
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

Todas querem o Brasil

30% DE
CRESCIMENTO
é quanto
aumentaram
as consultas
por estrangeiros
com interesse
em começar
a operar no
Brasil, segundo
a consultoria
Boyden

PAIS ENTRA NA MIRA DE
COMPANHIAS INTERNACIONAIS
QUE ATÉ A CRISE ATUAVAM
APENAS DE MODO LOCAL

Oabalo na economia global
despertou o desejo das pe-
quenas e médias empre-

sas estrangeiras pelo Brasil. Para
muitas companhias com atuação
apenas regional, sobretudo euro-
péias e japonesas, os países emer-
gentes surgem como oportuni-
dades para recuperar perdas em
seus próprios mercados. Consul-
torias e empresas de recrutamen-
to brasileiras comemoram o cres-
cimento de interesse mesmo sob
o signo da recessão mundial. "Já
temos em torno de 30% mais con-
sultas de estrangeiros em relação
ao mesmo período do ano passa-
do", afirma o diretor associado da
Boyden, Joel Garbi. Na análise do
executivo, o perfil dos empreen-
dimentos também começa a mu-
dar. "Agora não são só as multina-
cionais que querem se instalar por
aqui, mas as pequenas e médias
indústrias também", diz Garbi.

A Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa no Brasil observou
um crescimento em mais de 20%
no número de consultas. "A crise
fez as companhias nipônicas olha-
rem para os emergentes. O Brasil
atrai principalmente pelas áreas
de biotecnologia, biocombustí-
veis, TV digital, infraestrutura e
veículos", diz Rubens Ito, asses-
sor da Câmara. É o caso da fabri-
cante de autopeças Suzuka Sup-
port, fornecedora local de monta-
doras como a Honda. Até o meio
do ano passado, a idéia de montar
uma unidade fora do Japão tinha
prioridade zero. Com o estouro da
bolha imobiliária norte-america-
na, tudo mudou. "A crise fez a em-
presa decidir implantar a primeira
filial em outro país. Pensamos na
China e em Dubai, mas acabamos
escolhendo o Brasil, devido ao po-
tencial de negócios", conta o re-
presentante da marca, Mário Kat-
sumi Shimabokuro. A planta se-
rá construída na cidade paulista
de Promissão e deverá começar a
produzir em 2010.
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