


Multinacionais buscam compensar a, perda de clientes,
lucros e vendas com investimentos no mercado brasileiro

O
PARALELO DO EQUADOR
- uma linha geodésica
imaginária que divi-
de o planeta em dois

hemisférios - ganhou, nos últimos
séculos, caráter geopolítico mais de-
finido. Delimitou perímetro entre
colonizadores e colonizados, culturas
civilizadas e primitivas, primeiro e
terceiro mundos e países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento. No últi-
mo semestre, devido a forte recessão
que se abateu sobre os países acima
do Equador, a linha imaginária pas-
sou a estabelecer o limite a partir do
qual a crise econômica global come-
ça a perder força.

As evidências são inequívocas:
enquanto, por exemplo, nos Estados
Unidos a gigante General Motors
está prestes a pedir concordata, no
Brasil a montadora se prepara para
investir US$ l bilhão na fábrica de
Gravataí, no Rio Grande do Sul,
onde será produzido o Viva, uma
linha de veículos de pequeno e mé-
dio porte, e que chegará ao mercado
com preço semelhante ao do Corsa.
No ano passado, o lucro da empre-
sa na América do Sul, Oriente Mé-
dio e África foi de US$ 1,3 bilhão,
60% no Brasil. Já na matriz, a

GM precisou de US$ 13,4 bilhões
de empréstimos do governo ame-
ricano. Parte dos recursos desti-
nados à fábrica gaúcha é formada
pelos dividendos que deixarão de
ser remetidos pela filial brasileira.
A outra parte são empréstimos, prin-
cipalmente do BNDES.

Outro exemplo: a alemã Sie-
mens elegeu o Brasil como mercado
estratégico para o seu crescimento
e anunciou investimentos de US$
600 milhões nos próximos quatro
anos. O presidente mundial do gru-
po, Peter Loscher, que esteve no
Brasil no final de abril, reconheceu
que, no ano passado, os negócios da
empresa no País registraram o cres-
cimento mais rápido dentro de todo
o grupo, por conta de uma deman-
da de mercado muito forte e de pro-
gramas de estímulo governamental.

A Siemens concentrará seus in-
vestimentos em algumas poucas
áreas, como a de energia, mas tam-
bém estuda a fabricação de uma
linha de produtos para atender seg-
mentos de saúde como, por exem-
plo, equipamentos de ultrassom. Na
Europa, a demanda é por soluções
mais sofisticadas que exigem inves-
timentos mais altos. O Brasil tem



ainda a vantagem de ser um país de
baixo custo, com mão de obra ba-
rata e de qualidade, e ainda contar
com centros de pesquisa de exce-
lência com os quais a empresa pode
manter parceria.

A sueca Ericsson, que em janei-
ro, em Estocolmo, anunciou o corte
de 6 mil postos de trabalho e que-
da nos lucros, acabou de inaugurar
a ampliação de sua fábrica em São
José dos Campos (SP), onde produz
infraestrutura de rede de telefonia
celular, transmissão e sistemas óp-
ticos. Atende à maioria das opera-
doras brasileiras e exporta para pa-
íses latino-americanos. A empresa
aposta na expansão do mercado de



banda larga móvel e na disposição
do governo brasileiro de levar esse
serviço para todo o País.

A Cisco, fabricante de equipa-
mentos de rede, registrou cresci-
mento de 48% no Brasil, no ano
passado — a maior taxa da compa-
nhia em todo o mundo —, e tam-
bém está iniciando uma nova fase
de investimentos. Há a possibili-
dade de até montar um laboratório
de desenvolvimento de sistemas no
Brasil ou instalar aqui uma fábrica
de equipamentos. A decisão será de
um comitê executivo que a compa-
nhia começa a organizar no País.
Rodrigo Abreu, presidente da Cis-
co no Brasil, garante que aqui não
há crise estrutural, que o mercado
interno continua a crescer e que o
"nosso sistema financeiro é forte".
Em abril, a Cisco já tinha anun-
ciado investimentos de US$ 5 bi-
lhões no México; US$ 2 bilhões na
Coréia do Sul; US$ 16 bilhões na
China e US$ l bilhão na índia. A
expectativa é compensar a queda de
demanda nos países desenvolvidos,
sobretudo nos Estados Unidos.

O potencial de expansão do mer-
cado brasileiro na área de tecnolo-
gia da informação, aliás, atrai até
empresas indianas de tecnologia. A
Tata Consultancy Services (TCS),
a Satyam, a Wipro e a HCL Tech-
nologies instalaram-se recentemen-
te no Brasil. A HCL, por exemplo,
tinha seus negócios concentrados
na Ásia, Europa e América do Nor-
te. Agora, com a crise, busca novos
mercados e acredita que as melhores
oportunidades de crescimento estão
na América Latina.

As multinacionais também de-
sembarcaram no varejo. O Brasil
é o primeiro país fora da Europa a

receber as novas marcas da espanho-
la Taurus, fabricante dos eletrodo-
mésticos Mallory. Em dezembro, a
empresa trouxe o Mycook, um pro-
cessador de alimentos inteligente e,
mais recentemente, o Coffemotion,
uma cafeteira expressa para uso do-
méstico, que será vendida com sa-
chês de pó de café. O gerente geral
da Mallory e da Taurus no Brasil,
Alberto Betrian, justificou a deci-
são da empresa. "A Europa já é um

No primeiro trimestre deste ano,
a demanda por alimentos surpreen-
deu o banco do Carrefour — Car-
refour Soluções Financeiras, que
gerencia 1,3 milhão de cartões Car-
refour Visa e 9 milhões de cartões
private label, em parceria com a
financeira Cetelem, do grupo BNP
Paribas. Os cartões respondem por
cerca de um terço do total das ven-
das do gigante francês. Diante desse
desempenho, o banco lançou algu-

Oportunidades abaixo
do Equador

mercado saturado. Aqui, o nível de
pessoas fora do consumo, que estão
comprando sua primeira geladei-
ra ou seu primeiro liqüidificador,
ainda é grande, o que amplia o po-
tencial de crescimento." Os equipa-
mentos são produzidos pela fábrica
da Taurus na China e trazidos para
o consumidor brasileiro.

mas inovações como, por exemplo,
uma operação de crédito consigna-
do da Cetelem em três lojas da rede,
ainda em operação piloto.

Fluxos globais
A Sociedade Brasileira de Es-

tudos de Empresas Transnacionais e
da Globalização Econômica (Sobe-



Brasil precisa criar
ambiente favorável

et) já identificava, no início do ano,
um ponto de inflexão nos fluxos
globais de Investimento Direto Es-
trangeiro (IDE) em todo o mundo.
Em 2008, os fluxos de IDE tinham
caído 21%, de US$ 1,833 trilhão
para US$ 1,449 trilhão. Mas, en-
quanto nos países desenvolvidos
essa retração tinha sido de 32,7%,
nos países em desenvolvimento, na
média, cresceram 3,6%. Foi o caso
do Brasil. Dados do Banco Central
indicam que os ingressos de IDE
cresceram 30,3% em 2008, chegan-
do a US$ 45,1 bilhões e superando
o recorde de 2007, de US$ 34,6 bi-
lhões. "Essa superação do recorde
dos ingressos de IDE esteve quase
exclusivamente associado aos fluxos

de IDE para os setores de extração
de minerais metálicos, de petróleo e
gás natural, bem como para a agri-
cultura e a pecuária", ressalvou a
Sobeet em seu boletim de janeiro de
2009. O documento reconhece que
as economias emergentes não esta-
riam imunes à retração, mas previa
que apesar da redução do fluxo glo-
bal de investimentos, a participação
dos países em desenvolvimento de-
veria aumentar ainda mais.

Resistente
De acordo com a entidade, o

Brasil estaria mais resiliente a cho-
ques externos: a inflação está con-
trolada, há um aumento de reservas
internacionais, ganhos de rendi-

mento real de salário, novos consu-
midores estão sendo incorporados
ao mercado, e o setor bancário de-
monstra solidez, entre outras van-
tagens comparativas com mercados
desenvolvidos. Ressalva, no entan-
to, que esta crise não constitui "um
fato passageiro, isolado, com sim-
ples correção por meio de políticas
compensatórias e não coordenadas."
Para a Sobeet, a crise representa um
ajuste de desequilíbrios globais de
anos passados e sua solução passa
pela menor absorção doméstica da
economia americana. "Não estamos
diante de uma recuperação em V da
economia americana, mas sim dian-
te do seu ajuste em L", afirma em
seu boletim de fevereiro.

O Brasil pode ser a bola da vez,
desde que responda ao desafio de
criar um ambiente favorável aos ne-
gócios, aumentar o grau de previsi-
bilidade e remover os obstáculos ao
trabalho, produção e investimentos,
recomenda a Sobeet.
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