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Empresas buscam clientes, investimentos e geram empregos fora do país e bancos minimizam 

sua dependência do mercado espanhol para tranquilizar investidores. 

 

Com a Espanha lutando para escapar da crise europeia e enfrentando a ameaça de outra 

recessão, empresas do país estão cada vez mais buscando novos negócios e financiamentos no 

estrangeiro – e, no processo, perdendo seu sotaque espanhol. 

 

Embora não seja propriamente um êxodo corporativo, o medo de que esse gotejamento se 

torne um dilúvio – caso a economia espanhola piore – vem gerando preocupação num 

momento em que o governo, em Madri, luta para encontrar receitas adicionais e tampar o 

buraco do déficit orçamentário. 

 

A Telefónica, antigo monopólio público de telefonia, disparou alarmes em setembro, quando 

anunciou a criação de uma unidade digital em Londres – para seus negócios móveis e online 

mais promissores. 

 

A notícia veio logo após a divulgação de grandes demissões na Espanha, onde o desemprego 

já ultrapassa os 20%. 

 

Outras empresas estão tomando passos menores, como usar subsidiárias estrangeiras para 

evitar as altas taxas para empréstimos em casa. Ao mesmo tempo, algumas multinacionais – 

incluindo os dois maiores bancos espanhóis, Santander e BBVA – estão minimizando sua 

nacionalidade para tranquilizar investidores enquanto expandem sua atuação fora do país. 

 

O valor da Espanha como marca corporativa se tornou ''muito pior’', definiu Pablo Vázquez, 

economista da Fundación de Estudios de Economia Aplicada, instituto de pesquisa em Madri. O 

efeito não é sentido apenas na queda dos lucros, segundo ele, mas também ''em termos dos 

benefícios intangíveis que a marca espanhola transmitia antes, aqueles de uma sociedade 

europeia dinâmica e jovem’'. Evitar o êxodo deveria ser uma prioridade do próximo governo, 

depois das eleições gerais em 20 de novembro, acrescentou ele. Executivos de empresas têm 

sido relutantes em discutir publicamente suas preocupações por estarem na Espanha, 

especialmente antes das eleições. 

 

Guillermo Ansaldo, executivo da Telefónica, afirmou que o grupo continuaria a investir 

pesadamente na Espanha, após gastar 24,5 bilhões de euros com o país ao longo da década 

passada. A declaração foi realizada numa conferência, um dia após o anúncio da realocação. 

 

Mesmo assim, desde o início da crise financeira, a proporção dos investimentos da Telefónica 

na Espanha caiu para 24,5% de seus investimentos globais no último ano fiscal, frente a 

27,6% em 2007. 

 

Por outro lado, o grande varejista de moda Inditex anunciou em setembro que traria sua 

subsidiária online da Zara (sua principal marca) de volta à Espanha – antes estava na Irlanda. 

A empresa fez a declaração logo após a imprensa espanhola destacar as economias tributárias 

que a Zara havia obtido na Irlanda. 

 

A Inditex, porém, está entre as poucas empresas espanholas que passaram relativamente 

ilesas pela crise financeira. Na média, as empresas espanholas no Ibex, principal índice do 

mercado de ações, vêm negociando em valores abaixo de suas contrapartes na Grécia – o país 

que mais sofreu durante a crise de débito, segundo Pankaj Ghemawat, professor de gestão 

estratégica da faculdade de administração IESE, na Espanha. 

 

''As empresas espanholas estão sendo atingidas de forma muito dura, em termos de sua 

habilidade de emitir ações e levantar financiamentos em geral’', explicou Ghemawat. ''Isso 

pode não impulsionar a capitalização do mercado imediatamente, mas deslocar ativos a 

jurisdições mais seguras faz sentido se as coisas piorarem por aqui’'. 
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Mas considerando a indignação pública que uma debandada geral poderia gerar, Mauro 

Guillen, professor de gestão internacional da Wharton Scholl, na Universidade da Pensilvânia, 

disse que as empresas provavelmente preferirão usar ''muitas soluções intermediárias’'. 

 

Uma empresa que seguisse os passos da Telefónica teria boas chances de se beneficiar, pois 

''estar localizado em Londres lhe daria um acesso mais favorável a financiamentos’', declarou 

Luis Garicano, professor da London School of Economics. 

 

O grupo de infraestrutura Abertis escolheu um caminho diferente. Em março eles emitiram 750 

milhões de euros em títulos em sua subsidiária francesa. A transação permitiu que a Abertis se 

beneficiasse da avaliação de crédito mais forte de sua unidade francesa, que é avaliada como 

AAA+ pela Standard & Poor’s, frente a BB+ da empresa mãe. Essa diferença está em linha 

com as margens mais altas de operação na filial francesa. 

 

Independente do que acontecer à Espanha, quase todas as multinacionais espanholas 

definiram metas ambiciosas para derivar mais ganhos fora do país. Por exemplo, Francisco 

González, presidente do BBVA, afirmou que a Espanha deverá representar apenas 10% de seu 

lucro, comparado a 31% no segundo trimestre, enquanto o crescimento em mercados 

emergentes continua superando o da franquia espanhola. O BBVA recentemente mudou suas 

atividades acionárias de Madri para Londres. 

 

Para tranquilizar investidores internacionais, grandes empresas espanholas também vêm 

enfatizando uma dependência cada vez menor em seu mercado doméstico. 

 

Por exemplo, o Santander lançou recentemente uma campanha publicitária na mídia 

internacional destacando sua diversificação e a pequena participação, apenas 12%, dos 

negócios de consumo espanhóis nos lucros do primeiro semestre. Depois da América Latina, a 

Inglaterra se tornou o principal alvo das empresas espanholas. A maior parte desse 

investimento ocorreu antes da crise financeira, notavelmente a aquisição da concessora de 

hipotecas Abbey National pelo Santander, em 2004, e a aquisição da BAA, operadora de 

aeroportos na Inglaterra, pela Ferrovial, em 2006. 

 

Mas isso voltou a acontecer, segundo Justine Winterburn, consultor de investimentos da 

embaixada britânica em Madri. 

 

''Como resultado da recessão, estamos experimentando um aumento no número de empresas 

interessadas no mercado do Reino Unido’', afirmou ela, com estimativas de maiores aumentos 

em 2012. A Inglaterra recebeu 56 novos projetos espanhóis de investimento no último ano 

fiscal, um crescimento de 47% frente ao ano anterior, segundo a agência governamental U.K. 

Trade & Investment. 

 

Os investimentos espanhóis mais recentes na Inglaterra geraram 3.542 empregos, um 

aumento de 116% em relação ao ano anterior. Essa é uma boa notícia para a Inglaterra, mas 

não para os sindicatos de trabalhadores espanhóis. 

 

Mesmo assim, Fernando Casado, diretor do Conselho de Empresas pela Competitividade, 

associação de lobbies que representa as maiores empresas na Espanha, disse não ser realista 

esperar que as multinacionais fiquem onde estão. 

 

''O objetivo das grandes empresas precisa ser investir fora, e levantar outros em sua 

passagem’', explicou Casado. ''A realidade é que as probabilidades atuais para realizar um 

investimento forte aqui são baixas. 

 

Mas se é bem-sucedido fora, você também pode criar uma reação em cadeia extremamente 

positiva e levantar os fornecedores locais’’. 

 

Fonte: IG/Último Segundo, 28 out. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br>. Acesso em: 31 out. 2011. 
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