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Número de operações de compra de empresas estrangeiras, que
chegou a 60 no ano passado, ficou em apenas 12 no primeiro semestre

Samsung coloca no mercado
aparelho com energia solar

Crisereduzexpansãode
multinacionaisbrasileiras

Tatiana Freitas

Acrise financeiraglobal provo-
cou uma retração no processo
de internacionalização das em-
presasbrasileiras.Segundoda-
dos da consultoria KPMG, fo-
ram feitas no primeiro semes-
tre deste ano 12 operações de
compra de empresas no exte-
rior por grupos brasileiros, en-
quanto no ano passado, no to-
tal, foramfeitascercade60ope-
rações. “Neste momento, todo
mundo ainda estámuito caute-
loso.Asoportunidades(decom-
pra)aindanãotêmseefetivado,
por causa do cenário de liqui-
dezmais restrita”, disseÁlvaro
Cyrino, professor da Fundação
DomCabral,queapresentouon-
temoRankingdasTransnacio-
nais Brasileiras.
Segundo dados do Banco

CentralcitadosporCyrino,ovo-
lume de investimento brasilei-
ro direto no exterior foi deUS$
20 bilhões no ano passado. So-
mentenoprimeiro semestrede
2008, foramUS$ 8,5 bilhões in-
vestidos. No mesmo intervalo
deste ano, o saldo de investi-
mentobrasileirodiretonoexte-
rior ficou negativo em US$ 1,7
bilhão.“Issosignificaque,ao in-
vés de o dinheiro sair do País,
ele está fazendo o caminho in-
verso”, observou o professor.
Além do ambiente de liqui-

dezmais restrito este ano, a ro-
bustez do mercado doméstico
tambémexplicaessemovimen-
to. Ou seja, a preferência dos
grupos nacionais tem sido o

mercado local, que apresenta
melhores perspectivas de cres-
cimento. Segundo o estudo da
DomCabral,asempresasparti-
cipantes do ranking acreditam
que, em 2010, o seu desempe-
nho no mercado doméstico se-
rá superior aodesuas subsidiá-
riosnoexterioremvendas,cres-
cimentodevendas, lucrativida-
de e participação demercado.
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DomCabral, aGerdau foi a em-
presabrasileiracommaiorpre-
sença no exterior em 2008,
com 57% de sua receita prove-
niente de operações fora do
Brasil, 63% do total de seus ati-
vos localizados em outros paí-
ses e 50% do quadro geral de
empregados em unidades es-
trangeiras. A segunda coloca-
da no ranking é a fabricante de
autopeças Sabó. O terceiro lu-
gar é ocupado pela empresa de
alimentosMarfrig.

Para calcular o “índice de
transnacionalidade”, a Fun-
dação Dom Cabral avalia
três indicadores empresa-
riais: a relação entre recei-
tasbrutasdesubsidiáriasno
exterior e receitas totais; a
proporção entre os valores
dos ativos no exterior e o va-
lor total dos ativos das em-
presas; e a relação entre nú-
mero de funcionários no ex-
terior e o número total de
funcionários. ●
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Osfabricantesdecelularespro-
curam atrair clientes com apa-
relhosqueincorporamcaracte-
rísticas de respeito ao ambien-
te. A Samsung acaba de lançar
no Brasil, em parceria com a
TIM, um telefone móvel com
energia solar. “É o primeiro do
mercado”,afirmaSilvioStagni,
vice-presidente da Divisão de
Telecomunicações da empre-
sa. “Além da bateria normal, a
placatraseiraéformadaporcé-
lulas solares.”
Ainda não é possível, no en-

tanto, falar ao telefone usando
somente com energia lumino-
sa.Cadahorade carregamento
ao sol equivale a 8 a 10minutos
de conversação. “É mais para
uma situação em que a bateria
está acabando”, explicou Stag-
ni. O preço sugerido do apare-
lho Crest Solar, em planos pré-
pagos, é de R$ 199. “Ele tem o
mesmopreçodeaparelhoscom
asmesmas funções, mas sem a
preocupação com o impacto no
meio ambiente.”
Existemoutros aparelhos no

mercado com essa preocupa-
ção. Emmarço, aMotorola lan-
çounoBrasil oW233Eco, fabri-
cado commaterial reciclado de
garrafasplásticasecomcertifi-

cadodeneutralizaçãodecarbo-
no.Oaparelhotempreçosugeri-
do deR$ 199.
“Alémdesersocialmentecor-

reto, o produto tem rádio FM e
tocadordeMP3,com1gigabyte
de memória”, afirmou Andréia
Vasconcelos,gerentedeMarke-
tingdaMotorola. “O aparelho é
reciclado e reciclável.” Ela des-
tacouaimportânciadeoprodu-
to estar posicionado numa fai-
xa menor de preço, tornando-o
mais acessível.
ParaRogérioTakayanagi,di-

retor de Marketing da TIM, a
sustentabilidade é uma manei-
ra importante de a operadora
se diferenciar num mercado
competitivocomoodetelefonia
celular. “É necessário traba-
lhar o nível de preferência e de
rejeição do consumidor”, expli-
cou o executivo. “Há uma rejei-
çãomuito grande às empresas,
porcausadeproblemasdeaten-
dimento. A sustentabilidade
mostra um compromisso de
mais longo prazo.”
A Nokia vende em outros

mercados o modelo 3110 Evol-
ve, que ainda não tem previsão
deserlançadonoPaís.Eleépro-
duzido com materiais recicla-
dos e consome menos energia
ao ser recarregado. “Esse mo-
delo é só a ponta de lança, que
leva a uma mudança na cadeia
de fornecimento como um to-
do”, explicou Gustavo Jara-
millo, diretor de Serviços da
Nokia. “Embreve, essas carac-
terísticas devem ser adotadas
na linha toda.” ●
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