
Companhia quer trazer novos negócios ao Brasil 
Talita Moreira 
 
Mais conhecida no Brasil por seus serviços de notícias e cotações financeiras, a Thomson 
Reuters planeja trazer ao país suas outras linhas de negócios. Esse processo deve começar 
ainda em 2009, com a chegada das áreas de legais, tributárias e contábeis.  
 
Herdados da Thomson na união entre as duas companhias, são serviços que oferecem 
compilações de leis, estudos e bancos de dados sobres esses temas. 
 
O executivo-chefe da empresa, Tom Glocer, afirma que as mudanças no ambiente contábil 
brasileiro tornam o momento oportuno para a aposta nessa linha de negócios. O país está 
preparando a transição para as normas internacionais do padrão contábil conhecido pela sigla 
IFRS.  
 
Outros serviços também devem ser trazidos ao mercado brasileiro nos próximos anos, 
especialmente na área de informações para o setor de saúde. A Thomson Reuters tem estudos 
e softwares que vende para hospitais, seguradoras e governos. 
 
O executivo esteve no Brasil alguns dias atrás justamente para analisar as possibilidades. 
"Uma das razões da minha visita é explorar como podemos crescer nas outras pernas do nosso 
negócio e torná-las fortes por aqui, assim como são as áreas financeira e de mídia", afirma. 
 
Outra tarefa de Glocer em sua missão brasileira foi estreitar relações com antigos parceiros, 
como a BM&F Bovespa. Com 500 mil terminais de negociação espalhados em bancos e 
corretoras ao redor do mundo, a Thomson Reuters trava uma disputa com a Bloomberg para 
ser "os braços e pernas" da bolsa brasileira no exterior. 
 
"O Brasil é um mercado importante e de larga escala e para mim a questão não é quais linhas 
de negócios a Thomson Reuters deve trazer para cá. Não sei por que todos eles já não estão 
por aqui", destaca o executivo. 
 
Glocer, americano, tem laços antigos com o Brasil. Seus pais tiveram negócios e viveram no 
país durante uma década - o que trazia o garoto uma vez por ano, nas férias, para as praias 
brasileiras.  
 
As memórias de infância podem ajudar, mas o olhar da Thomson Reuters para o mercado 
brasileiro vai muito além delas. Assim como outras multinacionais dos mais diversos setores, a 
empresa tem apostado em países emergentes para compensar a desaceleração dos negócios 
nos Estados Unidos e na Europa, mais atingidos pela crise global. 
 
A demanda dos bancos de investimentos de Nova York e Londres encolheu, mas outros 
mercados e as demais áreas de negócios - menos sensíveis ao PIB e mais atrelada a processos 
de profissionalização - devem ajudar a companhia a se manter rentável, afirma Glocer. 
Quando divulgou as demonstrações financeiras de 2008, a Thomson Reuters anunciou que 
deve aumentar o faturamento e manter estável a rentabilidade neste ano. 
 
A companhia obteve receita pro forma de US$ 13,4 bilhões no último exercício fiscal, 
considerando a soma das vendas da Thomson e da Reuters, que se uniram em maio. O 
número superou em 8% o faturamento combinado das duas empresas em 2007. "Se esse é o 
resultado que conseguimos na pior recessão que o mundo enfrenta desde a Grande Depressão, 
estou satisfeito", diz.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


