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Até pouco mais de 20 anos atrás, era comum ouvir de
executivos de multinacionais instaladas no país a se-
guinte frase, quando inauguravam uma fábrica: “Va-
mos usar no Brasil a mesma tecnologia empregada
em nossa matriz”. Referências como a de que a filial
era o maior negócio do grupo no Hemisfério Sul
também eram frequentes. A comparação com pro-
dutos de outras partes do mundo não era tão fácil
como hoje, pois o mercado nacional vivia sob uma
redoma alfandegária cujo escudo protetor só come-
çou a ser rachado nos anos 1990, no governo Collor.
Tanto empresas nacionais como subsidiárias de es-
trangeiras eram beneficiárias dessa falta de concor-
rência, que, assim como os altos índices inflacioná-
rios, transferia para os consumidores as ineficiências
industriais e comerciais — mesmo as que emprega-
vam aqui a mesma tecnologia de seu país de origem.

Reportagem publicada nas páginas 38 e 39 desta
edição de BRASIL ECONÔMICO mostra que o país vive
hoje uma relação bem diferente. Com base em da-
dos elaborados pela Sociedade Brasileira de Estu-
dos de Empresas Transnacionais e da Globalização
Econômica (Sobeet), a jornalista Eva Rodrigues
demonstra que, de janeiro a setembro deste ano, os
investimentos brasileiros feitos no exterior somam
US$ 17 bilhões, quase a mesma quantia do fluxo de
capital estrangeiro que aportou no país no período:
US$ 20,3 bilhões.

A internacionalização das empresas brasileiras vi-
nha se delineando nos últimos dez anos e reforçou-
se após a crise global de 2008. A valorização do real
diante de um dólar que não consegue recuperar-se
no mundo todo deu uma boa ajuda, mas há que se
reconhecer que as companhias brasileiras aumen-
tam sua presença no exterior como forma de obter
escalas maiores e de diluir riscos, como lembrou
Welber Barral, secretário de comércio exterior do
Ministério do Desenvolvimento Industrial. Tomara
que não assumam nesses mercados o mesmo discur-
so adotado pelas múltis por aqui há 20 anos. ■

Brasil ganha mais
peso internacional

Os investimentos brasileiros no
exterior somam quase a mesma
quantia do capital estrangeiro
que aportou no país até setembro
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Pesquisa eleitoral do instituto Vox
Populi divulgada ontem manteve o
quadro de vantagem de Dilma
Rousseff, candidata do PT à presi-
dência, sobre José Serra, do PSDB. A
petista aparece com 49% das inten-
ções de voto, onze pontos à frente
do tucano, que tem 38% no levan-
tamento realizado nos dias 23 e 24
de outubro, com 3 mil eleitores.

Em relação à pesquisa anterior do
instituto, os dois candidatos perde-
ram pontos. No levantamento de 15
a 17 de outubro, Dilma tinha 51% e
Serra, 39%. Com isso, o número de
indecisos cresceu de 4% para 7%.

Na contagem dos votos válidos,
Dilma tem 57% contra 43% de
Serra. Nesse critério, a diferença
entre os candidatos permaneceu a
mesma, com 14 pontos de vanta-
gem para a petista.

Os resultados da pesquisa mos-
tram que, para recuperar a diantei-
ra, Serra teria de conquistar 1,26
milhão de eleitores de Dilma por
dia, a partir de ontem até o próximo

domingo, dia da votação.
O Nordeste permaneceu como a

região em que a vantagem da petista
é mais ampla, com 64% das inten-
ções de voto, contra 27% do tucano.
Dilma ganha nas demais regiões,
com exceção do Sul, onde Serra tem
47% das intenções de voto contra
39% da candidata petista. No Su-
deste, Dilma tem 44% do eleitora-
do, contra 40% do adversário.

No recorte por religiões, Dilma
vence entre os eleitores católicos,
com 51% contra 39% de Serra; nos
católicos não praticantes, com
53% a 35% e evangélicos, com
44% a 41%. Entre os que se decla-
raram sem religião a candidata tem
a preferencia de 46% contra 38%
de José Serra.

Dilma lidera entre o eleitorado
masculino, com 53% das intenções
de voto contra 46% do eleitorado
feminino, enquanto Serra tem mais
preferência das mulheres, com 40%
das intenções de voto contra 36%
da petista. ■ Agências

Vox Populi mantém vantagem de Dilma
VOX/IG

JOSÉ SERRADILMA ROUSSEFF
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DESTAQUE

Veículos elétricos ainda dependem de infraestrutura

Para Juan Pablo De Vera, presidente da Reed Exhibitions
Alcantara Machado — organizadora da 26ª edição do
Salão do Automóvel — , o aumento da matriz energética
e de redes de transmissão é um processo de resolução
complexa, mas que a solução deve surgir com o
empenho dos setores envolvidos. “É questão de tempo.”

Acompanhe em tempo real
www.brasileconomico.com.br

MAIS LIDAS ONTEM

● Ecodiesel e Maeda Agroindustrial negociam fusão

● Petrobras firma contrato com Tereos por R$ 2,1 bi

● Dilma apresenta programa resumido de governo

● GM anuncia investimento de R$ 2 bi no Brasil em 2011

● Posição vendida dos bancos avança para US$ 14,3 bi

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

ENQUETE

Você acredita
que o governo
brasileiro
caminha na
direção certa na
questão cambial?

Vote em
www.brasileconomico.com.br
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Fonte: BrasilEconomico.com.br      

Não

Sim
54%

A empresa de banda larga e telefonia fixa, firmou protocolo de intenções
com a prefeitura de São Paulo para dar início à construção de sua rede de te-
lecomunicações de última geração. O protocolo foi assinado pelo prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab, e pelo presidente da GVT, Amos Genish, que foi
acompanhado pelo Presidente do Grupo Vivendi, Jean Bernard Lévy. O pla-
no da operadora é iniciar os trabalhos de construção em janeiro de 2011 com
uma equipe de 1.940 colaboradores, entre diretos e indiretos. O investi-
mento na fase de implantação será de R$ 408 milhões para construção de
240 mil acessos de voz e banda larga. A empresa atua na capital paulista
desde 2004 com atendimento ao mercado corporativo e em julho deste ano
lançou operações residenciais em Sorocaba e Jundiaí. ■ Redação

GVT investe R$ 408 mi em SP
Marcelo Almeida

ÚLTIMA HORA

CAMPANHA

Anastasia confia na vitória de Serra, mas vê obstáculos

O governador reeleito de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB) disse ontem
que confia na vitória de Serra no estado em evento com lideranças empresariais
em São Paulo. “O senador eleito Aécio Neves está empenhado, correndo o Brasil.
Eu estarei amanhã (hoje) no interior do estado e depois na quarta-feira e sábado
com Serra, em Belo Horizonte”. Apesar da confiança, Anastasia ressaltou as
dificuldades da campanha no segundo turno. ”A eleição presidencial acaba
tendo pouca mobilização, pela dificuldade de material, e da dependência da
propaganda da televisão”, disse. Segundo ele, outra dificuldade na campanha
é o forte “sentimento” de continuísmo por parte do eleitor. De acordo com
o governador, pesquisas internas do partido mostram equilíbrio entre os
candidatos em Minas, com tendência de crescimento de Serra. ■ Paulo Justus

Marcus Desimoni/Nitro
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 40.
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