


Certo, o país não se descolou da crise global. Mas o que
faz tantas multinacionais redobrarem suas apostas (e
seus investimentos) no mercado brasileiro? Respondem
Wal-Mart, Tyson, Nestlé, DuPont, GM, Monsanto...
Entenda como as corporações globais enxergam o
Brasil, por que ele agora emerge como o queridinho
entre os países do Bric e como é possível evitar os
riscos que podem ameaçar esse poder de atração
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O EXECUTIVO INGLÊS MILES YOUNG, DE 53 ANOS, NUNCA SE INTERESSARA
pelo Brasil ou sentira urgência em conhecer o país - até que, em janeiro último, assumiu
a presidência mundial da agência britânica de publicidade Ogilvy & Mather, em meio à
pior crise econômica mundial das últimas seis décadas. O Brasil foi o primeiro lugar em
que Young desembarcou, no início de fevereiro, como parte de um roteiro que inclui 15 dos
120 países onde a Ogilvy mantém escritórios. Mas ele mal teve tempo de conferir as bele-
zas naturais, enaltecidas pelos estrangeiros há bem mais tempo do que os atributos eco-
nômicos. Passou a maior parte dos três dias da visita em reuniões na capital paulista para
orientar a equipe sobre as metas para este ano. O ponto alto foi um discurso enfático para

300 funcionários da agência, no qual Young exaltou a im-
portância do mercado brasileiro para os negócios da Ogilvy.
A escolha do Brasil como primeira parada foi estratégica.
Young acredita que a operação local apresentará neste ano
o melhor desempenho entre os integrantes do chamado
Bric, grupo de emergentes formado por Brasil, Rússia, ín-
dia e China. "O Brasil está numa posição privilegiada nesta
crise. E é nesses mercados, onde a economia ainda cresce,
que precisamos ajustar nosso faturamento", diz Young. "É
importante, inclusive, aproveitar o momento para rever
nosso modelo de negócios na Europa e nos Estados Unidos."

No comando da terceira maior agência de publicida-
de do mundo, com faturamento de US$ 1,8 bilhão em 2007,
Young tem uma posição vantajosa. Monitora uma das ma-
térias-pri mas do capitalismo global - a alocação das verbas
publicitárias em diferentes países. Pode antever o destino
do dinheiro e, assim, antecipar tendências. É justamente
isso que o move neste momento e Young não está sozinho.
O Brasil atrai cada vez mais investidores que buscam alter-
nativas aos mercados desenvolvidos, em franca recessão. O
economista inglês Jim O'Neill, que criou o termo Bric, acre-
dita que o país tem uma posição privilegiada em relação
aos demais emergentes. "O Brasil não apresentou nenhum
sinal de crise real", afirmou O'Neill a Época NEGÓCIOS.
"Esta crise deixou claro que países com populações peque-
nas não têm alternativa de crescimento doméstico. O Brasil
não tem esse problema." (Leia a entrevista na página 36.) Vá-
rios executivos das maiores companhias do mundo acredi-
tam que a economia brasileira, por estar sofrendo menos os
efeitos da crise, tem o poder de aliviar o inverno financeiro

que castiga mercados maiores e mais maduros, como os
da Europa e dos Estados Unidos. A Alemanha, maior eco-
nomia da União Européia, pode encolher 8% neste ano. O
Reino Unido está em recessão desde dezembro, algo que
não se via desde 1946, ao final da Segunda Guerra Mundial.
A expectativa é que a retração será de 2,8% neste ano. Nos
Estados Unidos, espera-se uma queda entre 0,5% e 1,3%. A
economia japonesa tem resultados negativos desde abril do
ano passado, e estima-se que continuará encolhendo no pri-
meiro semestre deste ano. Se confirmada a queda, serão 15
meses cm marcha ã ré, um dos piores resultados na história.

O BRASIL SENTE A TURBULÊNCIA DE MANEIRA DIFE-
rente, embora nenhum economista de respeito o veja de forma
descolada do resto do planeta, num estado de prosperidade
nirvânica, acima da crise. Vários setores da economia nacio-
nal se ressentem e são obrigados a fazer ajustes, o que causa
demissões e corte de investimentos. "Mas o Brasil oferece uni
conjunto de benefícios que não se encontra simultaneamente
em outros países emergentes", diz Otto Nogami, professor de
ambiente econômico global da escola de negócios Ibmec São
Paulo. "Temos bancos sólidos, inflação controlada, moeda
relativamente estável, bolsa de valores organizada, governo
democrático, grande mercado interno e expectativa de cresci-
mento", diz Nogami. Só para comparar: a Rússia torrou mais
de US$ 100 milhões de suas reservas e não conseguiu conter
a desvalorização de sua moeda, o rublo, símbolo do outro-
ra poder do Kremlin. A China ainda é um país comunista e,
caso não contenha os efeitos da crise, pode sofrer distúrbios
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sociais. A índia convive com níveis de miséria chocantes
até para os padrões de países mais pobres. "As empresas
levam tudo isso em consideração", diz Nogami. "O Brasil
ganha respeito como um lugar seguro dentro da tormenta."

Para usar um termo global, o Brasil está bype - ou
em alta, numa tradução livre do termo. Foi-se o tempo em
que a vantagem competitiva mais ambicionada pelas mul-
tinacionais era a mão de obra barata. Hoje o que as empresas
querem é um naco de um mercado portentoso que emergiu
com o aumento do poder de compra das classes C e D. Tanto

\que, no final de março, o Banco Central revisou sua pesqui-
sarem empresas sobre alocação de investimentos diretos
estrangeiros na economia brasileira. Constatou que, em res-
posta à crise, os recursos externos vão privilegiar os setores
voltados para o mercado interno, como alimentos e varejo.
Esse interesse oãsjmiltis pode ser medido pelo crescente
trânsito de presidentes"&vice-
presidentes no Aeroportò
Internacional de Guarulhos,
em São Paulo. Há exem-
plos em diferentes setores.

O e s p a n h o l Luís
Cantarei!, vice-presiden-
te da suíça Nestlé para as
Américas, desembarcou
em março. Sua agenda in-
cluiu um passeio inusita-
do. Ele foi conhecer bairros
carentes de São Paulo e ver
de perto uma alternativa de
negócio moldada para as peculiaridades de uma comu-
nidade de recursos escassos, Nesses locais, microdistri-
buidores da marca abastecem vendedoras autônomas que
trabalham pelo sistema de vendas porta a porta. A expe-
riência, única no mundo, poderá ser replicada em outros
países. Em 2006, quando foi lançada, restringia-se à ca-
pital paulista e contava com dez distribuidores e 800 ven-
dedoras. Hoje há cerca de 140 microdistribuidores e 6 mil
vendedoras em várias cidades da região Sudeste do país.

Vender para os mais pobres é um dos pilares da es-
tratégia de crescimento da Nestlé no mundo, em função do
avanço das economias emergentes. O mercado brasileiro é
considerado pela matriz da empresa suíça uma espécie de la-
boratório de boas práticas nesse campo. O Norte e o Nordes-
te, por exemplo, regiões historicamente renegadas no mapa
dos grandes negócios, funcionam hoje como eficientes ter-
mômetros do segmento de baixa renda. Em 2004, a Nestlé
do Brasil criou uma diretoria para essa porção do país e in-
vestiu cerca de R$ 30 milhões em campanhas de marketing.
Os resultados superaram as expectativas. Uma fábrica inau-
gurada em2007, em Feira de Santana, na Bahia, por exem-

plo, atingiu o limite de produção em apenas um ano e quatro
meses de operação. Nesse momento, recebe R$ 50 milhões
em investimento para ser triplicada. Vai empregar mais mil
funcionários. "O Brasil será um dos mercados que impulsio-
narão o crescimento da companhia no futuro", diz Cantarei!....

DE OLHO NA PONTA DE CIMA DA PIRÂMIDE SOCIAL,
também passou por São Paulo o alemão Peter Schwarzen-
bauer, vice-presidente de marketing e vendas da Audi, mon-
tadora alemã focada em carros de luxo. Veio acompanhado de
dois executivos da área de vendas e dois da de finanças para
apresentar ao mercado Paulo Sérgio Kakinoff, o novo presi-
dente da operação local e o primeiro brasileiro a comandar a
empresa aqui. Após dois anos vivendo em Berlim, Kakinoff
retorna com uma visão revigorada do Brasil. "O país sempre

constou da lista de oportuni-
dades", diz ele. "Agora está na
lista dos países onde as coisas
acontecem." Essa é a segunda
razão que atraiu Schwarzen-
bauer ao país: entender como
o lugar cheio de limitações
que conheceu na juventude
(ele morou no Brasil dos 13
aos 19 anos, durante a década
de 70) agora anima rodas de
executivos na Europa - e im-
pulsiona as vendas da Audi.
Nos dois primeiros meses do

ano, os brasileiros de alta renda fizeram do Brasil o mercado
com um dos maiores crescimentos percentuais de vendas
- 20%, ante igual período do ano passado. Na Europa houve
uma queda cie 12%. "Fazendo uma analogia, o Brasil e a Audi
vivem momentos semelhantes", diz Schwarzenbauer. "São
jovens, bem posicionados e vão sair da crise como líderes."
A estratégia da Audi é aproveitar a a fragilidade dos concor-
rentes para crescer em mercados estratégicos como o Brasil.

Um dos pilares da estratégia da Audi no Brasil é opo-
tencial do país, agora e quando a crise passar. Os executivos
da montadora acreditam que o fenômeno do crescimentoé
irreversível c apostam que ano a ano um número maior de
brasileiros conseguirá ter acesso a bens mais sofisticados,
como os carros de luxo que produz. "O Brasil tem uma po-
sição diferenciada. É rico em recursos naturais e ao mesmo
tempo fabrica aviões, tem um sistema bancário sólido, é
líder em biocombustíveis. Sua população ainda é jovem,
enquanto a da Europa está envelhecendo. Nos próximos
anos, o país precisará de investimentos em infraestrutura e
também em treinamento de pessoas", diz o alemão Jan Eber-
sold, diretor-financeiro da subsidiária local da Audi. "A eco-

76 É P O C A N e C Ó C Í O S a b r i l zôo-



noraia brasileira foi criticada por não crescer tanto nem tão
rapidamente quanto a da China ou da índia, mas isso não foi
ruim. Crescimento lento é crescimento sustentável no longo
prazo." Ebersold conhece bem os principais indicadores do
país. No primeiro semestre do ano passado, ele e três colegas
- dois na Alemanha e um na República Tcheca- debruça-

ram-se sobre nuances da economia brasileira para redigir
um projeto de expansão dos negócios no mercado nacional.
O plano foi elaborado dentro de um programa global de trei-
namento de executivos e aprovado em encontro internacio-
nal realizado na cidade russa de São Petersburgo, em julho
de 2008. A seleção das proposta equipara-se a uma com-
petição. As melhores vencem e são incluídas no orçamento.

Ainda no final de março, São Pauto, também se-
ria o destino da americana Ellen Kullman, prçsidente
mundial da centenária DuPont. Ela está há 20 aitos na
empresa e ocupa a 15a posição entre as 50 mulheres mais
poderosas do mundo, no ranking elaborado pela revista
Fortune. Faz parte das meias traçadas pela própria Ellen
ampliar as operações na América Latina, em especial no
Brasil, onde, acredita, há um vasto campo de oportunida-
des na associação do agronegócio local com a biociência
inovadora da DuPont, principalmente na área de ener-
gias alternativas. "Mercados emergentes como o Brasil
serão ainda mais importantes para a DuPont, ao fim dessa
recessão, do que eram antes", disse Ellen aos principais
analistas do setor ao assumir o cargo, em janeiro passado.

O país tem ampliado seu peso nos negócios da em-
presa já há alguns anos. Segundo Ricardo Vellutini, presi-
dente da subsidiária brasileira, as vendas locais aumenta-
ram mais de 20% nos últimos cinco anos e hoje respondem
por 6% do total global. "Nosso ritmo de crescimento está en-
tre os mais acelerados das unidades da DuPont", diz Vellu-
tini. Enquanto em 2O08, no mundo, a empresa teve um
aumento de 4% nas vendas, no Brasil a alta foi de 18%. Atu-
almente, o principal mercado da DuPont aqui é o agrícola. A
companhia vende no país produtos como herbicidas e fun-
gicidas e realiza pesquisas com sementes. A área respondeu
por cerca de 50% do faturamento de US$ 1,8 bilhão registra-
do no ano passado. Em razão desse desempenho, todos os
investimentos no país foram mantidos, apesar da crise fi-
nanceira. "Tivemos de fazer ajustes e demitimos cerca de 80
pessoas", afirma Vellutini. "Mas nenhum projeto chegou a
ser adiado ou teve sua verba reduzida. Vamos crescer aqui."

Nestlé, Audi e DuPont não são casos isolados. Ao
contrário. É extensa a lista de empresas de variados seto-
res que estão olhando de forma diferente e mais intensa
para o Brasil. Entre elas as americanas Wal-Mart, Tyson
Foods e Coca-Cola; as japonesas Toyota e Mitsubishi; e as
européias Casino, Portugal Telecom, Carrefour, Philips e
TIM, entre outras. É o que você verá nas próximas páginas.
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O CUBANO HECTOR NUNEZ, PRESIDENTE DA FILIAL BRASILEIRA DA AMERI-
cana Wal-Mart, a maior rede de varejo do mundo, vivenciou sucessivas crises no Brasil
entre 1994 e 2002. Como executivo em outra multinacional, acompanhou a implantação
do Plano Real, o fim do câmbio fixo, as crises da Rússia e da Ásia. "Não consigo imaginar
outro lugar melhor para estar durante uma crise do que o Brasil. Nenhum país enfren-
tou - e superou - tantas. Muita gente, esqueceu, mas ele entrava em colapso cada vez que
algo acontecia em algum lugar do planeta", diz Núnez. "Sua posição hoje é totalmente
diferente. O mundo entrou em colapso e o Brasil está estável. Sempre ouvi dizer que era
o país do futuro. Então, o futuro chegou" No comando da subsidiaria desde janeiro de

2O08, Núnez coordena agora o mais volumoso investimenV
to já feito pela companhia no país, além de um dos maiores.
fora dos Estados Unidos neste momento. São quase R$ 1,8 '
bilhão ao longo deste ano, para a abertura de cerca de 90 lo-
jas. Quando a expansão terminar, cerca de 10 mil empregos
terão sido criados. Essa injeção de dinheiro foi anunciada
em agosto do ano passado, às vésperas da crise. De lá para
cá, Núnez não recebeu nem sequer um telefonema da matriz
em Bentonville, no Arkansas, que sugerisse a intenção de
reavaliar os investimentos. "Para o Wal-Mart, o Brasil está
bem estruturado política, econômica e socialmente", diz
Núnez. "Vai sair desta crise melhor do que outros países e,
portanto, merece uma posição de destaque entre os inves-
timentos." O discurso de Núnez é coerente com as pressões
competitivas do varejo. Seus principais concorrentes - o Pão
de Açúcar, associado ao francês Casino, e o Carrefour, tam-
bém francês - devem investir cerca de R$ l bilhão cada este
ano, parte na abertura de 100 e 70 lojas, respectivamente.

Seguem na mesma linha companhias como a alemã
MAN, que comprou a também alemã Volkswagen Cami-
nhões e projeta investir R$ l bilhão no Brasil em cinco anos, e
a japonesa Toyota, que está aplicando cerca de US$ 700 mi-
lhões na construção de sua segunda fábrica no país. A tam-
bém japonesa Mitsubishi pretende ampliar sua presença,
transferindo parte da produção do Japão para uma nova área
de sua planta em Goiás. A americana Tyson Foods, maior
produtora mundial de carne, entrou no Brasil em setembro
de 2008, depois de comprar três avícolas. Quer exportar a
partir do Brasil e também lançar suas linhas de produtos no
mercado interno. "A crise não afetou a estratégia da Tyson

para o Brasil", diz seu presidente, Jóster Mace. "A percepçãoé
que o momento do Brasil chegou e vamos crescer com o país."

Boa parte das apostas sustenta-se era uma pe-
culiaridade local: mudanças na dinâmica da estrutura
social, no crescimento da renda e no mercado de consu-
mo. Entre 2OO2 e 2OO8, o número de lares brasileiros
com renda acima de R$ 4,5 mil, considerados classe mé-
dia e alta, passou de 12% da população para pouco mais
de 15%. As classes de renda mais baixa encolheram,'
\

OS LARES NA BASE DA PIRÂMIDE, FORMADA PELAS
camadas D e E, caíram de 45% para 31%. Os pesquisadores
- e as empresas - depararam-se com a ascensão de uma ca-
mada bem particular: a classe C, que representava, no início
da década, cerca de 43% da população e que atualmente cor-
responde a quase 54% - mais da metade das famílias brasi-
leiras. Sua renda familiar oscila entre R$ 1,1 mil e R$ 4,5 mil.
O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas
batizou esse segmento de a nova classe média. As multinacio-
nais ainda a incluem na genérica categoria conhecida como
baixa renda. A camada que mais cresceu no Brasil é também
a que vai às compras com mais vontade. Um levantamento
da agência de publicidade McCann Erickson identificou que
cerca de 60% das famílias dessa faixa já têm computador e
aparelho de DVD e 68% sonham com uma TV de plasma.
Esses consumidores vêm trocando o leite tipo C pelo iogurte,
o pão francês pela bolacha recheada. Descobrem o sabor do
achocolatado, a eficiência de um sabão em pó, o perfume de
um desodorante aerossol. Acima de tudo, almejama casa pró-
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pria, o carro zero, o curso universitário. Graças à classe C, o
..mercado interno tornou-se um dos trunfos do Brasil na crise.

O Wal-Mart acredita tanto nesse potencial do mer-
cado que, no ano passado, realizou pela primeira vez no
Brasil sua reuniao anual com analistas que acompanham o
desempenho global da empresa. Em abril de 2008,70 pro-
fissionais de instituições financeiras vieram a São Paulo por
sugestão da companhia, que enxerga a filial brasileira como
um exemplo, dentro da organização, de atuação na baixa
renda. Entre julho e setembro de 2008, os diretores do Wal-
Mart no Brasil receberam uma comitiva de colegas respon-
sáveis pela implantação^ida rede na índia. A idéia é adaptar
lá o modelo desenvolvido aqui. Para completar, a metade
do dinheiro a ser investido pelo Wal-Mart no mercado bra-
sileiro ao longo deste ano serâ-aplicado na expansão dos ne-
gócios concentrados na classe G: o Todo Dia, um supermer-
cado de bairro, e a rede Maxxi, atacado voltado a pequenos
empreendimentos, como a carròçinha de cachorro-quen-
te e a padaria da esquina.

Pela ótica das mul-
tinacionais, uma das carac-
terísticas mais relevantes
do mercado local é seu alto
potencial de crescimento.
"Se antes o mercado brasi-
leiro representava cerca de
7% dos negócios das com-
panhias globais, em media,
hoje já ultrapassou 10%",
afirma Fernando Fernan-
des, sócio da consultoria
Booz & Co. Veja o exemplo
da Coca-Cola. Sua operação no Brasil ocupa a terceira po-
sição cm vendas, atrás apenas dos Estados Unidos e do
México. Mas o consumo per capita de toda a linha - que
inclui chãs, águas e outros refrigerantes - ainda é baixo.

O brasileiro bebe, em média, 200 doses de produtos
da marca por ano (pelos parâmetros da empresa, cada dose
eqüivale a 1,9 litro). A grande estrela no consumo per capita
é o México, com 635 doses por ano. Na seqüência vêm Chilê
e Estados Unidos - onde mudanças na dieta preocupam a
companhia. No berço e principal mercado da Coca-Cola, a si-
tuação é no minimo dramática. Houve queda de 1% nas ven-
das em 2008 e, no acumulado dos últimos cinco anos, o cres-
cimento ficou literalmente estagnado. Na China, o consumo
per capita também é baixo - apenas 28 doses -, mas as ven-
das avançam em um ritmo frenético de 2O% ao ano. Hoje é
mais fácil para a companhia turbinar as vendas no Brasil do
que na China. "Entre os Bric, o Brasil é o país mais preparado
para dar sustentação a um crescimento que beneficie o resul-
tado global", diz Marco Simoes, vice-presidente da filial bra-

sileira da Coca-Cola. Neste ano, a corporação está aplicando
RS 1,75 bilhão no país por acreditar nessa perspectiva. Os
recursos, além de serem usados em marketing, permitirão a
ampliação de quatro fábricas e a construção de outras duas.

O segundo trunfo do Brasil para as multinacionais
é conseqüência direta do primeiro. As receitas com as ven-
das no mercado interno têm potencial para nutrir o caixa
das matrizes, fortalecendo o resultado global, prejudicado
pela retração do consumo nos Estados Unidos e na Europa.
"É o efeito combinado do recuo nos mercados maduros e da
expansão interna nos emergentes que anima as multinacio-
nais a apostar no país", diz Fernandes, da Booz & Co. No ano
passado, as remessas de lucros e dividendos para o exterior
cresceram 51%. Cerca de US$ 34 bil hoes migraram das sub-
sidiárias brasileiras para suas sedes ao redor do inundo. E
uma realidade nova entre corporações globais com matriz
em países desenvolvidos. Não faz muito tempo, o saque em
países emergentes como o Brasil representava fuga de capi-

tal, por desconfiança em re-
lação aos governos e à saúde
da economia. Raramente era
uma ajuda bem-vinda. Em
algumas multinacionais, o
resultado das operações bra-
sileiras poderá determinar
se o balanço fechará no ver-
melho ou no azul. Para a Por-
tugal Telecom, que no Brasil
divide o cornando da Vivo
com a espanhola Telefônica,
os ganhos com a telefonia
celular foram fundamentais

para garantir um crescimento de 9,5% nas receitas operacio-
nais de 2008.0 saldo positivo resultou do desempenho da
TMN, maior operadora de celular de Portugal, e da Vivo, a
líder de mercado no Brasil. Com a diferença de que a TMN
registrou um aumento de 4% na receita, ante 24% da Vivo.

Na matriz da Telecom Itália, em Milão, o Brasil ga-
n ha ainda mais importância. Com uma dívida de 35 bilhões
de euros e o preço da ação em queda (45% no ano passado), a
gestão de negócios na TIM desagradou aos acionistas - en-
tre eles, a família Benetton e o grupo Telefônica da Espanha.
A empresa já vinha sofrendo uma reestruturação global e
a crise pode comprometer a recuperação prevista. Crescer
no Brasil, onde a telefonia mostra-se como uni dos setores
menos afetados pela turbulência, tornou-se uma priorida-
de determinada por Franco Bernabè, presidente mundial,
que faz visitas regulares ao país desde que assumiu o cargo,
no final de 2007. "Para Bernabè, a TIM tem dois mercados
domésticos: a Itália e o Brasil", diz o também italiano Luca
Luciani, presidente da TIM no Brasil desde janeiro último.
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Ao ser alçado ao posto, Luciani recebeu R$ 2,3 bilhões para
injetar neste ano na infraestr utura de comunicação, em
novas aquisições e na maior campanha publicitária desde
que a marca foi lançada por aqui, em 1998. É uma missão
complicada. Ele precisa tornar a operação mais rentável e,
ao mesmo tempo, recuperar clientes perdidos para a con-
corrência. No ano passado, a Claro assumiu a vice-liderança
e rebaixou a TIM no ranking das operadoras de celulares.

ÉPRECISO CONSIDERAR QUE BOA PARTE DOS INVÉS-
tímentos das múltis não mira retornos de um ou dois anos,
mas de longo prazo. Em meados de março, durante um fórum
de presidentes da Right Management, consultoria de gestão
de carreiras, André Dias, presidente da Monsanto, compa-
nhia que transformou os polêmicos transgênicos em produ-
tos comerciais, foi interpelado por colegas sobre as aquisições
no Brasil em um momento que já vislumbrava se tornar ne-
buloso para a economia. No
final de 2008, a Monsanto
comprou, por quase US$ 300
milhões, a Alellyx c a Cana-
Vialis, empresas de biotecno-
logia do grupo Votorantirn.
No mês passado, anunciou a
aquisição do controle da mi-
neira MDM, produtora de
sementes e de tecnologia para
algodão, com sede em Uber-
lândia. Dias não descarta no-
vas aquisições. "Não vivemos
no mundo de Alice no País das
Maravilhas. Estamos cortando custos, aprimorando as opera-
ções", diz. "Mas vamos manter os investimentos no Brasil por-
que acreditamos que em dez anos teremos aqui. uma nova pla-
taforma para o agronegõcio global." Os pontos básicos para
a definição da estratégia da Monsanto foram as vantagens
do país em relação aos recursos naturais e às novas regras,
mais flexíveis, para experiências com biotecnologia. "Temos
uma perspectiva apaixonante: o que fizemos nos Estados
Unidos em dez ou 20 anos podemos fazer no Brasil cm dois
ou cinco", afirma Dias. "O país que vai alimentar o mundo é
naturalmente um centro de excelência em pesquisa genética."

De todas as empresas dependentes dos resultados
nas filiais brasileiras, o caso da General Motors é certamente
o mais dramático. Sua matriz luta para sobreviver. O preju-
ízo acumulado nos últimos dois anos soma US$ 74 bilhões.
As dívidas ultrapassam US$ 60 bilhões. No ano passado,
perdeu a liderança de mercado para a Toyota. O plano de
reestruturação, inviável sem dinheiro público, prevê a de-
missão de 47 mil funcionários e o fechamcn to de 14 das 47

fábricas no mundo. As vendas no mercado americano ca-
íram 49% cm janeiro e 53% em fevereiro. No Brasil, a GM
vive uma realidade bem diferente. Tem lucro há três anos e
registrou alta de 1O% nas vendas em relação a 2007. "Hoje
a unidade mais rentável da companhia reúne América Lati-
na, África e Oriente Médio", di z o colombiano Jaime Ardiía,
diretor-presidente da GM no Brasil. "O mercado brasileiro
responde por quase 50% do resultado e é um país crítico
para a GM. Ao lado da China, é o que melhor resiste à crise."

Por fim, convém lembrar que o interesse pelos pa-
íses emergentes não decorre propriamente da crise global.
É necessário considerar, em primeiro lugar, o espetacular
avanço desses mercados. Só nesta década, eles capturaram
oito pontos percentuais do PIB global - sua participação al-
cança hoje 44,8%. Antes mesmo da fase mais acelerada da
globalização, algumas corporações, sobretudo as que pro-
duzem bens rotineiros, já haviam fincado suas bandeiras
nesses países. É o caso da Colgate Palniolive, que no início

dos anos 90 já colhia 45% de
suas vendas e metade dos
lucros em suas operações na
América Latina e na Ásia,
seguidas pela Unilever,
Coca-Colae Nestlé - que, na-
quele período, já obtinham
um terço de suas vendas nos
países emergentes, com ren-
tabilidade igual ou maior
do que nos países maduros.
Nos últimos cinco anos, um
punhado de multinacionais,
como a holandêsa Philips

e a americana Microsoft, engrossouo rol, formalizàndo
comitês com o objetivo de acelerar uma estratégia para os
Bric. Novos produtos moldados para a baixa renda passa-
ram a ser lançados simultaneamente para China e índia,
a exemplo do que fez a subsidiária brasileira da america-
na Whirlpool com uma lavadora semiautomática. Tudo
isso preparou o terreno para o fenômeno de transferencia
de consumo dos países maduros para os emergentes. O
Brasil acabou por se tornar o terceiro mercado mundial da
Unilever e o segundo da Nestlé, em volume de vendas. No
ano passado, as receitas globais da Unilever cresceram
7,4%, ante 12% na América Latina, liderada pelo Brasil.
"A subsidiária será uma das que m ais contribuirão para o
resultado do grupo em 2009", afirma Luiz Carlos Dutra,
vice-presidente. "O fato é que algumas multinacionais não
vêem mais o recorte do Brasil plugado no bloco das Amé-
ricas", diz Fernandes, da Booz & Co. "Como os mercados
canadense e mexicano da economia americana, eles colo-
caram uma lupa sobre o Brasil e redobraram suas apostas."
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O PODER DE ATRAÇÃO EXERCIDO PELO BRASIL E OS INVESTIMENTOS FEITOS
pelas multinacionais são fruto da crença de que o país sairá da crise mais rapidamente e mais
fortalecido do que a concorrência. Logo, quem tiver disposição (e caixa) para semear agora
terá boas chances de colher resultados no futuro. Isso não deve encobrir o fato de que, an-
tes da esperada recuperação, vem aí um período de clima instável, durante o qual surgirão
ameaças a esse cenário benigno. Fernando Fernandes, consultor da Booz & Co., afirma que a
única dúvida mais séria dos presidentes de multinacionais que estão investindo no país diz
respeito ao desemprego. Um aumento descontrolado da taxa de desocupação, com conse-
qüente queda no nível de renda do brasileiro, é o único fenômeno econômico capaz de abortar

o crescimento da inclusão das classes C e D no mercado de con-
sumo. E de atrapalhar osplanosde expansão dasempresas que
apostam nela. Estes e outros riscos devem ser considerados.

A incerteza sobre o real estado da economia é,
por si só, desconfortável. "Gente que respeito faz pro-
jeções totalmente diferentes, Uns dizem que o PIB vai
crescer 1,5%, outros, que vai cair 1,5%", afirma o econo-
mista Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, hoje
consultor do banco Itaú BBA. "Apostaria, então, na co-
luna do meio, que vai ficar em zero." O que é preciso ter
claro, na opinião de Bacha, é que a crise no Brasil é uma
crise de crédito. "Não temos, até o momento, uma cri-
se de consumo, como nos Estados Unidos c na Europa."

É verdade, mas há um indicador preocupante, que
pode mudar essa percepção. O consumo das famílias bra-
sileiras caiu 2% nos últimos três meses de 2008.0 dado,
em princípio, não chegou a assustar o economista Marcelo
Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais (CPS) da Funda-
ção Ge túlio Vargas. Por urna questão contábil, afirma Neri,
o PIB mede com mais precisão o consumo de famílias com
renda mais alta. Como essas pessoas estão empregadas em
companhias maiores e mais dinâmicas, principalmente no
setor industrial, era natural que perdessem renda naque-
le período crítico, quando a indústria mais demitiu. Isso é
ruim, claro, mas, no Brasil, o mercado informal é um formi-
dável amortecedor. Uma queda na renda das famílias das
classes A c B também apareceu em dezembro, na pesquisa
sobre emprego, renda e mobilidade social do CPS. Até então,
o número de famílias da classe C continuava aumentan-
do, e o número de famílias das classes D e E, diminuindo.

Em janeiro, no entanto, esse padrão foi alterado.
Houve queda no número de famílias das classes A, B e mes-
mo C - algo que não ocorria desde janeiro de 2004 -, com
consequcnte aumento do número de famílias classes D e E,
Foi um claro indicativo de que o poder de compra caía em
todas as camadas sociais. "A reversão de uma tendência
que já durava anos ocorreu de maneira muito rápida, de um
mês para o outro", afirma Neri, um dos maiores estudiosos
da baixa renda no Brasil. Não há dúvida de que o aumento
do desemprego está por trás disso. Mas não está claro se
esse solavanco indica uma tendència para o resto do ano ou
reflete apenas o momento mais delicado do final de 2008.

Os empregos com carteira assinada despencaram
em dezembro c janeiro. Mais de 750 mil vagas foram, fe-
chadas. Estes dois meses já entraram para a história como
os piores cm dez anos. Mas o emprego formal reagiu cm fe-
vereiro. Registrou-se saldo liquido positivo, entre contrata-
ções e dispensas, de 9 mi] vagas, mas a quilômetros de dis-
tância das 204,9 mil vagas criadas em fevereiro de 2008.

Ainda que o trabalho informal funcione como
unia rede de proteção social paralela, o crescimento
do emprego com registro foi parte importante do pro-
cesso de transformação do Brasil em um "país classe
media", tal como descrito em um relatório especial da
revista TbeEconomist em fevereiro. "No Brasil, a clas-
se média está, enfim, cumprindo a antiga promessa de
crescimento, estabilidade e igualdade", afirmou a revista.

Trabalho à parte, há riscos pontuais no caminho da
recuperação econômica. A começar por uma derrapagem
na condução da política econômica. Há um quase conscn-
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só no mercado de que a praga dos juros altos tornou-se um
trunfo para a gestão da crise. Coma Selic ainda em 11,25%,
o Banco Central do Brasil é um dos poucos do mundo que
ainda têm muito espaço para usar a política monetária de
modo a injetar oxigênio na economia. Nos Estados Uni-
dos, a taxa básica já está zerada. Na União Européia, em
1,5%. A expectativa geral é que os juros brasileiros caiam
rapidamente daqui para a frente, permitindo uma recupe-

. ração mais ligeira do crédito e do consumo. Como, porém,
o histórico do BC é ultraconservador, teme-se que a equi-
pe de Henrique Meirelles desperdice essa oportunidade.

Na área,fiscal, programas de estímulo econômico
focados em obras públicas, com a geração de empregos tem-
porários, seriam aprovados pelo empresariado que inves-
te. O temor, porém, é que Brasília opte por criar empregos
públicos permanentes, elevar o valor do Bolsa Família e do
salário mínimo, que também serve de parâmetro para as
aposentadorias da Previdên-
cia Social. "O governo não
pode criar despesas que ve-
nham comprometer as contas
públicas no futuro", diz Ed-
mar Bacha. "Caso contrário,
quando a crise global acabar,
o Brasil estará metido em sua
crise econômica particular,
como ocorria no passado."

Investimentos era
infraestrutura são espe-
cialmente desejados, por-
que podem ter impacto
duplamente positivo: reaquecer a economia no estilo con-
sagrado pelo New Deal de Franklin Roosevelt, na saída
da Grande Depressão americana, e evitar que, em caso de
retornada do crescimento, o Brasil se torne vítima do pró-
prio sucesso. A deficiência na infraestrutura de logística
do país é crônica e naturalmente se agrava nos momentos
de prosperidade. O país tem cerca de 26 vias de transpor-
te por quilômetro quadrado, Isso eqüivale à metade do
número de estradas que tem o México. Nos últimos anos,
quando a economia brasileira deslanchou, os custos com
logística subiram e já representam quase 12% do PIB. Nos
países desenvolvidos, esses mesmos custos com logísti-
ca não chegam a 10%. "O governo até fez algumas obras",
diz Marianna Costa, economista-chefe da Link Investi-
mentos. "Mas espera-se que as próprias multinacionais
possam investir no aperfeiçoamento da logística do país."

Um exemplo disso é o acordo entre a Cosan e a Amé-
rica Latina Logística (ALL), recém-firmado. Ele prevê in-
vestimento de R$ 1,2 bilhão para a reforma e a construção
de trilhos e para a compra de locomotivas c vagões. Todo o

investimento será feito pela Cosan, a maior sucroalcoolci-
ra do país. A ALL entra na parceria como responsável pela
logística do transporte de cargas. Quando as obras forem
concluídas, em 2OI3, será possível transportar 9 milhões
de toneladas de açúcar e derivados por ano, o que corres-
ponde a uma capacidade quatro vezes superior à atual,

ENTRE OS RISCOS A SEREM OBSERVADOS ESTÃO VARI-
áveis sobre as quais governo e empresas têm pouco ou nenhum
controle. Preços de commodities, por exemplo. O forte cresci-
mento econômico dos últimos anos, que colocou o Brasil no ra-
dar do planeta,foi baseado no ciclo de valorização das matérias-
primas. Hoje, acredita-se que tais cotações permanecerão em
patamares relativamente altos, pelos padrões históricos, ainda
que não mais nos níveis estratosféricos de 2007. Qual o risco de
uma recessão global derrubar esses preços além do previsto?

Que impacto isso teria sobre os
planos de quem investe no Bra-
sil? O risco é pequeno. Para o
economista Dany Rappaport,
diretor da gestora de recursos
InvestPort, o período de bai-
xa dos insumos minerais e
agrícolas ficou para trás. "Não
estou só falando, estou inves-
tindo nisso. Aumentei minha
exposição à renda variável
[bolsa], que no Brasil está muito
ligada a commodities", afirma.

O economista Oc-
tavio de Barros, diretor de Pesquisa Econômica do Bra-
desco, fez, em um seminário sobre a crise global, em
Barcelona, uma longa e otimista apresentação sobre
o Brasil. Levantou, apenas dois riscos à economia na-
cional - ambos vindos de fora: uma recessão mundial
mais grave que a prevista e uma freada forte da China.

Um agravamento da crise nas economias centrais
inevitavelmente afetaria o Brasil. "O contágio ocorreria
por meio das exportações principalmente de commodi-
ties", diz Rodolfo Spielmarin, sócio da consultoria Bain
& Company. A queda abrupta da demanda no setor de
carnes, um dos mais dinâmicos e rentáveis do agronegó-
cio brasileiro {acima de 30%, entre setembro e fevereiro
passado), já produziu até uma vítima: o frigorífico Inde-
pendência, que pediu recuperação judicial. 'Até onde vai
a queda no preço das commodities depende-da evolução
da crise", afirma Vicente Ferraz, da consultoria AgraFNP.
"Por enquanto, o que serve como amortecedor é o mer-
cado interno." Parece ser o suficiente para os investido-
res globais que fizeram do Brasil sua aposta anticrise.
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