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Embarcando na onda do cresci-
mento econômico brasileiro dos
últimos anos, o município de
São Paulo conquistou o empre-
sariado estrangeiro e já está
entre as 20 cidades que mais re-
cebem novos negócios interna-
cionais. Atrás de Nova York
(EUA), a brasileira ocupa a 12ª
posição do ranking, ultrapas-
sando Frankfurt (Alemanha) e
Amsterdã (Holanda).

No ano passado, 61 negócios
de origem estrangeira foram
instalados em São Paulo - o que
representa 26% de todos os em-
preendimentos internacionais
que entraram no Brasil. Já a pri-
meira cidade do ranking, Xan-
gai (China), recebeu mais de 1,5
mil. Este é o resultado de uma
pesquisa antecipada ao BRASIL

ECONÔMICO pela agência de fo-
mento francesa Greater Paris
Investment Agency e apurada
pela consultoria KPMG.

“A crise financeira mundial
mudou o critério dos investido-
res na hora de escolher a região
ideal aos negócios. Hoje eles
buscam por mais segurança
econômica”, explica a diretora
da agência francesa, Chiara Co-
razza. “Por conta da solidez que
o Brasil conquistou nos últimos
anos, São Paulo tem se destaca-
do como pólo mundial de novos
empreendimentos”,completa.
Estabilidade política, infraes-
trutura e crescimento econô-
mico são os quesitos mais im-
portantes para os investidores
na hora de se aventurarem em
novos territórios.

Em relação à perspectiva de
investimento para os próximos
três anos, São Paulo aparece

como a sexta cidade mais pro-
missora para os empresários
estrangeiros. A brasileira em-
pata com Hong Kong (China). A
primeira do ranking é Mumbai
(Índia), seguida por Londres
(Inglaterra) e Xangai. “São
Paulo possui um dinamismo e
um nível de internacionaliza-
ção que não é possível encon-
trar em outra cidade brasilei-
ra”, diz Mário Marconini, da
consultoria ManattJones Mar-
conini. A região, localizada no
estado que representa quase
35% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país, é beneficiada pela
diversidade de serviços. “Tudo
que o investidor procura está
em São Paulo: financiamento,
infraestrutura, tecnologia.”

Dentre as atratividades que
mais chamam investidores a São
Paulo está o segmento de servi-
ços empresariais (consultoria e

hotelaria), que representou 26%
dos negócios instalados na re-
gião. Em seguida vem tecnolo-
gia, com 18%, e serviços finan-
ceiros (13%). Já os países que
mais apostam na cidade brasi-
leira são os Estados Unidos, res-
ponsáveis pelo ingresso de 31%
dos empreendimentos, Reino
Unido (15%) e França (10%).

Em contrapartida, São Paulo
enviou 31 novos negócios ao ex-
terior, com foco nas Américas:
Peru ficou com 16%, seguido
por Estados Unidos (13%), Chile
e Bolívia (10% cada). A França
ficou atrás, com 7%, empatando
com o Reino Unido. “A cidade
recebeu muito capital por conta
da imagem que conquistou in-
ternacionalmente. Esse é o mo-
mento de tirar vantagem disso e
consolidar o que parece ser uma
tendência: investimentos no
exterior”, destaca Corazza. ■

São Paulo entre as 20 cidades que
mais atraem investimento externo
Em ranking global, município se destaca em serviços, que respondeu por 60% dos negócios internacionais

Por conta da
solidez econômica
brasileira, cidade
tem se destacado
como polo
mundial de novos
empreendimentos

ACORDO

Irã deve protagonizar conferência sobre
Tratado de Não Proliferação Nuclear
Quase 190 nações se reúnem hoje, em Nova York, para a conferência de
revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), acordo de 1968
para contenção do uso bélico da energia atômica. O tópico mais esperado
é o programa nuclear do Irã, cuja delegação deve comparecer chefiada
pelo presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad. A última das revisões
ocorreu em 2005 e nem chegou a produzir um documento final.

CONJUNTURA

Salário inicial de trabalhador da construção
civil sobe 35% nos últimos sete anos
Levantamento feito pelo Ministério do Trabalho com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que o salário
inicial dos trabalhadores formais da construção civil aumentou 35% entre
2003 e 2010, já descontada a inflação do período. Em janeiro de 2003,
um funcionário era contratado ganhando, em média, R$ 651,74 – (valor
deflacionado pelo INPC). Em janeiro deste ano, saltou para R$ 884,01.

Marcela Beltrão

Murillo Constantino

São Paulo abrigou 61 negócios
estrangeiros no ano passado
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MEIO AMBIENTE

Barreiras ambientais dos EUA podem afetar
26% das exportações para aquele país
Se os EUA decidirem aplicar barreiras para impedir a entrada de produtos
que agridam o meio ambiente, 26% das exportações brasileiras para
aquele país seriam afetadas, ou 3,6% do total. O cálculo é do Centro de
Estudo de Integração e Desenvolvimento, que participa hoje do evento
“Comércio e Mundança de Clima” , em SP, promovido pela CNI. Siderurgia
e refino de petróleo estão entre os setores que seriam mais atingidos.

LEITURA

Ministério da Cultura lança censo e
investimentos para bibliotecas municipais
A secretária de Articulação Institucional do Ministério da Cultura,
Silvana Meireles, disse que o lançamento do 1º Censo Nacional de
Bibliotecas Públicas Municipais representa um marco para as políticas
públicas no campo da leitura. “Há a necessidade de diagnóstico
para subsidiar políticas públicas”. Ela anunciou ainda o investimento de
R$ 30,6 milhões para beneficiar 300 bibliotecas públicas municipais.

Henrique Manreza

MAIORES INVESTIDORES ESTRANGEIROS

EUA foram o país que mais trouxe negócios para São Paulo em 2009

Fonte: KPMG e Greater Paris Investment Agency
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Para a diretora da agência de
fomento Greater Paris Investment
Agenc, Chiara Corazza, um dos
motivos pelos quais as empresas
brasileiras investem pouco em
novos empreendimentos na Europa
é o baixo apetite por inovação.
“Paris, por exemplo, é um pólo de
desenvolvimento de tecnologias
e de pesquisas, mas não há muitas
companhias do Brasil instaladas
na região”, avalia. “Em um cenário
de competição cada vez mais
acirrada, o país precisa se
interessar mais por inovação,
fator que gera novos produtos e
mercados, por consequência”, diz.
Já entre os fatores que inibem
um interesse ainda maior das
empresas estrangeiras pelo Brasil,
em especial por São Paulo, estão
a baixa qualidade dos transportes
públicos e a burocracia. “Em Nova
York, é possível ir a quase qualquer

região de metrô, o que é
impensável em São Paulo. Ao invés
do empresário fazer cinco reuniões,
portanto, ele faz duas por dia
quando está aqui — isso porque
perderá muito tempo no trânsito
ao optar por um transporte
particular”, explica o sócio da
ManattJones Marconini, Mário
Marconini. Além disso, há o “ônus
de fazer negócios” no Brasil.
“Só perdemos para a Índia no
quesito burocracia — no mínimo,
é um empate técnico.”
Por outro lado, Marconini destaca
que São Paulo tem uma grande
vantagem para o investidor
estrangeiro que quer ingressar
no mercado brasileiro. “A cidade
é uma porta para outras regiões
do país. Muitas empresas começam
por São Paulo e acabam ampliando
os negócios para outros
municípios”, complementa. C.A.

Brasileiras têm de buscar mais inovação lá fora

● Com bastante espaço para
crescer no ranking, São Paulo
aparece atrás de cidades como
Tóquio (Japão), Mumbai (Índia),
Paris (França) e Moscou (Rússia).

● No ano passado, São Paulo
recebeu 26% dos novos negócios
estrangeiros instalados no Brasil.

● Em relação aos investimentos
no exterior, a cidade brasileira
respondeu por 31 negócios
em outros países, com foco para
o continente americano: Peru,
Argentina, EUA, Chile e Bolívia.

PONTOS FORTES

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 14-15.
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