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Investidor põe o foco na
"China da América Latina"
Qualidade dos recursos humanos e grau de inovação
e sustentabilidade pesam na hora da escolha

"O
Brasil está virando a China
da América Latina." A frase,
repetida no meio empresa-

rial, mostra uma nova realidade.
Assim como a China tem sido o
país que na Ásia atrai mais inves-
timentos diretos estrangeiros, su-
perando até o Japão, na América
Latina o Brasil está se converten-

do na primeira opção para os in-
vestidores. "A América Latina não
era percebida como um mercado
interessante, mas agora está em
forte ascensão por conta do Bra-
sil", diz Ingo Plöger, empresário e
consultor especializado em inves-
timentos. "O país está sendo reco-
nhecido internacionalmente pelo

fato de ter entrado tarde na crise e
saído rapidamente dela."

Para a Alemanha, o Brasil é a
bola da vez. De janeiro a agosto
deste ano, os alemães quase tripli-
caram seus investimentos, pulan-
do para US$ 2,2 bilhões, em rela-
ção a US$ 772 milhões no mesmo
período de 2008. "Esse é um sinal
importante de aposta no país",
diz Antônio Corrêa de Lacerda,
professor de economia da PUC-
SP e ex-presidente da Sociedade
Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização
Econômica (Sobeet).

A Alemanha foi de longe o
principal investidor europeu.
Também de janeiro a agosto deste
ano, a França manteve o valor de
US$ 1,48 bilhão aplicado nos oito
primeiros meses de 2008. A Espa-
nha reduziu pela metade seus in-
vestimentos no Brasil, no mesmo
período. O Reino Unido diminuiu
seus aportes de US$ 611 milhões
para US$ 251 milhões. Portugal
passou de US$ 924 milhões para
US$ 244 milhões. A Suíça reduziu
de US$ 532 milhões para US$ 165
milhões. E os EUA, que tinham
investido US$ 4,6 bilhões nos pri-
meiros oito meses de 2008, apli-
caram US$ 2,46 milhões, segundo
dados do Banco Central.

Além do Brasil, os mercados
que têm atraído os investimentos
alemães são a China, a Rússia, a
índia e os ex-países socialistas do
Leste europeu, como a Polônia e a
Hungria. Mas a Rússia, dependen-
te de petróleo e gás, "já está ten-
do problemas com a queda dos



preços dessas commodities. O PIB
russo tem uma configuração mais
voltada ao setor energético, en-
quanto o Brasil tem uma matriz
diversificada - indústria, serviços
e agronegócio", compara Plöger.

Em sua avaliação, a China e a
índia "permanecem no visor dos
alemães com uma cautela um
pouco maior". Em ambos, "já se
percebem modificações que se
avizinham como riscos. A índia é
muito fechada, não tem um grau
de internacionalização como o
Brasil, principalmente em maté-
ria de indústria". A China terá de
fazer mudanças na parte ambien-
tal, porque é um país altamente
poluidor, e precisará reduzir as
suas emissões de carbono, o que
implicará polpudos gastos. Alia-
do à elevação do custo da mão de
obra, fruto de reivindicações sala-
riais, isso aumentará o preço dos
produtos, acrescenta Plöger.

Outra dificuldade em relação à
China, percebida pelos investido-
res, é a manutenção permanente
de qualidade. "Os chineses não têm
tradição de prestar atendimento
ao cliente no exterior como outros
investidores. Na comparação entre
a compra de um equipamento chi-
nês mais barato, mas sem serviço
de pós-venda, e a compra de um
similar de empresa com oferta de
manutenção no Brasil, a escolha
recairá sobre esta, certamente."
De todo modo, Plöger enfatiza que
"os alemães continuam a olhar a
China como grande alternativa e a
índia, com simpatia. Mas é o Brasil
que desponta".

"A Alemanha se encantou com
a China, que se abriu recentemen-
te", diz Lacerda. "No Brasil, há
empresas alemãs centenárias - a
Siemens está aqui há 106 anos; a
Basf, há cem; a Bayer, há 60. São
empresas que têm consolidada
sua participação no mercado. Já
na China, a posição das grandes
empresas alemãs é volátil. Elas
precisam conquistar espaço antes
que outros cheguem."

A vantagem do Brasil é ser a
maior economia da América Lati-
na. E um país industrializado, tem

um setor financeiro sólido e uma
economia diversificada. "Os ale-
mães olham o tamanho do merca-
do, o potencial de crescimento e de
rentabilidade e o fator risco", diz o
professor de economia da PUC-SP.
"Além disso, têm pavor de infla-
ção, pois viveram a hiperinflação
na década de 1920. Eles olham a
estrutura do país, como podem ter
parceiros, fornecedores, avaliam a
estrutura das instituições de pes-
quisa e como se dá a regulamenta-
ção do investimento."

Além dessas características,
Plöger destaca o grau de interna-
cionalização, a inovação e a sus-
tentabilidade, o retorno do inves-
timento, a qualidade dos recursos
humanos e fatores como facili-
tação de negócios. "O alemão dá
um valor adicional ao potencial
de crescimento do mercado e à
internacionalização. E atribui um
valor alto à sustentabilidade, ino-
vação e recursos humanos."

"A indústria alemã no Brasil
tem a posição mais forte fora da
Alemanha. As empresas alemãs,
ao redor de 1.200, contribuem
com 10% do PIB industrial do país.

Esse é um sinal evidente da im-
portante relação econômica entre
os dois países e dá uma indicação
sobre investimentos futuros", diz
Rolf-Dieter Acker, presidente da
Basf para a América do Sul. "Quan-
do superarmos a crise financeira
mundial, haverá mais investimen-
tos na siderurgia, na indústria
automobilística, no agronegócio
e na infraestrutura."

Segundo Acker, "o Brasil tem
taxas de crescimento não tão gran-
des quanto as da China, mas vai
crescer mais depois da crise. O Bra-
sil tem uma posição mais forte do
que antes, e isso abre mais oportu-
nidades nos setores dos quais falei
e também em mineração, química
e na área eletroeletrônica".

Para o presidente da Basf, o
Brasil sai mais fortalecido da cri-
se "em primeiro lugar, devido ao
crescimento do mercado interno.
Durante a crise, quando quase no
mundo inteiro o consumo interno
dos países caiu, aqui houve uma
expansão de 1,5% do consumo. Em
segundo lugar, nos últimos cinco
anos, houve uma migração de 20%
das classes mais pobres para cima.
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O poder aquisitivo aumentou e o
consumo cresceu. Isso, junto com
a exportação de commodities,
garante uma boa base para o país
crescer quando a economia mun-
dial acelerar".

Segundo Lacerda, os alemães
"admiram muito a mão de obra
brasileira. Eles ficam encantados
com a capacidade do brasileiro de
conviver com o imprevisto. O ale-
mão é 'certinho' e se perde naquilo
que sai do convencional. A infor-
malidade aqui acaba assustando.
Mas, até pelo poder de adaptação
do brasileiro, isso é algo superável.
Isso dá uma boa liga".

O investimento alemão tem
uma característica diferente na
comparação com o norte-ameri-
cano. "Os investidores dos EUA
entram mais rapidamente, mas
saem também mais facilmente.
No Brasil, há poucas empresas
centenárias norte-americanas, ao
contrário das alemãs", compara

Plöger. No período de relaciona-
mento entre o Brasil e a Alema-
nha, houve até duas guerras, mas
os investimentos alemães perma-
neceram em território brasileiro.
"Os alemães demoram mais a to-
mar uma decisão de investir, mas
não saem do país na primeira cri-
se. Dificilmente saem do país."

Outra característica do inves-
timento alemão é a transferên-
cia ostensiva de tecnologia, diz
Plöger. A Bosch, por exemplo,
tem seu centro de competência
para combustíveis alternativos
no Brasil, onde trabalham enge-
nheiros brasileiros. A Voight Sie-
mens transferiu a competência de
hidrogeradores para o mercado
brasileiro, e vários outros grupos
alemães estão fazendo o mesmo.
Com isso, aumenta a cooperação
entre os dois países em matéria
tecnológica. "Esse tipo de inves-
timento é bem-vindo. Tem um
efeito multiplicador. Não se trata

apenas de uma plataforma para
abastecimento do mercado."

Ele também chama a atenção
para outro tipo de investimento
alemão que está vindo para o Brasil,
que representa uma aposta no fu-
turo, como as empresas fabricantes
de aerogeradores. Uma delas, a ale-
mã Führlander, celebrou em agosto
um protocolo de intenções com o
governo do Ceará para implantar
fábrica no complexo industrial e
portuário de Pecém (CE).

A Wobben Windpower, outro
grande fabricante alemão de ge-
radores eólicos, tem duas fábricas:
em Sorocaba (SP) e no porto de
Pecém. "As empresas alemãs têm
tradição de fazer parceria com
fornecedores e institutos de pes-
quisa para agregar valor. A indús-
tria automobilística, por exemplo,
desenvolveu grande quantidade de
fornecedores", salienta Lacerda, ao
comparar os investimentos alemães
com os de outros países europeus.
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