
O avanço estrangeiro
em terras brasileiras
Companhias internacionais percebem a força
do consumo local e investem para ampliar a
capacidade das fábricas e desenvolver produtos

P oder chegar ao quartel-ge-
neral de uma multinacio-
nal e apresentar resultados

espetaculares no fim do ano ê
um prazer enorme para qualquer
executivo. Num momento de crise
global, como o atual, a sensação é
indescritível. Esse privilégio tem
sido reservado a vários executivos
brasileiros. O mineiro Marcelo
Mosci, presidente da General
Electric na América Latina, pode
ostentar um faturamento no Brasil
de US$ 3,36 bilhões em 2008, um
aumento de 45% em relação ao ano
anterior. A região sob sua respon-
sabilidade cresceu 27%, atingindo
vendas de US$ 8,21 bilhões. "Temos
uma meta ambiciosa de chegar a
US$ 12 bilhões de faturamento,
organicamente, até 2010", expli-
ca Alexandre Alfredo, diretor de
relações públicas da GE para a
América Latina.

Esse valor, que representa mais
que o dobro do faturamento de
2006 na região, foi estabelecido
então graças a uma percepção de
que o momento vivido pelo Brasil
- o carro-chefe da GE na América
Latina - ê dos mais promissores em
sua história. "Nos nossos 90 anos
de atuação no Brasil, nunca vimos
a economia nacional tão sólida e
desenvolvida como agora", diz Al-
fredo. "O crescimento do mercado
interno e as demandas por soluções
de infraestrutura justificam os no-

vos investimentos que a companhia
está fazendo no país."

A empresa expandiu em 2008
sua fábrica de locomotivas em
Contagem, Minas Gerais, que pas-
sará a produzir locomotivas com
uma nova tecnologia que reduz
a emissão de gases causadores
do efeito estufa. Sua unidade de
equipamentos para tratamento
de água, localizada em Sorocaba,
interior de São Paulo, também foi
ampliada em 2008 para abrigar a
produção de máquinas de osmose
reversa, que possibilitam a recicla-
gem e reutilização da água usada
em indústrias. Finalmente, a uni-
dade da GE em Petrópolis, no Rio,
que faz manutenção de turbinas
de avião para companhias aéreas
dos Estados Unidos, Holanda, Bra-
sil e Chile, recebeu novos aportes
para aumentar sua oficina. "Para
nosso grupo, o Brasil cresce hoje
mais que China, índia e Rússia
juntos", afirma Alfredo.

A GE tem méritos próprios para
apresentar esses números. Mas
a economia nacional tem con-
tribuído para isso. Nos últimos
três anos, cerca de 20 milhões de
brasileiros migraram das classes
D e E para a classe C, o que gerou
um aumento de consumo em inú-
meras frentes. "O ganho de poder
aquisitivo da população impac-
tou principalmente os segmentos
de bens duráveis e semiduráveis,



como eletroeletrônicos, apare-
lhos celulares e computadores",
afirma Mario Ruggiero, diretor
comercial da Nielsen Brasil, que
faz pesquisa de varejo.

As vendas de veículos cresce-
ram 23% nesse período, atingindo
3,21 milhões de unidades - fato
que beneficiou, por exemplo, a ita-
liana Fiat, montadora que divide a
liderança do mercado brasileiro
com a alemã Volkswagen. O país é
a origem de nada menos que 30%
da receita mundial da companhia.
"Nos países desenvolvidos, as ven-
das em geral são de reposição de
veículos", afirma Guilherme Pena,
gerente de comunicação da Fiat.
"No Brasil, há demanda reprimida.
Existe espaço para crescimento de
dois dígitos."

A holandesa Philips resolveu
atuar de maneira mais agressiva
no Brasil - e em outros países em
desenvolvimento - para crescer
mais. A ordem partiu de seu presi-
dente mundial, Gerard Kleisterlee,
que em maio de 2006 reuniu cerca
de 150 executivos da companhia
em Nova Délhi, na índia, para
informar a nova diretriz. A sub-
sidiária brasileira recebeu o sinal
verde para fazer aquisições. A
divisão de cuidados com a saúde
saiu na frente e comprou em 2007
a mineira VMI Sistemas Médicos,
que domina o mercado nacional
de aparelhos de raio X. No ano
seguinte, foi a vez da Dixtal Bio-
médica e Tecnologia, que produz
aparelhos para UTIs.

"Adquirir essas empresas locais
foi uma boa maneira de conseguir
oferecer equipamentos específicos
para as necessidades dos consu-
midores daqui", afirma Daurio
Speranzini Júnior, vice-presidente
para a América Latina da divisão
de cuidados com a saúde. A Philips
não tinha um desempenho bom
nessas áreas porque seus equipa-
mentos eram muito sofisticados e,
consequentemente, caros. Os mo-
delos nacionais continham apenas
os recursos mais importantes e
eram vendidos pela metade do
preço. A Philips se tornou, com as
compras, uma líder no mercado

interno. E, de quebra, descobriu
que esses produtos podem agradar
ainda a outros públicos. "Já inves-
timos US$ 300 milhões nos últi-
mos dois anos, e agora queremos
criar no Brasil uma plataforma de
exportação desses produtos para
outros mercados emergentes", diz
Speranzini Júnior.

Fazer produtos para o consu-
midor local pode ser uma arte
curiosa. A divisão brasileira da
americana Whirlpool, líder no se-
tor de eletrodomésticos, já criou
coisas como um fogão especial
para o mercado paraguaio - com
potência distinta nos queima-
dores de forno - adaptado para
cozinhar a sopa paraguaia, re-
ceita típica do país. "A Whirlpool
Latin America é considerada uma
fábrica de idéias criativas, geran-
do inovação e tecnologia não só
para o Brasil, como também para
vários países", afirma o boliviano
naturalizado brasileiro Luis Fer-
nando Reyes, diretor da região
latino-americana da Whirlpool. A
filial brasileira exporta produtos
para mais de 70 países, entre eles
Estados Unidos, China, índia,
além de europeus e africanos.

A companhia tem quatro cen-
tros de tecnologia no Brasil. A
unidade de tecnologia de refri-
geração, localizado em Joinville,
Santa Catarina, desenvolve atu-
almente refrigeradores supere-
ficientes para a União Européia.
Eles terão um consumo de ener-
gia 24% menor que os refrigera-
dores da categoria A (aqueles que
têm hoje o mais baixo consumo
de energia).

A divisão brasileira da Whirl-
pool exporta há mais de 20 anos.
Mas ela não foca exclusivamente
o mercado externo. Atuando com
três marcas no Brasil, detém 40%
das vendas de eletrodomésticos e,
no cenário de crise internacional,
essa participação é ainda mais
valorizada. "Mesmo com a turbu-
lência econômica, acreditamos
que alguns países em desenvolvi-
mento sofram menos os impactos
da crise", diz Reyes. "E o Brasil está
inserido nesse contexto."
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