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Investimentos estrangeiros aumentam para suprir a demanda crescente.  
 
É meio-dia de um sábado, e o shopping Mega-1, ao sul de Moscou, está apinhado de gente. Os 
consumidores vieram para fazer compras do mês no hipermercado francês Auchan, que funciona 
no shopping, comprar móveis da varejista sueca IKEA e admirar as vitrines de dezenas de 
butiques que vendem de tudo - dos cosméticos Yves Rocher às roupas de baixo Calvin Klein. 
Embora repleta com caras mercadorias ocidentais, o Mega é um sucesso desde que abriu as 
portas, em dezembro de 2002. No ano passado, foi o shopping mais freqüentado do mundo: 52 
milhões de visitantes. 
 
Nas imediações, na revendedora de automóveis Rolf, Oxana Starostina está preenchendo os 
formulários para adquirir seu Mitsubishi Lancer, comprado à vista por US$ 20 mil. Ela e seu 
marido, Maxim, economizaram o dinheiro ganho com sua pequena empresa de materiais de 
construção. "Os padrões de vida estão melhorando. Se você é jovem ou de meia-idade e ganha 
US$ 1 mil, então tem condições de comprar um carro novo", explica. No ano passado, a 
revendedora recebeu um prêmio de vendas da Mitsubishi. Num dia médio em 2005, a Rolf vende 
de 15 a 20 automóveis Mitsubishi e Hyundai com preços de US$ 15 mil a US$ 60 mil. Esses não 
são os únicos fabricantes automobilísticos que estão prosperando. As vendas da Ford na Rússia 
cresceram excepcionais 54% em 2005. A Ford hoje detém mais de 11% mercado automobilístico 
russo, depois de ter iniciado a produção local de seu carro-chefe, o Focus, em 2002. 
 
Quando a maioria dos investidores pensa em Rússia lembra de energia - a queda da Yukos, a 
ascensão da Gazprom e a vigorosa "petropolítica" do Kremlin. Mas, para muitas multinacionais 
dos EUA, Europa e Ásia, o boom de consumo, e não petróleo e gás, é o fenômeno de 
investimentos a ser acompanhado de perto. No ano passado, a Rússia atraiu um recorde de US$ 
16,7 bilhões em investimentos estrangeiros diretos, ou 38% a mais do que em 2004. Setores 
relacionados com consumo atraíram a parte do leão. Entre os grandes negócios, houve a 
aquisição da fabricante russa de suco de frutas Multon pela Coca-Cola por US$ 600 milhões, US$ 
750 milhões em aquisições pela Heineken, companhia cervejeira holandesa, e investimentos na 
produção de automóveis por companhias como a Toyota e a Volkswagen. 
 
O que está atraindo essas companhias é a surpreendente vitalidade do consumidor russo, e não 
apenas em Moscou, mas também, cada vez mais, em outras cidades que estão alcançando o 
acelerado desenvolvimento econômico da capital. O PIB russo cresceu 6,4% no ano passado e 
cresceu 7% em média nos últimos cinco anos. A renda per capita em dólares cresceu quase 29% 
por ano no mesmo período, ou seja, ainda mais rápido do que na China. 
 
A crescente renda disponível e uma classe média em expansão provocaram uma explosão em 
todos os tipos de consumo. No ano passado, as vendas de novos automóveis estrangeiros 
chegaram a 600 mil unidades, um aumento de 57% em relação a 2004 e seis vezes maior desde 
2001. O número de telefones celulares explodiu de 3 milhões em 2000 para os 80 milhões atuais. 
Nada menos do que um quinto de todos os domicílios têm um computador, ou quatro vezes mais 
do que em 2001. "O aspecto mais surpreendente é o crescimento global do potencial de consumo. 
Ele se reflete em literalmente todas as estatísticas", diz Alexander Demidov, diretor-gerente da 
GfK Rus, empresa de pesquisa de mercado em Moscou. 
 
O que torna o surto de compras excepcionalmente mais notável é que a renda média per capita, 
embora em rápido crescimento, continua em apenas US$ 300 por mês. Mas um número 
surpreendente de russos vive tão bem, ou melhor, do que seus contrapartes ocidentais. Os 10% 
mais ricos da população russa ganham em torno de 15 vezes mais do que os 10% mais pobres. 
Segundo o levantamento mais recente (2004), a Rússia tinha estimados 88 mil milionários, é o 
que diz um estudo realizado pela Merrill Lynch e pela Capgemini. E não são apenas os milionários 



que estão comprando carros na Rolf, maior importadora e distribuidora de automóveis 
estrangeiros na Rússia, diz seu presidente, Matt Donnelly. Ele estima que 8 milhões de russos 
ganhem pelo menos US$ 2 mil por mês, e 3,5 milhões ganham o dobro disso. "Não parece muito, 
mas eles têm muito dinheiro para gastar", acrescenta ele. 
 
Isso se deve por 70% da renda dos russos ser disponível, em comparação com cerca de 40% no 
caso de um consumidor ocidental típico. "Temos um imposto de renda único de 13%, moradia e 
serviços públicos básicos subsidiados e poupamos 10%. O restante está sendo gasto em 
consumo", diz Natalia Zagvozdina, uma analista de bens de consumo no Renaissance Capital, um 
banco de investimentos moscovita. 
 
Ninguém deveria, também, subestimar o potencial de consumo da população russa global. 
Companhias multinacionais nos setores de alimentos e bebidas, que são as maiores investidoras 
em bens de consumo na Rússia, já descobriram as oportunidades no mercado de massas. "Assim 
que as pessoas deixam de ser pobres, tornam-se consumidores em potencial da Nestlé", diz 
Bernard Meunier, gerente de país da gigante suíça, que até hoje já injetou US$ 500 milhões na 
Rússia. A investida mais recente da Nestlé - uma fábrica de café instantâneo de US$ 120 milhões 
que começou a funcionar em Krasnodar, na Rússia meridional, em novembro passado, foi seu 
primeiro novo investimento internacional em duas décadas. Por que lá? Com um consumo médio 
de 250 xícaras por pessoa por ano, a Rússia consome a mais café instantâneo do que qualquer 
outro país. 
 
A sede de café é sinal de que o boom de consumo é puxado tanto por mudanças de gostos e 
estilos de vida quanto pelo crescimento da renda. Antes da década de 90, os russos mal bebiam 
café, preferindo chá. Cerveja é um caso similar. O consumo de cerveja subiu de 15 litros per 
capita em 1995 para 60 litros em 2005, apenas alguns litros a menos do que a média européia. 
Rápido crescimento elevou os lucros de companhias como a Carlsberg, dinamarquesa, que 
controla 50% da Baltic Beverages, mais importante cervejeira russa. 
 
Analistas estimam existir ainda grande potencial de crescimento em setores como turismo e 
serviços financeiros, bem como em bens duráveis de consumo como automóveis, mobiliário e 
aparelhos eletrônicos. A Whirlpool, gigante no setor de eletrodomésticos, está planejando fabricar 
máquinas de lavar roupas na Rússia em parceria com o Vestel Group, da Turquia. Em dezembro, a 
American Express lançou seu primeiro cartão de crédito operado em rublos, em parceria com o 
Standard Bank russo. "Esse é um mercado de futuro, e nós acreditamos que tenha reais 
oportunidades", diz Gary L. Crittenden, vice-presidente executivo da American Express. 
 
Ainda há, também, espaços para quem esteja chegando relativamente atrasado ao mercado. "Os 
resultados são muito melhores do que em nossas previsões mais otimistas", diz Leszek 
Krecielewski, gerente de país da Amway, de Ada, Michigan, uma gigante em vendas diretas, que 
começou a vender cosméticos e detergentes na Rússia em março passado. As vendas alcançaram 
US$ 110 milhões em nove meses, portanto acima das previsões de US$ 100 milhões para o 
primeiro ano, e foram uma parcela substancial dos US$ 600 milhões em vendas da Amway na 
Europa em 2005. A companhia estima que suas vendas na Rússia crescerão para US$ 200 milhões 
neste ano. 
 
Será que vai durar esse expansão acelerada de consumo? A economia russa permanece 
intimamente vinculada ao preço mundial do petróleo e poderá sofrer um solavanco se os preços 
despencarem. Por outro lado, em vista da persistente alta dos preços do petróleo, economistas 
estão elevando suas previsões sobre a renda e o consumo futuros dos russos. O Goldman Sachs 
prevê que a Rússia será a oitava-maior economia mundial em 2025, com uma renda per capita de 
US$ 45 mil. A China e a Índia são "quentíssimas". Mas a Rússia também está esquentando rápido. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2006, Internacional, p. A10. 
 


