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Paísficouinteressante
paraosestrangeiros

NEGÓCIOS

Crise global aumentou a importância das operações
brasileiras de grandes empresas internacionais

Marianna Aragão

Nos últimos anos, ficou cada
vez mais comum ver funcioná-
riosdaáreademarketingdaNi-
vea do Brasil circulando pelos
corredores da sede do grupo,
naAlemanha.Asideiasdaequi-
pe brasileira passaram a ga-
nhar importância no desenvol-
vimento de alguns dos princi-
pais produtos e campanhas da
multinacional de cosméticos.
Uma das criações nascidas no
País e “exportadas” para o res-
to do mundo foi uma linha de
sabonetes em barra com fra-
grânciasflorais,aogostodobra-
sileiro. Hoje, ela faz parte do
portfólio de subsidiárias da Ni-
vea nos Emirados Árabes, Itá-
lia e Rússia.
Aparticipação dos funcioná-

riosbrasileiros ocorreuconfor-
me aumentava a importância
do Brasil dentro das operações
dacompanhia.Desde2005, a fi-
lial cresce 15%ao ano,mais que
o dobro do registrado pela em-
presa globalmente. No ano em
que eclodiu a crise global, a ex-
pansão foi de 22%. “O Brasil é
umdospaísesquepuxamocres-
cimentodogrupo”,afirmaopre-
sidentedaNiveadoBrasil,oale-
mão Nicolas Fischer. O entu-
siasmo,porém,vaialémdaspa-
lavras e dos números. O novo
“status”dasubsidiáriabrasilei-
ra trouxe também maior auto-
nomia na gestão local, além de
participaçãomais ativanadefi-
nição das estratégias globais.
Multinacionais de diversos

setores têm experimentado es-
sasmudanças. Em2008, a ope-
raçãodaSiemensnoBrasil foi a
que mais cresceu entre as 197
do grupo, assumindo a lideran-
ça entreas subsidiárias estabe-
lecidasnosBrics (grupo forma-
do por Brasil, China, Índia e
Rússia). O resultado foi umdos
motivosparaafilialrecebercar-
tabrancadamatrizparaseguir
com os investimentos milioná-

rios iniciados no País, mesmo
comacriseglobal.“Acriseatin-
giu de forma brutal o mercado
europeu e inviabilizou muitos
projetos. Não obstante, a em-
presa continuou com investi-
mentospesadosnoBrasil”,afir-
ma o diretor geral da área de
energia, NiltonDuarte.
Até o final deste ano, o resul-

tadodesses investimentosdeve
aparecer.ASiemens inaugura-
rá duas novas fábricas no País,
quevãoproduzirtransformado-
res e capacitores elétricos.
Uma das unidades será utiliza-
dacomoplataformaparaexpor-
tação,aexemplodoque jáocor-
re na fábrica de Jundiaí (SP).
Cercade40%daproduçãodes-
sa unidade é destinada ao exte-
rior. Uma das tecnologias de-
senvolvidas ali – um transfor-
mador à prova d’água, criado
com base em uma demanda da
Eletropaulo –, está sendo apre-
sentada a grandes distribuido-
ras de energia nomundo.

CRESCIMENTO
O modelo de “exportação” de
criações brasileiras, surgido à
medida que o País ganha rele-
vância na atuação global das
multinacionais, também pas-
souaseradotadonainglesaDia-
geo, de bebidas. Pela primeira

vez, a campanha mundial de
umadesuasprincipaismarcas,
a vodca Smirnoff, foi desenvol-
vida e produzida no Brasil. “É
umaapostadogrupoemfunção
doque oPaís já representa e do
que vai representar”, explica o
diretor demarketing, Eduardo
Bendzius. Segundo ele, a nova
campanhafezpartedomaiorin-
vestimento em marketing da
história do grupo no País.
Tambémnesteano, omerca-

dobrasileirosubiuumaposição
e tornou-se o quarto maior da
marca de vodca no mundo,
atrás apenas da Inglaterra, Es-
tados Unidos e Canadá. O País
já é omaiormercado do uísque
JohnnieWalkerRedLabel.“To-
das as marcas principais vêm
crescendo a dois dígitos”, afir-
ma Bendzius. Por esse motivo,
alémdanovacampanha,outras
ideiasnascidasnoPaísestãoro-
dandoomundo.Naáreadeven-
das, a estratégia de promover
reuniões com as principais re-
des de varejo, emcada umadas
categoriasdebebidas, passoua
ser adotada em outros países
da América Latina. “São práti-
casredondas,adotadaseconhe-
cidas mundialmente pela com-
panhia”, comenta.
Na farmacêutica Novartis, o

desempenho dos últimos anos
tambémtemfeitodoBrasilano-
vavedeteentreas filiaisdogru-
po. O País foi incluído recente-
mente no grupo de mercados
emergentes, do qual faz parte,
além dos Brics, México, Coreia
doSuleTurquia.Asvendasnes-
ses países cresceram 18% em
2008,mais que amédia do gru-
po. “Apesar da crise, aumenta-
ram os investimentos nesse se-
leto grupo”, informa o diretor
de relações institucionais, Re-
nard Aron. No mês passado, a
Novartis inaugurou uma fábri-
cadevacinasnoNordeste,para
abastecer o mercado domésti-
co e, no futuro, exportar para a
América Latina. ●

NiltonDuarte
Siemens
“A crise atingiu de forma brutal o
mercado europeu e inviabilizou
muitos projetos. Não obstante, a
empresa continuou com
investimentos pesados noBrasil”

RicardoMonteiro
Reckitt Benckiser
“OBrasil ficoumuitomais
interessante para esse executivo
(estrangeiro). Com seu potencial
de crescimento, há pouca chance
de se errar”

PRIMEIROPLANO–Filial brasileirapuxa resultadosdogrupo, afirmaNicolasFisher, presidenteNivea

Filiaisdemúltis
ganhamnovo
statusnoBrasil

GLOBALIZAÇÃO

Na multinacional de produtos
de limpeza e higiene Reckitt
Benckiser, uma das principais
mudançasdecorrentesdanova
posiçãodoBrasil foi o interesse
deexecutivosestrangeirospela
operação nacional. O gerente
de mídia da empresa anglo-ho-
landesa,RicardoMonteiro,con-
ta que, há cinco anos, profissio-
nais americanos e europeus
não tinham interesse emtraba-
lhar naAmérica Latina.Agora,
ocorreoinverso. “OBrasil ficou
muito mais interessante para
esse executivo. Comseu poten-

cial de crescimento e capacida-
de domercado interno, há pou-
ca chance de se errar.”
A movimentação de estran-

geiros na sede da empresa, em
São Paulo, só cresceu nos últi-
mos anos. Um deles é o belga
FredericLarmuseau, queassu-
miu a operação brasileira há
poucomais de um ano – e já foi
promovido. Nas próximas se-
manas, passará a comandar a
empresa na América Latina.
“Os brasileiros, paralelamente,
tambémtêmsidomaisvaloriza-
dos”, diz Monteiro. Reuniões

globaisdecadaumadascatego-
rias em que a companhia atua
passaram a ter a participação
de um executivo do País. Em
quatro anos, o Brasil passou da
14ª para a 7ª posição entre os
maioresmercados daReckitt.
ASiemensnoBrasil também

passou a “exportar” executi-
vos. “Temosgente trabalhando
em grandes mercados como
China e Estados Unidos”, diz o
diretorNiltonDuarte.Essepro-
cesso deve se intensificar nos
próximos meses. Uma equipe
da Chemtech – empresa de en-
genharia, adquirida pela Sie-
mens em 2001 –, será enviada a
Abu Dhabi, nos Emirados Ára-
bes. As soluções da companhia
serãoaplicadasemprojetospa-
ra empresas petrolíferas da re-
gião. ● M.A.
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