




Consul, e da fabricante de compressores 
Embraco, transformou-se na segunda 
maior operação da empresa no mundo. 
Está atrás apenas dos Estados Unidos. 
"Tivemos um ano melhor que o outro 
desde 2008", afirmou Drummond Jr. à 
DINHEIRO. "A trajetória de crescimen-
to no Brasil ainda não terminou." 

O exemplo da Whirlpool é ilustrativo 
de uma nova fase no relacionamento das 
multinacionais com o País. Antes, os exe-
cutivos brasileiros precisavam gastar 



brasileira da Unilever. "Para nós, o futuro 
já chegou." E a mesma percepção do sócio 
da consultoria americana Booz & 
Company, Ivan de Souza. "O Brasil se 
transformou no país das oportunidades." 

Toda essa movimentação das empresas 
multinacionais gera um ciclo duplamente 
virtuoso. Por um lado, o investimento 
direto estrangeiro no Brasil deve atingir o 
volume recorde de US$ 65 bilhões em 
2011, segundo estimativas da Sociedade 
Brasileira de Estudos de Empresas 
Transnacionais e Globalização 
Econômica (Sobeet). Essa cifra coloca o 
País abaixo somente dos Estados Unidos 
e da China, como polo de atração de 
recursos. Por outro, a remessa de lucros e 
dividendos ao Exterior também cresceu. 
Em 2010, foram enviados para fora 
US$ 30 bilhões, patamar inferior apenas a 
2008, período mais agudo da crise finan-
ceira mundial. Por esse motivo, o Brasil se 
tornou também um provedor de recursos 
financeiros para os países de origem das 
empresas multinacionais, a maioria ame-
ricanas e europeias, que ainda enfrentam 
Uma lenta recuperação em seus mercados 
de origem. "As matrizes cobraram cresci-
mento e rentabilidade do Brasil", afirma 
Giovanni Fiorentino, sócio da consultoria 
americana Bain & Company. 

As companhias que souberam enxergar 
as oportunidades do mercado brasileiro 
conseguiram entregar às suas matrizes 
bons resultados. "A China tem mais de 
um bilhão de habitantes", afirma Ivan 
Zurita, presidente da Nestlé. "O Brasil 
conta com 200 milhões de consumido-
res." Em 2001, a filial era a sétima em 
faturamento no ranking global da corpo-
ração. No ano passado, fechou em segun-



Telefônica já investiu R$ 57,4 bilhões na 

ampliação de sua rede e da oferta de ser-

viços. Com a compra do controle da ope-

radora de telefonia celular Vivo, por € 7,5 

bilhões em 2010, a Telefônica se transfor-

mou no maior grupo do País. Mais: sua 

carteira de clientes chegou a 76 milhões, 

número superior aos 46 milhões de habi-

tantes da Espanha. Mesmo assim, a recei-

ta da matriz espanhola ainda é maior do 

que a que vem do Brasil. "Temos poten-

cial de passar a Espanha", diz Antônio 

Carlos Valente, presidente do grupo 

Telefônica no País. E bem provável que 

isso ocorra em um espaço relativamente 

breve de tempo. No ano passado, o fatu-
ramento do Brasil cresceu 33% (o dado 
inclui o desempenho da Vivo). Na 
Espanha, caiu 5,5%. É por esse motivo 
que a companhia promete aplicar R$ 
24,3 bilhões até 2014 nas operações 
locais, um aumento de 52% sobre o 
total investido nos quatro anos anterio-
res. "Cerca de 70% dos investimentos 

serão destinados a novos negócios neste 

ano", afirma Valente. Outro sinal de que o 

Brasil chegou a um novo patamar para os 

espanhóis foi o anúncio de criação de um 

centro de inovação, o primeiro da compa-

nhia fora da Espanha. 

Ter um centro de inovação é um privi-

légio das subsidiárias que ganham rele-

vância. Esse é o caso da americana 

Monsanto. Em 2008, o Brasil assumiu a 

condição de segundo mercado da compa-

nhia. Globalmente, a empresa faturou 

US$ 10,5 bilhões no ano passado. No perí-

odo, a contribuição do País foi de R$ 2 

bilhões. Esse desempenho fez a filial con-

quistar algumas "regalias" da matriz. 

Uma delas foi a instalação de um labora-
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