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Brasil vira alternativa de
empresas espanholas na crise
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transporte, turismo e serviços
são algumas que têm se destacado”, diz María Luisa.
Ela cita como exemplo de investimentos espanhóis o caso
da Prosegur, companhia espanhola da área de segurança que
em março deste ano investiu R$
825,5 milhões na aquisição de
duas empresas brasileiras, a Nordeste Segurança e a Transbank.
A expectativa de María Luisa é
que os investimentos continuem aumentando.

o

Canadá
Suíça

Espanhola Prosegur comprou duas empresas no Brasil em 2012 por R$ 825,5 milhões
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INVESTIMENTO ESTIMADO DAS
MAIORES EMPRESAS ESPANHOLAS
NO BRASIL (2012 A 2015)
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R$ 44 bilhões
Fontes: Ernst & Young Terco e Cámara Oficial
Española *em 2011
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Ranking geral de investimentos de
empresas internacionais no Brasil
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Em tempos de crise, país
chama a atenção da Espanha
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BRASIL EM FOCO
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Com a crise econômica na Europa, o Brasil tem se tornado um
dos principais destinos dos investimentos espanhóis. Segundo a Cámara Oficial Española de
Comércio en Brasil, o país já é o
segundo que mais recebe apor-
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tes da Espanha, atrás apenas do
Reino Unido. O fato se deve, entre outros fatores, ao que a Cámara chama de “terceira onda”
de capital espanhol no país: a
vinda das pequenas e médias
empresas.
As duas “ondas” anteriores
foram a da privatização e a dos
anos 2000 e, desde então, foram investidos R$ 164,7 milhões provenientes da Espanha
no Brasil. Agora, o interesse é
ainda maior. “Desde o início do
ano o número de empresas que
procuram a Cámara Española
para se instalar no Brasil dobrou”, diz María Luisa Castelo
Marin, diretora executiva da instituição. “E o motivo é claro: a
situação econômica na Espanha
é complicada”, afirma.
Segundo pesquisa da Ernst &
Young Terco a Espanha foi o sexto país que mais investiu, atrás
de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e China,
com cerca de R$ 9,4 bilhões de
investimento em 2011. De acordo com o estudo, a Espanha
tem se mantido entre os cinco
países que mais realizam projetos no Brasil desde 2010 e, em
2011, gerou mais de 7 mil empregos. Segundo o estudo, “os
fortes laços culturais entre os
dois países e a similaridade da
língua dão incentivo adicional
aos investidores”.
De 2012 a 2015 a expectativa
da Cámara Española é que o valor chegue a R$ 44 bilhões, uma
média de R$ 11 bilhões por ano.
“As áreas de infraestrutura,
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País é o segundo principal destino dos investimentos das companhias, que colocaram R$ 9,4 bi aqui em 2011

Empregos

Além de estar atraindo a atenção das empresas espanholas, o
Brasil também está no foco dos
profissionais à procura de empreso. De novembro de 2011 a
novembro de 2012, a Cámara Española recebeu 1.525 currículos
de espanhóis interessados no
Brasil. Atualmente são mais de
130 currículos cadastrados no
portal da Cámara todos os meses, principalmente para cargos
de nível técnico.

Em meio à grave crise econômica que a Espanha vive, o índice de desemprego no país atingiu o pico histórico de 25,02%
no terceiro trimestre. Segundo
o Instituto Nacional de Estatísticas da Espanha (INE), o número de desempregados cresceu
em 85 mil, chegando a 5,778 milhões. Com isso, a América latina se tornou uma alternativa
aos profissionais por conta das
similaridades culturais com a
Espanha. ■
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Subsidiárias brasileiras se destacam nas matrizes
Operação local é essencial
para grupos como Santander,
Telefônica e Santillana

A

Apesar do crescimento da aposta das espanholas no Brasil (veja matéria acima), nem todas as
companhias estão em ritmo de
aumento nos investimentos. O
Santander, por exemplo, cortou mil funcionários no país
em dezembro, o que representa 2% de toda sua força de trabalho no mundo inteiro. O mo-

vimento é parte de uma reestruturação organizacional do
banco e mostra que há exceções ao crescimento das espanholas no Brasil.
Isso também não significa
que os negócios do banco no
país não sejam importantes para o grupo. A operação local representa cerca de 30% do total
da receita do Santander e está
à frente até mesmo da Espanha, que responde por aproximadamente 15%.

Outras grandes companhias,
como a Telefônica, também
vêem no Brasil um de seus principais mercados globais.

Brasil é responsável
por cerca de 30%
da receita total do
Grupo Santander,
fatia maior
que a da Espanha

A empresa estuda, inclusive,
fazer um IPO da operação latino-americana, que tem valor
de mercado avaliado em ¤ 40
bilhões.
Prova do interesse da importância dada pela Telefônica ao
Brasil foi a compra da operadora Vivo, em 2010, por ¤ 7,5 bilhões, e a adoção da marca no
primeiro semestre deste ano. A
empresa é líder no segmento
de telefonia móvel no Brasil.
Outra espanhola com grande

presença no país é a Santillana.
A subsidiária brasileira se sobressaiu diante do grupo por
conta da forte atuação da sua
editora de livros didáticos, a
Moderna, responsável por quase 60% da receita total.
A companhia também é dona da Editora Objetiva, comprada em 2005 e integra o Grupo
Prisa, empresa de capital aberto, com ações na bolsa de valores de Madri e criado em
1960. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30, 31 dez. 2012 e 1 jan. 2013, Destaque, p. 4.

