
Grandes empresas alemãs vão
investir cerca de R$ 15 bilhões
no Brasil até 2017. Para a Confe-
deração Nacional das Indústrias
(CNI), entretanto, estes núme-
ros podem ser ainda maiores.
“Os investimentos das alemãs
no Brasil são variados. Eles vão
desde a agricultura até equipa-
mentos. O montante pode ser
ainda maior. As obras de infraes-
trutura, como de portos e aero-
portos, podem ser uma oportu-
nidade , afinal, eles já têm expe-
riência na área”, diz Carlos Abi-
jaodi, diretor Desenvolvimento
Industrial da CNI.

Ele ressalta que o alto investi-
mento demonstra que a Alema-
nha acredita no crescimento do
Brasil, mas também está de
olho em países vizinhos. “Eles
enxergam as oportunidades bra-
sileiras e o potencial do nosso
mercado. Mas Colômbia, Peru,
México e Chile também são for-
tes mercados para os produtos
alemães”, completa Abijaodi.

Para ele, ainda há muito espa-
ço para novas empresas se insta-
larem ou ampliarem seus inves-
timentos no país. Além da in-
fraestrutura, Abijaodi cita áreas
como as indústrias química, de
equipamentos e de tecnologia.
“Na Europa, há alguns países
em dificuldade e outros em que
a indústria resiste. Deste segun-
do grupo, temos companhias
francesas que desejam vir para

o país ou investir ainda mais”,
explica, completando que a saí-
da dos seus países pode ser uma
alternativa para as empresas
das nações europeias em dificul-
dade. “Aqui elas podem ganhar
mercado”, completa.

Capacidade produtiva
Somente a Volkswagen prevê
investimentos na casa dos R$
8,7 bilhões até 2016. Segundo a
companhia, o montante será
destinado ao desenvolvimento
de novos produtos e à elevação
de sua capacidade produtiva.
Recentemente, a empresa anun-
ciou R$ 335 milhões para sua fá-
brica de São Carlos.

Também no setor automoti-
vo, a BMW assinou, no início do
mês, protocolo para instalação
de uma fábrica em Araquari,
Santa Catarina. Segundo a em-
presa, os primeiros carros pro-
duzidos no Brasil devem estar
em circulação no início de 2014.
Nos próximos anos, a multina-
cional deve investir mais de R$
500 milhões. A intenção é ter
uma capacidade instalada de
produção de 32 mil carros/ano.

Outra alemã, a MAN Latin
America, planeja investir R$ 1
bilhão até 2016. O principal ob-
jetivo é aumentar a oferta de
veículos Volkswagen e MAN, in-
clusive atuando em nichos ain-
da não explorados e aumentan-
do a sua capacidade produtiva.

Na mesma linha das demais,
a BASF vai investir cerca de 500
milhões de euros somente no

Complexo Acrílico da empresa,
em construção na Bahia. Este é
o maior investimento da histó-
ria da organização na América
do Sul. Mais 300 milhões de eu-
ros serão investidos nos negó-
cios da empresa no continente.
Segundo a empresa, os investi-
mentos serão direcionados à
ampliação da capacidade produ-
tiva, novos produtos e melhoria
contínua em diversas áreas.

Outras empresas
A B.Braun investirá R$ 346 mi-
lhões até 2017. A maior parte do
montante será destinado a um
novo complexo industrial em
São Gonçalo, região metropoli-
tana do Rio. O novo parque será
o maior da América do Sul. Tam-
bém será construída uma nova
fábrica de Dispositivos Médicos
e um Centro Administrativo. Os
empreendimentos estão previs-

tos para 2017.
Apesar de ter confirmado in-

vestimentos de R$ 1 bilhão até
2017, procurada, a Siemens pre-
feriu não detalhar em que apli-
cará o dinheiro. Segundo a Câ-
mara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha, ZF, Thys-
senKrupp e Lanxess vão inves-
tir, respectivamente, R$ 780 mi-
lhões, R$ 260 milhões e R$ 208
milhões, até 2017. ■

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

DESTAQUE

Empresários se reúnem em São Paulo

Empresas alemãs planejam
investir R$ 15 bi no Brasil

Dado Galdieri/Bloomberg

Para CNI, montante pode ser ainda maior, impulsionado por obras de infraestrutura de portos e aeroportos

Nos dias 13 e 14 de maio,

será realizado no Centro de

Convenções Wolrd Trade Center,

em São Paulo, o 31º Encontro

Econômico Brasil-Alemanha

(EEBA), com a participação

dos presidentes do Brasil,

Dilma Rousseff, e da Alemanha,

Joachim Gauk. De 250 a 300

empresas alemãs participarão do

evento, que tem como objetivo

promover rodadas de negócios,

em que serão discutidas

parcerias em grandes projetos

de infraestrutura, energia,

inovação e saúde. Haverá

também painéis sobre

parcerias estratégicas bilaterais,

fundamentais para aumentar a

competitividade de ambos países.

Segundo Carlos Abijaodi, diretor

de Desenvolvimento Industrial

da Confederação Nacional das

Indústrias, a Alemanha já é uma

parceira de longa data no país.

“Estamos no 31º encontro.

A realização de encontros

nos últimos 30 anos demonstra

a determinação e o interesse

das empresas alemãs de virem

para o Brasil ou aumentarem

seus investimentos aqui”, explica.

Carlos ressalta que as

companhias alemãs buscam

o Brasil de olho no futuro

do país. “Eles percebem aqui

grandes oportunidades, que

talvez não encontrem nem

nos vizinhos europeus. O

importante é que tenham visão

de longo prazo”, completa ele.

Ao todo, existem 1,4 mil empresas

germânicas atuando no Brasil,

que empregam cerca de 250 mil

funcionários. Juntas, elas

representam 10% do Produto

Interno Bruto (PIB) industrial do

país. O EEBA é promovido pela

CNI, sua congênere na Alemanha,

BDI, além da Federação das

Indústrias de São Paulo. G.M

Editado por: Ivone Portes iportes@brasileconomico.com.br
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CONTACTCENTER

Estrangeiros têm interesse no setor em SP

Considerada tradicional e estra-
tégica, a relação econômica en-
tre Brasil e Alemanha dividem
especialistas. Segundo o ex-em-
baixador Rubens Barbosa, os in-
vestimentos germânicos no
país são importantes tanto para
cá, quanto para lá. Para Barbo-
sa, há uma densa relação em di-
versificados mercados e São
Paulo se firma como uma segun-
da casa para grandes empresas
alemãs. Já para seu colega Ru-
bens Ricupero, os investimen-
tos são importantes do ponto de
vista macroeconômico, mas pe-
ca em transferência tecnológica
e servem para controlar um
mercado considerado cativo.

Os investimentos alemães
no país datam da década de
1950, no início do plano auto-
motivo, instituído pelo então
presidente Juscelino Kubits-
chek. Desde então, cada vez
mais empresas têm se instala-
do no Brasil. O último caso foi
o da BMW, que apronta uma fá-
brica em Santa Catarina.

“No país, mais exatamente
em São Paulo, é o local onde há

maior número de empresas ale-
mãs fora da Alemanha. Esta rela-
ção não é apenas comercial,
mas também tecnológica”, afir-
ma Barbosa. O ex-embaixador
considera que os laços entre os
dois países são positivos e que
os novos investimentos confir-
mam o sucesso da parceria.

Políticos de ambos os lados
parecem concordar com Barbo-
sa. Em 2008, a chanceler alemã
Angela Merkel e o então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
assinaram o Plano de Ação de
Parceria Estratégica. O acordo
foi mais um passo para consoli-
dar o Brasil como o principal
parceiro do país europeu na
América Latina.

Os primeiros resultados vie-

ram em 2012, quando a presiden-
te Dilma Rousseff foi convidada
para inaugurar a CeBIT, princi-
pal feira de informática do mun-
do e que naquele ano foi realiza-
da em Hanover, junto da chance-
ler. Depois de cortar a fita, as
duas se reuniram para discutir o
futuro da relação bilateral. Não é
de se descartar a hipótese de que
os investimentos programados,
e que podem quebrar os recor-
des de aportes germânicos no
Brasil, são frutos deste acordo.

Barbosa espera que no próxi-
mo “Encontro Econômico Brasil-
Alemanha”, que será organiza-
do pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o comércio
bilateral evolua de maneira se-
melhante aos investimentos.

“Temos uma pauta de exporta-
ções basicamente idêntica à que
temos com outros países euro-
peus. Só vendemos commodi-
ties. Espero que consigamos ven-
der alguma manufatura, que
tem muita dificuldade de entrar
no continente”, diz Barbosa.

Ricupero é mais cético ao
analisar as empresas e volumes
dos investimentos programa-
dos. Segundo ele, os aportes
são confirmações de que as pla-
taformas de produção são bem
sucedidas. “Não há nenhuma
empresa nova. Algumas estão
no país há 50 anos. Além disso,
as áreas contempladas são
aquelas que possuem estímulos
fiscais, como o recém-divulga-
do para a indústria química”,

avalia o ex-embaixador.
Ele critica também o total de

aportes planejados, que se com-
parados com o total de saída de
investimentos alemães, com-
preendem uma pequena parce-
la. “Hoje, a Alemanha é o país
que possui maior saldo em tran-
sações correntes. Se há alguma
nação que consegue investir no
exterior, esta é a Alemanha. Me
parece um movimento lógico in-
vestir alguma coisa naquele país
em que se detém um mercado
quase cativo”, explica Ricupero.

Por outro lado, não é um di-
nheiro dispensável pelo gover-
no brasileiro, alerta. Março des-
te ano foi o primeiro mês, desde
novembro de 2010, que o Inves-
timento Estrangeiro Direto
(IED) é menor que o déficit em
transações correntes. Sem os dó-
lares do IED, o governo federal
precisa utilizar recursos do Te-
souro Nacional para financiar o
déficit na conta corrente.

“É claro que estes investimen-
tos são bem vindos. Eles estimu-
lam a produção e a economia co-
mo um todo. Mas eles não com-
preendem o filé mignon. Não
há tecnologia agregada a esses
aportes. A parte de pesquisa e
desenvolvimento feita pelas
subsidiárias se tornam apenas
uma tropicalização da tecnolo-
gia”, diz Ricupero. ■

De acordo com Stan Braz, diretor-presidente da Sintelmark (sindicato

das empresas do setor), a maioria das companhias que estão de olho

no Brasil é de países como França, Inglaterra e Alemanha, mas também

há empresas dos EUA avaliando o cenário nacional. “A expansão do

contact center brasileiro está acima do crescimento do país, com

consumidores cada vez mais exigentes. Assim, toda esta visibilidade

tem gerado interesse dos investidores”, afirmou o executivo. Redação

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

Aportes em mercados cativos
dividem opiniões de especialistas

Henrique Manreza

Carol Guedes Murillo Constantino

A tradicional relação é vista
como positiva, mas faltam
planos para novas companhias

“

“

Eles investem
em produção, mas
o filé mignon, a
tecnologia, não é
desenvolvida aqui

Rubens Ricupero
Ex-embaixador

São Paulo é o local
onda há o maior

número de
empresas alemãs
fora da Alemanha

Rubens Barbosa
Ex-embaixador
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 abr. 2013, Destaque, p. 4-5.




