
Omercado brasileiro vem rece-
bendo nos últimos dois anos
uma forte gama de empresas es-
panholas interessadas em co-
meçar sua diáspora pela Améri-
ca do Sul pelo Brasil. Entrar no
país, no entanto, não é tão fácil
como parece. A varejista El Cor-
te Inglés veio ao Brasil neste

ano prospectar terreno, sem su-
cesso. A empresa esbarrou em
dificuldades com logística, ta-
xas de importação dos produ-
tos e sistema de impostos na-
cional, para entrar no país.

Outra empresa que veio co-
nhecer o mercado nacional foi
a Interveira, de máquinas pro-
fissionais para reciclagem.
O diretor da empresa, Mar-

cos Vieira Herrera conversou
com várias companhias nacio-
nais sobre o seu modelo de ne-

gócio, considerado inovador
na Europa. Não teve retorno. O
motivo: a Interveira atua na
área de processamento de lixo
automatizado — moderno para
o país que ainda mantém em
vários locais os famosos lixões.
Se para algumas espanholas,

a entrada esbarra na baixa de-
manda, outras aproveitam a ne-
cessidade de modernização do
país para crescer. É o caso da
Everis, mais conhecida por
seus serviços como integrado-

ra de sistemas nas áreas de tele-
com e financeira, que decidiu
ampliar os negócios no Brasil
na área de saúde.
Em entrevista ao Brasil Eco-

nômico, Vicente Olmos Fernán-
dez Corugedo, sócio da Everis
Saúde no Brasil, afirmou que
“com envelhecimento da popu-
lação, países como a Espanha
já estão avançados namoderni-
zação dos sistemas de saúde” e
podem ajudar no desenvolvi-
mento do Brasil.

A Antares Consulting é ou-
tra espanhola foi escolhida pe-
lo governo da Bahia para for-
matar o edital do novo projeto
de Parceria Público Privada do
estado, que visa interligar os
43 hospitais da rede emoderni-
zar todo o sistema de imagem
do estado, com a criação de
uma central de laudos em Sal-
vador. Outra que vem brigan-
do por espaço é a Telefônica Di-
gital, braço da empresa para a
área de saúde. ■ R.O.

O Brasil é a principal aposta da
empresa espanhola de tecnolo-
gia Indra,que aportou no país
em 1996 de olho, principalmen-
te, na área de serviços de teleco-
municações e financeiros. A em-
presa, que não divulga o fatura-
mento no país, afirma que suas
principais áreas de crescimento
para os próximos anos são in-
fraestrutura de transporte e defe-
sa, onde aposta emprodutos ino-
vadores, como Centros de Co-
mando e Controle, radares 3D
de vigilância aérea, soluções pa-
ra a área de segurança, como os
sistemas de identificação civil
para o RIC, centros de Controle
e Comando de Emergências e
proteção de fronteiras. “O Brasil
é um país que nos permite de-
senvolver todas nossas capaci-
dades e ofertas, e nesta linha es-
tamos trabalhando”, afirmou
Emilio Díaz, presidente interna-
cional da companhia e também
presidente da operação no país.

A Indra atua no Brasil
desde 1996, qual setor é o
maior cliente da empresa?
Por volume de negócios, neste
momento, o setor de serviços fi-
nanceiros é omaior para a Indra
no Brasil. Mas temos uma cartei-
ra muito diversificada de clien-
tes, em setores como telecom e
mídia, energia e utilities, indús-
tria e administração pública e
saúde. Além disto, e especial-

mente neste último ano, é mui-
to relevante o crescimento das
áreas de infraestruturas de
transporte e tráfego, e de segu-
rança e defesa. Emdefesamere-
ce destaque a posição alcançada
pela Indra comoprincipal forne-
cedor de sistemas de comunica-
ções por satélite do Exército.

Qual área vai avançar mais
rápido nos próximos anos?
No momento que vive o Brasil,
não há dúvidas que o setor de
maior crescimento é o que en-
globa o desenvolvimento de in-
fraestruturas de transporte, tan-
to aéreo, como rodoviário, fer-

roviários e portos, assim como
as áreas da mobilidade urbana.
De fato a Indra transferiu ao Bra-
sil toda sua oferta nestes âmbi-
tos, nos quais somos líderes
mundiais, participando de pro-
jetos como o TAV Meca-Medina
e, ainda, de sistemas de contro-
le de tráfego aéreo de mais de
mais de 90 países no mundo.

Os eventos da Copa estão
no radar da empresa?
Sim, pois permite nos posicio-
narmos como um fornecedor
de sistemas de vigilância, não
apenas nos estádios, como tam-
bém em fronteiras e infraestru-

turas críticas, e oferecer nossas
capacidades na implantação de
centros integrados de comando
e controle de emergências nas
cidades que serão sedes, como
os que já temos em cidades co-
mo Buenos Aires e Madri.

O Brasil não vem crescendo
conforme a promessa, como
isso afeta os negócios aqui?
Nos últimos anos o Brasil se si-
tuou entre as principais econo-
mias domundo, atraindo inves-
timentos e converteu-se em
um país motor e de referência
para o restante da América Lati-
na. Embora o crescimento não

seja o que se estimava a princí-
pio, o país continua apoiando
seu ciclo de crescimento em ei-
xos ligados à inovação e ao de-
senvolvimento tecnológico que
lhe permite avançar na eficiên-
cia, competitividade e uma
maior produtividade. A aposta
da Indra no Brasil é um projeto
de longo prazo.

Qual a participação do país
no negócio global da empresa?
O Brasil é o primeiro mercado
internacional da Indra, com
mais de 7 mil profissionais dos
42 mil que hoje fazem parte da
companhia. O país representa
40% das vendas da empresa na
América Latina. O objetivo é se-
guir crescendo nosmercados in-
ternacionais que hoje já repre-
sentammais de 55% das vendas
totais, e neste objetivo o Brasil
torna-se o país âncora de nossa
estratégia.

A Caixa Econômica Federal
é o maior cliente da empresa?
Sim. A Indra é parceira tecnoló-
gica da Caixa Econômica Fede-
ral há mais de dez anos, desen-
volvendo projetos em setores es-
senciais da instituição como ges-
tão de finanças, crédito, centra-
lizadoras de operação e respon-
sável pela sustentação das plata-
formas TI das áreas de Cartões e
Habitação do banco. Em 2012 a
Caixa renovou sua confiança na
Indra mais uma vez ao fechar
novos contratos que somam
mais de R$ 138 milhões, refor-
çando o posicionamento damul-
tinacional como fornecedora de
serviços TI para grandes institui-
ções financeiras. ■

CRISE

Recapitalização do Bankia afeta minoritários

O Bankia diluirá praticamente a zero a participação de 350 mil
acionistas, a maioria pequenos investidores, após informações de que
o banco espanhol teve um valor negativo de ¤ 4,2 bilhões (US$ 5,6 bi).
A medida, que afetará acionistas que foram encorajados a investir após
uma campanha de marketing, é considerada essencial para que o banco
estatizado se recupere. O Bankia receberá ¤ 18 bilhões em ajuda e
fará um aumento de capital na primeira quinzena de janeiro. Reuters

Negociar no país é umdesafio para estrangeiras
Empresas enfrentam
problemas com logística
e falta de demanda para
serviços comuns na Europa

“Crescimentomais lento da economia
nãomuda projetos da Indra”

Angel Navarrete/Bloomberg

Empresa de tecnologia quer
diversificar negócios no Brasil
e aposta em infraestrutura

Evandro Monteiro/Emontcar

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

ENTREVISTA EMILIO DÍAZ Presidente da Indra no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30, 31 dez. 2012 e 1 jan. 2013, Destaque, p. 5.




