
O Brasil na rota das múltis 

Renata Avediani 

 

 
 
A subsidiária brasileira da Dow, multinacional americana do setor químico, em São Paulo, 
ganhou os olhares atentos da matriz. Há sete meses a Dow América Latina inaugurou um 
centro de serviços em São Paulo, uma estrutura que presta serviços como compras 
transnacionais, contas a pagar e a receber e de logística para os escritórios da companhia no 
mundo todo.  
 
Atualmente, 80 pessoas trabalham no centro, que deve contratar mais 130 até o fim do ano. 
“O objetivo de centralizar esses processos é aumentar a produtividade e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados”, diz José Antônio Ferrari, gestor do São Paulo Service Center, como é 
chamado o centro de serviços criado pela empresa química. No momento em que uma 
multinacional decide fazer um investimento como esse, é elaborada uma análise das condições 
em diversos países, para escolher o que é mais viável do ponto de vista de custo e sob a 

óptica da operação. 

 

 

A opção da Dow pelo Brasil é um ganho local, pois o país passa a ter maior status entre a 
comunidade de investidores internacionais, já que conta muito a estabilidade econômica e 
política do país. Além disso, há mais vagas para profissionais qualificados. A Dow, por 
exemplo, procura pessoas com fluência em inglês e espanhol, conhecimento dos processos da 
companhia, foco em execução e habilidade para gerenciar pessoas.  

Uma pesquisa da consultoria A.T.Kearney, especializada em indústria e serviços, sobre países 
atrativos para serviços globais aponta o Brasil como quinto colocado no ranking mundial. China 
e Índia lideram a lista. É exatamente nesses países que estão os outros dois centros de 
serviços da Dow. Mas a situação começa a mudar por fatores econômicos e estratégicos. “As 
empresas perceberam que apostar todas as fichas numa região só pode ser arriscado por 
causa de fatores econômicos”, diz Ricardo Neves, sócio da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, com sede São Paulo.  

Instabilidade política, ameaças de terrorismo, desastres naturais e flutuações bruscas de 
câmbio passaram a exigir das empresas modelos alternativos para seus negócios. Companhias 
como Holcim, multinacional de cimento, e Motorola, do setor de telecomunicações, também 



possuem centros de serviços compartilhados por aqui. Outro indicativo dessa mudança de 
cenário é um levantamento da consultoria McKinsey.  

Feito em 2005, o estudo já apontava a América Latina como uma das regiões que mais 
crescem no interesse das multinacionais e já representava 5% do mercado de serviços globais. 
“Entre os países da América Latina, o Brasil é o mais interessante para esse tipo de negócio, 
devido à estabilidade econômica e à capacidade de adaptação cultural das pessoas”, diz 
Ricardo.  
 
A escolha da Dow pela capital paulista está relacionada, entre outras coisas, à disponibilidade 
de profissionais qualificados, estrutura de TI, proximidade com os líderes da empresa e fuso 
horário compatível com o resto da América Latina, América do Norte e Europa. A cidade, assim 
como outras do país, sofre ainda, no entanto, com a falta de gente com fluência em inglês 
(leia a reportagem Não Tem Perhaps, sobre a carência no idioma), item essencial para que o 
país comece a ser mais lembrado para sediar serviços globais. 
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