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A lei de remessa de lucros, 
mais que a deiasagem de preços, a 
inflação ou recessão, é hoje a 
maior preocupação das empresas 
estrangeiras instaladas no País. 
Não que estas empresas queiram 
sua modificação, ao contrário afir
mam que a atual legislação é satis
fatória. O motivo da preocupação 
é com a possibilidade de o Con
gresso Constituinte vir a reduzir a 
remessa de lucros das multinacio-
hais a seus países de origem. E se 
isto vier a ocorrer, multas delas te
rão de rever sua situação e avaliar 
a validade de permanecer no 
Brasil. 

Este é, por exemplo, o caso da 
Kibon. Instalada no País há 45 
anos e desde 1970 controlada pela 
General Foods, dos EUA, a empre
sa já passou por bons e maus mo-

gmentos na liderança do mercado. 
gí>e 79 a 82, por exemplo, amargou 

prejuízos, mas continuou investin-
5Wo no País, por acreditar que o 
Mtaercado brasileiro no setor de ali

mentos tem grande potencial, diz 
ccjseu presidente Peter Schreer. Mas 

agora, preocupada com a questão 
de lei de remessa de lucros, aguar
da uma definição para decidir se 
mantém seus investimentos. "A 
política da General Foods sobre is-
JBO é simples e clara: não interferên
cia em quaisquer questões políti-

cas. Por isso, após a definição da 
constituinte vamos examinar a si
tuação", garante Schreer. Ele ex
plica que os investidores norte-
las, hospitais, ou locais de lazer, 
americanos têm maior interferên
cia sobre os investimentos de suas 
empresas. "Se uma aplicação fi
nanceira nos EUA oferece rentabi
lidade e segurança, o investidor 
que quiser ganhar mais tem de ar
riscar mais. Se aplicar em uma no
va instalação na Europa, continua 
tendo segurança, mas uma renta
bilidade de 11%. Para aplicar em 
um país em desenvolvimento a 
rentabilidade deve ser próxima de 
20%", diz Schreer. 

Também preocupado com a 
questão da constituinte, até mes
mo porque os investimentos de sua 
empresa são bastante elevados, o 
presidente da Bayer do Brasil ar
gumenta que a multinacional é in-
justificadamente discriminada. 
Favorável a uma campanha de es
clarecimento à bancada consti
tuinte sobre a ação das empresas 
estrangeiras no Brasil, Rolf Lõch-
ner entende que esta discrimina
ção é fruto da desinformação sobre 
a necessidade dos investimentos 
externos e da idéia deturpada de 
que a multinacional apenas explo
ra o país onde se instala. E cita os 
dados referentes ao capital euro-
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peu no Brasil: US$ 26 bilhões de 
investimento, dos quais parte se 
refere a aplicações de 1.500 empre
sas alemãs, que dão emprego a 
mais de 2 mUhões de brasileiros. 
Além disso, acrescenta ele, seguin
do a filosofia de seus países de ori
gem, estas empresas, em geral, têm 
obras de cimho social, como esco-

Lôchner e Schreer entendem 
que imia modificação na legislação 
iria diminuir o interesse de capi
tais estrangeiros pelo mercado 
brasileiro, talvez até criando pro 
blemas para o Páls, que necessita 
de recursos externos, preferencial
mente sob a forma de capital de 
risco, para fazer frente a seus com 
promissos e para manter a econo 
mia em crescimento. Lôchner, 
aliás, vai mais além, salientando 
que atualmente já existem sérios 
obstáculos à entrada de capital, 
entre os quais a burocracia oficial 
é \xra dos principais. Para ele, não 
se justifica tanta dificuldade, por
que a vinda de empresas estrangei
ras representa progresso, pois 
além do capital, elas trazem tam
bém modernização tecnológica. 
"As empresas nacionais têm know-
how, seus produtos têm a mesma 
qualidade dos estrangeiros, e a 
concorrência não seria desleal", ar
gumenta ele, 
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