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om os mercados tradicionais
saturados e a necessidade cada vez
maior das empresas expandirem
sua atuação para outras regiões, a

globalização tem apontado novos destinos
para os investimentos estrangeiros. De acordo
com uma recente pesquisa da IBM, a disputa
acirrada pelo market share tem despertado
o interesse das multinacionais por países
emergentes. Isso é sinal de que hoje não
são apenas as economias desenvolvidas
que oferecem boas oportunidades e altos
ganhos no mercado global.

Os resultados desse estudo revelam que
as multinacionais estão ampliando cada vez
mais seus investimentos em países em
desenvolvimento, em especial na América
Latina e África, que receberam 17% dos
postos de trabalho globais criados
com projetos de expansão e incentivos
estrangeiros em 2007, contra 13% em 2006

E você vai me perguntar onde está
o Brasil nesse ranking. Sem dúvida,
o país está bem posicionado em
dólares investidos, porém em
segmentos que não são grandes
geradores de mão-de-obra. É evidente
que estamos atraindo investimentos
externos por apresentarmos uma
economia estável e um mercado
consumidor atraente, mas um
inibidor para o aumento é o custo
elevado de nossa mão-de-obra em
comparação a outras economias
emergentes. Volta à discussão, então,
de que se o Brasil não fizer uma
reforma trabalhista pode perder
uma janela estratégica.

A Europa Oriental, tradicional rota, já
perde espaço para países do sudeste europeu,
com destaque para a Sérvia. Se compararmos
a quantidade de postos de trabalho e o

tamanho da população, a analise revela que a
Bulgária, Romênia e Sérvia estão entre os dez
principais destinos de investimentos no mundo.
Os Estados Unidos permanecem como líder
global, com 25% dos 1,2 milhões de vagas
criadas a partir de aportes estrangeiros em
2007. O Japão e a Alemanha vêm em seguida,
com 12% e 11%, respectivamente.

Quanto às indústrias, a melhor posicionada
é a de equipamentos de transporte. Com
200 mil postos de trabalho distribuídos
pelo mundo, ela é a que mais movimenta
o mercado global. O México é o principal
destino, com 13% das vagas-ofertadas por
empresas chinesas, norte-americanas e
alemãs. Em segundo lugar está o segmento

de eletrônicos, com 190 mil. Tecnologia
da informação e comunicação, com
180 mil, ocupa a terceira posição
na classificação global.

O grande destaque dessa
pesquisa, no entanto, é a

constatação de que estamos
vivendo numa era de
globalização intensa, não
mais restrita a determinadas
regiões do globo. Hoje, a busca
pelo market share se distribui
pelas mais variadas localidades
e o aumento dessa participação

por parte das empresas pode ser
alcançado com a expansão dos
negócios em regiões que até
pouco tempo não recebiam

tamanha atenção. Diversos
locais que estavam fora do mapa
passaram a receber significativos
aportes estrangeiros, o que
comprova o foco dos mercados
emergentes na construção de
sua infra-estrutura para incentivar
o desenvolvimento econômico.

N O V E M B R O

Text Box
GOMEZ, Ricardo. A aposta nos emergentes. B2B Magazine, São Paulo, p. 68, 2008.




