
O otimismo captado pela pes-
quisa que mapeou o perfil das
empresas suecas toma forma na
Ericsson. A fabricante do setor
de telecomunicações prevê au-
mentos de investimentos e de
contratações — tanto internas
como de parceiros — para os
próximos anos no Brasil.

“Crescemos muito nos últi-
mos três anos e vamos manter
esse ritmo. Não queremos per-
der mercado”, diz Lourenço
Coelho, vice-presidente de Es-
tratégia e Marketing da Erics-

son para América Latina.
Para manter essa expectativa

em alta, em 2013, a Ericsson
tem previsão de investir cerca
de R$ 150 milhões no Brasil e a
verba poderá ser maior depen-
dendo das políticas que sejam
adotadas para a área de teleco-
municações. Só em pesquisa e
desenvolvimento a previsão é
que até 2014 o volume de recur-
sos destinado chegue a cerca de
R$ 30 milhões.

“O mercado brasileiro de te-
lecomunicações tem tudo para
crescer, mas há um imbróglio
para ser resolvido que é como
as empresas podem gerar recei-
ta com os impostos altos e re-

gras rígidas que são praticadas
no Brasil”, comenta Lourenço
Coelho.

Perfil econômico
Esse modelo de atuação da
Ericsson reflete o padrão da
economia sueca. A Suécia in-
veste cerca de 4% de seu PIB
em pesquisas e desenvolvimen-
to — uma das mais altas taxas
do mundo para esta finalidade,
perdendo apenas para Israel.
Em 2011, foram cerca de R$ 35
bilhões (o equivalente a 3,7%
de seu PIB), aplicados no setor
por empresas e pelo governo.
Para 2012, a previsão é que o go-
verno sueco sozinho invista

aproximadamente R$ 9 bilhões
em projetos de pesquisa.

Historicamente, o país tam-
bém adota a estratégia de fazer
do comércio exterior uma parte
intrínseca de sua sobrevivên-
cia. A economia sueca é extre-
mamente dependente da balan-
ça de comércio. Quase 50% da
riqueza do país é baseada em ex-
portação, sendo que 75% desse
comércio estão concentrados
nos países europeus. Mas, mes-
mo com a crise financeira que
afeta os países da União Euro-
peia, com baixo crescimento e
redução do poder de consumo,
a economia sueca avançou 4%
em 2011. ■ C.B.

REESTRUTURAÇÃO

WebMD vai cortar 14% do quadro de pessoal

Atraídas especialmente pelo cres-
cente mercado consumidor brasi-
leiro, as empresas suecas come-
çam a ampliar fortemente sua
presença no Brasil. Trazem na ma-
la sua tradição de atuar em áreas
relacionadas às atividades tecno-
lógicas, ao varejo e à sustentabili-
dade. E buscam ganhar mais espa-
ço em setores como os de óleo e
gás, energia e embalagem.

Segundo a pesquisa inédita Pa-
norama das Empresas Suecas no
Brasil, realizada pela Kreab Gavin
Anderson Brasil em parceria com
a Câmara de Comércio Sueco-Bra-
sileira (Swedcham Brasil), as com-
panhias suecas apontaram o ta-
manho e o potencial do mercado
brasileiro como principal motivo
para a atuação no Brasil (67%), se-
guido pelo fato de o país fazer par-
te da estratégia global da empre-
sa (18%) e pela necessidade de
atender clientes (13%).

Os eventos esportivos interna-
cionais (Copa do Mundo e Olim-
píada) e o projeto do pré-sal re-
presentam as principais oportuni-
dades de negócios, de acordo
com o estudo, realizado pela pri-
meira vez neste ano. Os três proje-
tos juntos devem gerar negócios
para 35% das companhias ouvi-
das na pesquisa. Do ponto de vis-
ta de oportunidade de crescimen-
to, 16 multinacionais suecas apos-
tarão em fusões e aquisições com
empresas brasileiras para expan-
dir os negócios no País.

“A Suécia é hoje o maior com-
prador europeu de etanol e temos
muito interesse em estabelecer
parcerias com empresas brasilei-
ras nesta e em outras áreas”,
acrescenta Nils Grafström, presi-
dente da Câmara de Comércio
Sueco-Brasileira. O Brasil tem am-
pliado cada vez mais sua participa-
ção no nosso desempenho de co-

mércio, conforme cresce a pre-
sença nórdica no Brasil”, diz.

Essa proximidade pode ser
conferida pela atuação de im-
portantes empresas suecas no
mercado brasileiro como Volvo,
Ericsson, Electrolux, Saab, Te-
tra Pak, Elekta, SKF etc.

Além do Brasil, também cres-
ce o interesse pela região latino-

americana por parte dessa com-
panhias. Segundo a pesquisa,
63% das empresas têm presen-
ça ou operações em outros paí-
ses da América Latina, Desse
universo, 12% estão no Chile,
11% na Argentina e 10% no Mé-
xico. A expansão para outros
países da região é um objetivo
de curto prazo (12 meses) para a

maioria das empresas (56%).
Além dos destinos mais co-

nhecidos como Argentina, Chi-
le, Colômbia e Peru — pela for-
ça de sua economia no continen-
te —, os resultados destacam
grande atração por países como
Paraguai (nove companhias
têm interesse de se instalar por
lá) ou Cuba (três). ■

Ericsson vai investir R$ 150 mi no país em 2013

O site de informações de saúde WebMD Health disse que vai cortar

cerca de 250 empregos, ou 14% do quadro. A companhia disse que

vai gastar entre US$ 6 milhões e US$ 8 milhões no quarto trimestre,

em indenizações e com gastos relacionados à reestruturação.

A companhia também disse que pretende agilizar suas operações

e concentrar recursos em aumentar o envolvimento dos usuários

para reduzir despesas em cerca de US$ 45 milhões anuais. Reuters

Para não perder mercado e
manter ritmo de crescimento,
fabricante vai contratar

LourençoCoelho
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De olho em óleo, gás e embalagem,
companhias suecas crescem no Brasil

Erik Abel/Bloomberg

“A companhia tem cinco fábricas

no mundo. É relevante o fato

de uma delas estar no Brasil”

Vice-presidentedeEstratégia
paraAméricaLatinadaEricsson

Tamanho e potencial do mercado local são principais motivos para 67% das empresas que atuam no país

SuecaVolvo fabricanoBrasil ônibusecaminhõesem suaunidade localizadaemCuritiba,noParaná

OLHAR NÓRDICO

Perfil e perspectivas das 
companhias escandinavas para 
o mercado brasileiro

Para 92% das empresas, o Brasil é a 
sede das operações na América Latina

73% estão localizadas no estado
de São Paulo

Quase a totalidade das empresas
tem intenção de manter ou aumentar
o número de colaboradores

63% têm presença em outros
países da América Latina

Tamanho e potencial do mercado é a 
principal razão apontada para justificar 
a presença no Brasil

56%  declararam ter perspectivas
de expansão geográfica na região, 
especialmente para Argentina,
Chile e Colômbia

Encontrar profissionais qualificados é o 
principal desafio de recursos humanos 
apontado pelas companhias

Entre as principais barreiras que 
dificultam a atuação no mercado 
brasileiro, destacam-se os impostos
e taxas alfandegárias muito altos

Fonte: Câmara de Comércio 
Sueco-Brasileira/Kreab&Gavin Anderson
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Empresas, p. 26.




