

O aumento da presença da tecno-
logia suíça no Brasil é bastante anima-
dor, mas poderia ser ainda melhor não
fossem os "fatores repelentes", como
diz a diretora executiva da Swisscam.
Entre eles, ela cita a lentidão do sistema
jurídico, a burocracia, a legislação tra-
balhista, os impostos, que seriam "difí-
ceis de entender e de pagar". Além
disso existe a questão da propriedade
intelectual, a pirataria e também a que-
bra de patentes, que pode atingir as
empresas maiores.

"Antes de decidir para onde ir, as
empresas estudam vários países e os
pontos que contam como prós ou con-
tra", explica. O Brasil concorre com ou-
tros países mais ágeis, mais gentis com o
investidor. Na Suíça, por exemplo, se
uma empresa brasileira quer abrir um
negócio, ela conta com consultoria gra-
tuita para encontrar o lugar ideal, onde
as chances de sucesso são maiores, conta

empregos e mais riqueza. Por isso a idéia
não é sugar, mas apoiar o empresário,
para que ele se saia bem e, dos lucros
que conseguir, aí, sim, tirar os impostos.

"Lá, se o empresário ligar para a
prefeitura, eles dizem quais são os
impostos a serem pagos, não precisa
de três advogados, é tudo mais sim-
ples,conclui.
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