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As empresas brasileiras são as
que têm o maior estoque de in-
vestimentos na Europa entre to-
dos os países dos Brics e, nos últi-
mos quatro anos, o volume che-
gou a superar a todos as demais
economias do bloco de emergen-
tes – Rússia, China, Índia e África
do Sul – juntas.

Mesmo se a crise na Europa
causou uma certa hesitação por
parte de alguns segmentos dos
empresários brasileiros, analis-

tas, executivos e o governo acre-
ditam que o processo de interna-
cionalização das empresas nacio-
nais vai continuar e que a Europa
será um dos focos.

A presença cada vez mais forte
do empresariado brasileiro na

Europa levou o governo de Dil-
ma Rousseff a fechar um acordo
com a União Europeia para ten-
tar desenvolver um plano de coo-
peração no setor de investimen-
tos, o que deve ocorrer nas próxi-
mas semanas. Na avaliação de di-

plomatas brasileiros, há até pou-
cos anos, falar de investimentos
na agenda bilateral significava
apenas tratar do fluxo que o Bra-
sil recebia dos estrangeiros. Ho-
je, os interesses nacionais na Eu-
ropa são considerados como es-
tratégicos para os planos das
multinacionais brasileiras.

Há dez anos, para cada € 10
investidos pelos europeus no
Brasil, havia€ 1 brasileiro na Eu-
ropa. Hoje, a diferença é bem me-
nor. Os estoques de capital euro-
peu no Brasil chegam a US$ 180
bilhões. Já os do Brasil na Euro-
pa atingiram US$ 67 bilhões. Em
toda a América Latina, os investi-
mentos brasileiros não superam
a marca de US$ 20 bilhões. No
total, o estoque de investimen-
tosde empresas brasileiras no ex-
terior chega a US$ 230 bilhões.

Nos últimos anos, o número
de aquisições foi relevante. O
JBS comprou abatedouros pela
Europa e tem três fábricas de pro-
cessamento de carne só na Itália,
enquanto o grupo Camargo Cor-
rêa comprou a cimenteira Cim-
por, de Portugal e a Embraer
abriu, em Portugal, sua primeira
fábrica de peças na Europa.

Um dos aspectos da abertura
de fábricas na Europa, segundo o
próprio Itamaraty, é a capacida-
de que as empresas nacionais

conseguem de acesso aos finan-
ciamentos dados pela Comissão
Europeia.

Atração. O movimento de aqui-
sição interessa aos europeus,
principalmente nos países em di-
ficuldades. Nos últimos meses,
missões de governos e de empre-
sários têm desembarcado em
Brasília justamente para apelar
para que as empresas nacionais
invistam em seus mercados. Um
deles foi o rei Juan Carlos. “A Es-
panha se transformou em uma
base europeia para muitas em-
presas ibero-americanas e quere-
mos que seja também para as bra-
sileiras”, disse.

Para Malcolm Lloyd, da con-
sultoria PwC, “nas condições
atuais, os investidores de países
emergentes têm uma oportuni-
dade única para realizar investi-
mentos e ganhar vantagem com-
petitiva em mercados madu-
ros”. / J.C.

O avanço do chocolate gourmet
Por exigência do consumidor, empresas brasileiras
apostam em produto de melhor qualidade
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Corte de gastos
Portugal anuncia nova rodada
de medidas de austeridade

Investimentos brasileiros na Europa chegam a US$ 67 bi
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Crise dos países ricos vira oportunidade
de expansão para empresas dos Brics
Capitaneados pela China, grupos do principal bloco de emergentes investiram, em dois anos, mais de US$ 100 bi nos países desenvolvidos
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A crise nos países ricos tornou-
se uma grande oportunidade
para as empresas dos Brics.
Apenas entre 2010 e 2012, com-
panhias do Brasil, Rússia, Ín-
dia e China investiram mais
de US$ 100 bilhões na compra
de grupos da Europa, dos Esta-
dos Unidos e até do Japão, se-
gundo dados da Organização
das Nações Unidas (ONU).
Os números da ONU revelam
que, ainda que o discurso do blo-
co de países emergentes seja o
de investir no continente africa-
no e promover a cooperação sul-
sul, é para a Europa que vai a
maior parte dos investimentos
de suas empresas.
No total, os estoques de investi-
mentos dos Brics – bloco que
também inclui a África do Sul –
pelo mundo atingiram em 2012 a
marca recorde de US$ 1,1 trilhão.
Se no ano 2000 os países do blo-
co investiam anualmente US$ 7
bilhões, em 2012 esse volume
chegou a US$ 120 bilhões. Em
dez anos, os Brics passaram de
representar 1% do fluxo de inves-
timentos para mais de 9% no
mundo.
Do total de estoques de investi-
mentos, porém, apenas US$ 29
bilhões foram investidos nos
próprios países do bloco emer-
gente. O mercado americano
conta com um volume maior de
investimentos dos Brics – cerca
de US$ 31 bilhões – que os pró-
prios sócios do grupo. Já na Euro-
pa os investimentos chegam a
US$ 385 bilhões, 34% do total.
No geral, os países ricos contam
com estoques de investimentos
dos Brics de US$ 470 bilhões.
Mas o que mais chama a atenção
dos especialistas da ONU é o pa-
drão da entrada dessas empre-
sas nos países ricos. Entre 2010 e
2012, enquanto as economias de-
senvolvidas viveram estagna-
ções e recessões, o fluxo de inves-
timentos dos Brics a suas econo-
mias chegou a US$ 105 bilhões
em aquisições.
A China liderou o movimento,
com 54% do total. Especialistas
apontam que Pequim considera
a Europa “mais aberta” que os
EUA para investir. Segundo um
informe da Câmara de Comér-
cio da UE na China, estatais chi-

nesas estariam até mesmo plane-
jando ampliar essa participação
nos próximos anos e aproveitar
justamente as privatizações que
ocorrerão no Velho Continente
por conta da redução dos gastos
públicos que governos terão de
implementar. Em 2012, a China
investiu€3,3 bilhões na empresa
de energia em Portugal, que esta-
va sendo privatizada.
Hoje, o país que mais atrai em-
presas chinesas é a Alemanha, se-
guida pela França, Itália e Holan-
da. No Reino Unido, os chineses
já compraram a fábrica dos tradi-
cionais táxis de Londres, a Man-
ganese Bronze. O fundo sobera-
no China Investment Corpora-
tion (CIC) é o terceiro maior
acionista da Songbird Estates,
império que controla o Canary
Wharf Group. Bancos chineses

já compraram 28 mil m² de escri-
tórios em Londres desde o início
da crise financeira.
Nos últimos anos, uma das maio-
res aquisições da China chegou a
US$ 2,2 bilhões e envolveu a El-
kem, uma empresa da Noruega
que faz componentes para pai-
néis solares. A chinesa Gold-

wind ainda comprou a alemã
Vensys, produtora de turbinas.
Em 2010, o conglomerado chi-
nês Fosun comprou 9,3% das
ações do Club Med, cadeia fran-
cesa de hotéis. No mesmo ano,
os chineses compraram a rede
de varejo grega Folli Follie.
As novas multinacionais india-
nas também optaram pela aquisi-
ção de empresas europeias co-
mo parte de sua expansão pelo
mundo.Grupos como Wipro, Ta-
ta Consultancy Services, Infosys
e HCL Technologies são apenas
alguns do setor de tecnologia
que já partem para a ofensiva no
Velho Continente e seu merca-
do de€ 155 bilhões.
Na Alemanha, a Indiana Geome-
tric comprou a 3Cap Technolo-
gies, enquanto a Cognizant Tech-
nology Solutions levou de uma

só vez seis empresas alemãs do
setor da tecnologia. Em 12 anos,
empresas indianas promoveram
aquisições no exterior no total
de US$ 116 bilhões. Mas foi nos
últimos cinco anos que essa ten-
dência ganhou força, depois que
a Tata Steel comprou a Corus
Group por US$ 7,6 bilhões e de-
pois adquiriu a Jaguar/Land Ro-
ver por US$ 2,3 bilhões.

Leste Europeu. Outro peso pe-
sado entre os investidores dos
Brics na Europa é a Rússia. Entre
1991 e 2008, os investimentos de
Moscou no Leste Europeu soma-
ram apenas US$ 2,4 bilhões.
Mas, desde então, esse volume já
ultrapassou US$ 3 bilhões. “Em-
presas na Rússia descobriram
que são rentáveis e que o merca-
do russo já não é suficiente”, dis-

se Kalman Kalotay, pesquisador
da Conferência da ONU para o
Comércio e Desenvolvimento.
Em Moscou, parte da estratégia
de negócios passa diretamente
pelos interesses políticos do
Kremlin. O maior banco estatal
russo, o Sberbank, comprou a di-
visão do Leste Europeu de um
banco austríaco, enquanto ou-
tro banco comprou a maior esta-
tal de cigarros da Bulgária.
Na Grécia, quebrada e em reces-
são há seis anos, investidores rus-
sos estão comprando hotéis, co-
mo em Zepko, por € 200 mi-
lhões. Mas é a Gazprom que lide-
ra a ação dos russos pela Europa.
A empresa garante 25% do gás
que o Velho Continente conso-
me. Em países como Eslováquia
e Bulgária, 90% do gás é forneci-
do pelos russos.

Governo brasileiro e
autoridades europeias
trabalham em um plano
de cooperação para
facilitar investimentos

Cimento. A portuguesa Cimpor é hoje da Camargo Corrêa

● Recursos

● Preço baixo
A crise que vários países euro-
peus atravessam reduziu o preço
de ativos no continente e facilitou
a entrada de empresas brasilei-
ras na região.
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US$ 1,1 tri
é o estoque de investimentos dos
países do Brics no mundo

US$ 470 bi
desse total estão investidos nos
países desenvolvidos, especial-
mente na Europa

Expansão. Sede da norueguesa Elkem, comprada por US$ 2,2 bilhões por um grupo chinês: empresas do país asiático lideram as aquisições nos países ricos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




