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Capital estrangeiro sob pressão 
Oscar Bernardes, diretor 

gerente da Booz-Allen & Hamil-
to$Jdo Brasil, Consultores 
Ltétá.; Cláudio Sonder, presi-
déiite da Hoechst do Brasil; Jo-
sé^Qtávio Junqueira Franco, di-
retm-presidente da Quaker Pro-
dútjjfp Alimentícios; e Celso Cle
mente Giacometti, diretor-pre-
sidbnte da Arthur Andersen, 
têm um ponto em comum: são 
dirigentes brasileiros de gran
des companhias estrangeiras. 
Elejs'vivem um dilema apenas 
ap%tente, mas na realidade pos
suem uma opinião bem defini 
dá^p capital estrangeiro e o ca 
-:±- nacional são sócios do de
senvolvimento do Brasil. 

O problema é que os riscos 
tornaram-se maiores ultima
mente. O conflito entre o gover
no e as multinacionais tornou-
se agudo desde o surgimento da 
Constituinte, que agora, confor
me o projeto elaborado pela Co 
missão de Sistematização, colo
ca novos e maiores riscos para 
os investidores estrangeiros. Os 
controles de preços são mais 
fortes, o populismo de alguns 
procura identificar as multina
cionais como o vilão que explo
ra o Brasil e as restrições a no
vos investimentos são maiores, 
depois que o governo anunciou 
seu projeto de conversão da dí
vida. Os quatro dirigentes fo

ram convidados por O Estado a 
examinar essas e outras ques
tões referentes à participação 
do capital estrangeiro no Bra
sil. E o conclusão é unânime: o 
País continua sendo atrativo a 
médio e longo prazos, mas pas
sa agora por um momento muito 
delicado e corre um risco sério 
de pagar caro a se confirmar a 
discriminação contra as empre
sas estrangeiras. 

A coordenação dessa mesa-
redonda esteve a cargo de Pe
dro Cafardo e Olivier Udry. Fo
tos de Newton Aguiar. Grava
ção e transcrição dos debates de 
Roberto Maciel e equipe. 
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N o d e b a t e , u m a opinião comum: o momento é delicado 

As discriminações da Constituinte assustam 
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Estado — Está realmente ocor
rendo um atrito entre o capital es
trangeiro e o Estado, no Brasil? 

gáudio — Eu acredito que o pa
pel dó" capital estrangeiro no Brasil 
nos últimos anos não tem sido muito 
bem 'entendido. A contribuição do 
capital estrangeiro é muito mais im-
por^aj^te do que os formadores de 
opiniôo política vêem hoje e eu acre-
ditóíjpue esse é o principal mal que 
nós.Jésíiamos sofrendo no momento. 
Existem dois estudos, um da Fiesp e 
u m ^ n Câmaras de Comércio Inter
nacional, que mostram o que o capi
tal estrangeiro tem feito para o Bra
sil, e&os últimos anos nós temos vis
to que, tem surgido um movimento 
de discriminação que tem dua face-
tas."A^primeira é de determinar limi
tes do crescimento, sendo que eu 
parto do pressuposto que o Estado 
dejsç^Bzer quais,são os setores em 
quí-«Éfcdeve atuarT "mas eu não acre
dito que o Estado deva délRnitaTõn-
de 0 capital privado, seja ele nacioa-
nal, seja ele estrangeiro, possa atuar 
de uma forma ou de outra. Outro 
aspecto tem sido o controle sobre os 
parâmetros económicos do capital 
coiaajjm todo, tanto privado nacio-
nafr ftgpo privado estrangeiro, que 
sãaNsatròles de importação, de pre
ço è*aprovação de investimentos, 
quf também se têm se dirigido de 
urr ^ forma pouco incentivadora pa
ra | capital estrangeiro. Existe ainda 
a c imponente da dívida externa que 
dif culta o problema. A conseqúên-
cia&tem sido uma queda muito gran
de de dinheiro novo para o Brasil, 
qu I corre assim o risco de ficar para 
trá i na tecnologia de mercado inter
no i na competitividade das exporta-
ÇÕ< |L „ 

; Estado — Isso começou antes da 
cri ie da dívida? 

! Cláudio — Sim, não há uma rela-
çãi direta com a dívida externa. 

; Oscar — Sem dúvida nenhuma, a 
Prwli§sa de que há uma reação con-
traJcCcãpital estrangeiro existe. Pro
va djseo é que o investidor estrangei
ro estacada vez mais cauteloso com 

sil. 
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beijada, ou sem um custo associado. 
É uma zona cinzenta. Muitos imagi
nam a multinacional com um poder 
extraordinário, maquiavélico. Não é 
nada disso. 

Estado — O avanço do Estado na 
economia é um dos fatores que po
dem ser responsabilizados pela dis
criminação contra o capital estran
geiro? 

OSCAR — Pode-se até dizer que, 
de um modo geral, o brasileiro tem a 
mania de tutelar. Se você olha a ati
tude do governo em relação à econo
mia como um todo, o governo parte 
do princípio de que o povo brasileiro 
é totalmente incapaz de decidir o 
que é bom e o que é ruim para ele. 

OTÁVIO — Nós estamos discu
tindo aqui dois pontos. Um é o envol
vimento da política e da multinacio
nal e o outro é a excessiva burocrati
zação o envolvimento do Estado re
gulando o dia-a-dia, é o CIP, é a Ca-
cex e assim vai em todos os aspectos 
da vida de negócios. Como foi dito 
antes, por enquanto nada mudou 
com relação ao capital estran-geiro. 
Se já era difícil antes remunerar a 
tecnologia, continua sendo difícil. 

Estado — Então a reação contra 
as múltis é uma questão basicamente 
política? 

OTÁVIO — Eu acredito que sim. 
Não penso que exista, do ponto de 
vista do governo, um posicionamen
to contra a multinacional. Acho que 
existem influências políticas gran
des. Alguma coisa vem do empresa-
riado nacional, mas também não 
acho que seja uma parcela muito sig
nificativa. Creio que o movimento 
político ou os formadores de opinião 
política é que realmente forçam essa 
imagem de que a multinacional está 
aqui para explorar. 

Celso — Acho que o ambiente de 
incerteza é, neste momento, o princi
pal bloqueio à iniciativa privada e 
ele afeta tanto empresários nacio
nais como afeta empresas interna
cionais. Ele é mais forte do que o foi 
em outras eras. Vou citar dois ou três 
aspectos da evolução contra o capi
tal estrangeiro: um deles é a ida ou 
não ida do Brasil ao FMI. Isso foi 
uma bandeira política forte do 
PMDB e era uma plataforma que ser-
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o t -arteiro sofre de um complexo de 
inf irioridade muito grande, nós sem-
pn achamos que se nós não nos pro-
te{ ;rmos de alguma maneira não va-
mc s poder competir. Você encontra 
iss i a nível de governo e da própria 
ini iativa privada brasileira. E muito 
fá( 11 acusar o governo de restringir a 
ati 3C3o das empresas internacio
nais, mas você nota que o lobby dos 
grupos privados brasileiros também 
é tortíssimo e muito do que o gover-
nc~f a» nada mais é que o resultado de 
prfsSSb de grupos privados brasilei
ro» que querem controlar a partici-
pajã»>do capital estrangeiro em vá
rios segmentos da indústria brasi-
lei 

'•Estado — Mas nada mudou na 
legislação para que isso aconte
ce; 

.OSCAR — A lei da remessa de 
lu(fòTnão é o problema. Eu diria 
qu|, se você olhar as áreas que sem
pre aborreceram o investidor estran
geiro no Brasil, a remessa de lucros é 
a íueCmenos preocupa realmente, 
pofquç5 existe, é uma regra relativa-
m«ite£bem definida e você consegue 
coSviver com ela. É muito mais preo
cuparei*, por exemplo, a remunera
ção de. tecnologia. O Brasil, para to
dos osíçfeitos, não remunera a tecno
logia. E isso afeta também o capital 
nápioíial. O investidor estrangeiro 
náb entende bem por que o Brasil 
acka.^ue ele tem de dar isso de mão 

via aos objetivos do partido que 
eram, na oportunidade, de conquis
tar posições no Executivo e Legisla
tivo. Após conquistar essas posições, 
o PMDB continuou com a mesma 
posição de partido de oposição. Nós, 
que trabalha-mos em auditoria, sa
bemos que toda empresa que toma 
empréstimos se sujeita à uma audi
toria e nem por isso a auditoria se 
imiscui, interfere e dita a gerência ou 
substitui a administração da em
presa. 

Estado — As empresas de servi
ços sofrem o mesmo tipo de críticas 
do que as industriais? 

Celso — Existem evidências 
maiores para as indústrias porque 
elas estão mais sujeitas a negocia
ções com as autoridades governa
mentais. A empresa de serviços não é 
tão visada porque baseia-se em nor
mas de trabalho quase todas interna
cionais. 

Oscar — mas as empresas estran
geiras de engenharia foram pratica
mente tocadas para fora do País. 

Celso — Não é porque a lei básica 
do capital estrangeiro ficou intocada 
que ela representa uma garantia pa
ra os investidores. Existe uma série 
de interpretações da lei, de atrasos 
causados pela burocracia. 

Estado — Isso não acontece por 
causa da crise cambial? 

Celso — Não, porque não é uma 
situação nova, ocorre há tempo. 

Otávio — Para não falar apenas 
dos problemas, posso dizer que há 
uma concordância, aparentemente, 
quanto ao nosso setor, que é de ali
mentação: é um setor aberto à multi
nacional. Há uma concordância de 
que existe um benefício nesse caso. 

Estado — Alguns empresários 
nacionais afirmam que as multinacio
nais não transferem a última tecnolo-

momento crítico, que não é um mo
mento normal, que é um momento 
de reestudo, de reanálise, de assenta
mento de camadas, de forças políti
cas, forças sociais e forças empresa
riais. Esse momento deve ser encara
do como tendo maior ou menor ex
tensão no tempo. Existe ainda, pelo 
menos por parte de uma camada re
presentativa de potenciais investido
res no Brasil, a confiança a médio e 
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Cláudio Sonder 

gia para o Brasil, O videocassete não 
tem reserva de mercado, mas só te
mos modelos de sete anos atrás. Co
mo isso se explica? 

Oscar — A questão de ter a últi
ma tecnologia ou não está muito 
mais associada ao custo de introdu
zir essa nova tecnologia e o retorno 
que será obtido. Você não introduz 
nova tecnologia simplesmente por 
introduzir. Quanto custa o projeto de 
fabricar a última tecnologia de vi
deocassete no Brasil? Quantos vi
deocassetes eu vou vender? Quanto 
dinheiro eu vou ganhar com isso? 

Cláudio — No nosso ramo indus
trial, temos a mais moderna tecnolo
gia aqui, aplicada no setor químico e 
petroquímico — as grandes empre
sas que atuam nessa área trazem a 
mais moderna tecnologia. 

Estado — E com que defasagem 
ela chega ao Brasil? 

Cláudio — Com uma defasagem 
mínima. A indústria farmacêutica 
não está trazendo novos produtos 
para o Brasil por causa do controle 
de preços. 

Estado — O CIP tornou-se mais 
rígido? 

Cláudio — Sempre foi, mas nos 
últimos três a quatro anos ele está 
mostrando uma rigidez que impossi-
bil i ta colocar novos produtos à 
venda. 

Celso — O CIP recrudesce quan
do a inflação aumenta. 

Otávio — O CIP é muito forte no 
setor de alimentos, porque são pro
dutos de consumo e, geralmente, lí
deres de mercado, que refletem na 
inflação. 

Oscar — Outro aspecto impor
tante é o relacionamento empresa-
Estado, tanto faz se ela é nacional ou 
estrangeira. Mas é um pouco do com
portamento brasileiro: você é o cul
pado até prova em contrário. O CIP 
acha que você está falseando a plani
lha de custos, automaticamente você 
pede mais e cria-se assim um círculo 
vicioso terrível. 

ESTADO — Nesse contexto, co
mo é a relação de vocês que são diri
gentes brasileiros de empresas mul
tinacionais, quando vocês colocam 
essas dificuldades lá fora? 

CELSO — Eu acho que existe 
uma consideração importante que é 
um reconhecimento pela comunida
de de negócios e financeira interna
cional que o Brasil está vivendo um 

longo prazo de que nós vamos retor
nar a uma condição de maior norma
lidade. É um momento muito sério e 
muito crítico para nós todos, muito 
mais do que o foi provavelmente em 
1964. 

CLÁUDIO — É potencialidade 
contra credibilidade. 

OTÁVIO — A imagem lá fora é 
de potencialidade. Mas eu estou hoje 
muito mais cauteloso do que eles 
nessa avaliação, eu estou vivendo o 
dia-a-dia, tenho mais informações. 

Oscar — Nós temos trabalhado 
muito com clientes que têm abando
nado o País e com clientes que têm 
entrado no País. O tipo de comentá
rio que você ouve em relação ao Bra
sil é de um mercado com potencial 
muito bom, mesmo que você descon
te toda a população brasileira que 
não participa dele. Mas há empresas 
que já se cansaram da famosa frase 
que diz que o Brasil é o país do futuro 
e perguntam: "Mas quando chega es
se futuro?" Na hora em que você ana
lisa o desempenho da economia, só 
há uma grande verdade: o Brasil se 
caracteriza por uma sucessão de 
anos atípicos. 

Estado — Como as matrizes con
sideram a sucessão de choques na* 
economia? 

Cláudio — É folclórico. 
Oscar — O termo é perfeito. 
Otávio — A multinacional tem 

um portfólio e analisa as oportunida
des de investimentos em cada um 
desses mercados, dados os critérios e 
o risco associado. A seleção de onde 
investir é muito racional. 

Estado — O que se poderia dizer 
a respeito dos lucros obtidos por es
sas empresas no Brasil em compara
ção com outros países? Algumas em
presas multinacionais têm lucros fan
tásticos no Brasil. 

Celso — É verdade. Nós temos 
alguns exemplos de empresas subsi
diárias de empresas internacionais 
aqui no Brasil que são mais rentáveis 
do que as matrizes ou outras subsi
diárias em outras partes do mundo. 

Estado — O setor farmacêutico, 
por exemplo, não é um dos mais ren
táveis, pelo contrário. Por que exis
tem tantos laboratórios estrangeiros 
que continuam no Brasil, se ao longo 
dos anos sempre se ouve que eles 
têm prejuízos seguidos? 
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Cláudio — A indústria farmacêu
tica, em primeiro lugar, é uma indús
tria onde a pesquisa tem uma priori
dade muito grande e os resultados da 
pesquisa têm de ser utilizados a nível 
mundial. A estratégia da indústria 
farmacêutica mundial é tentar ter os 
produtos dela em todos os mercados. 

O mais rapidamente possível. O 
que acontece é que se você gasta 50 
milhões de marcos para ter um pro
duto farmacêutico, até ele poder ser 
comercializado, você precisa amorti
zar esses 50 milhões no mercado 
mundial e o Brasil é um dos dez 
maiores mercados para a indústria 
farmacêutica. 

Oscar — E outra curiosidade: pe
gamos 20 empresas, grupos multina
cionais e nacionais, e entrevistamos 
extensivamente. Para nossa surpre
sa, os grupos brasileiros têm uma ex
pectativa de retorno muito maior do 
que os multinacionais. É curioso: os 
grupos internacionais acabam inves
tindo mais facilmente no País do que 
o próprio capital privado brasileiro. 

Estado — como os senhores ava
liam a resolução sobre conversão da 
dívida em investimento? 

CELSO — Eu acho que ele ref lete 
mais o estilo brasileiro de fazer as 
coisas. Existem aqui muitas áreas in
definidas. Não acredito que esse do
cumento por si só seja capaz de 
atrair um estímulo maior à conver
são pelos credores. 

Estado — Qual é o ponto mais 
crítico desse projeto? 

CELSO -r O ponto mais crítico é 
a falta de definição. No meu modo de 
ver, "quando deveríamos estar cap
tando recursos internacionais de 
uma forma urgente e muito mais 

expansão, projetos novos ou empre
sas novas. Você ainda tem que pre
parar um projeto para se habilitar. 
Outra restrição é a própria indefini
ção de alguns dispositivos, por exem
plo, tem um que fala que o Banco 
Central vai regulamentar nos próxi
mos quatro anos o que deve ser o 
tratamento específico dos dividen- | 
dos nos próximos quatro anos. Como £ 
vou pleitear a conversão da dívida se i 
eu não sei o que vai acontecer com os "\ 
dividendos? O prazo mínimo de 12 
anos. } 

Estado — O que mais preocupa o 
capital estrangeiro em função de al
gumas coisas que já foram decididas , , , 
preliminarmente na Comissão de Sis-
tematização da Constituinte? 

Otávio — Eu acho que a resposta N 
imediata é mais uma filosofia que se 
está formando na comissão. Mas vo- •** 
cê pega o caso da estabilidade, é um 
problema sério, é todo nosso, e não é 
o capital multinacional que tem .,., 
preocupação com isso, acho que o^J 
nacional tem mais ainda. A naciona
lização da mineração é um outro pro- jjj 
blema muito sério. Então é a filosofia 
que se está formando que é preocu
pante. Eu acho que não é nem o caso 
de pegar decisões específicas, mas é 
a carga ideológica que está indo para •: 
isso. 

Cláudio — Eu iria até um pouco 
além. A definição de empresa nacio
nal e a definição de empresa estran
geira é altamente discriminatória. 

Estado — E qual a expectativa de 
se reverter a situação? 

Todos — A nossa esperança é^t 
que o plenário da Constituinte consi- > 
ga efetivamente ver que esse é o ca
minho que não interessa nem ao em-va,6 
presário brasileiro, porque vai blo-
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ágil, colocamos uma resolução des
sas cuja operacionalidade vai demo
rar no mínimo uns quatro ou cinco 
meses para que se possa ter alguns 
resultados em termos concretos. 

Estado — Isso não seria intencio
nal? Por exemplo, as autoridades têm 
uma preocupação muito grande com 
o impacto da conversão da dívida so
bre a expansão da base monetária, 
que tem sido muito grande nos últi
mos meses. 

CELSO — Pode ser. Mas a quem 
nós estamos respondendo com essa 
resolução? Estamos respondendo a 
uma necessidade do País, estamos 
respondendo a uma necessidade po
lítica, estamos respondendo a quem? 

Estado — Esse projeto da conver
são é melhor ou pior do que aquele 
que existia até alguns meses atrás e 
que foi suspenso? 

CELSO — O projeto representa 
algumas melhoras no sentido de defi
nições. O projeto anterior era mais 
em termos de ideias e esse aqui é 
algo concreto que está escrito, quer 
dizer, se percebe por aqui o que se 
pretende. 

OSCAR — Eu acho que é um 
pouco cedo para realmente emitir 
opinião. O que me preocupa nesse 
projeto de conversão é que todo 
mundo procurando as grandes joga
das, como que eu vou usar essa con
versão para bolar algum negócio 
muito criativo e fazer uma grande 
jogada. Esse programa de conversão 
da divida não está atendendo a uma 
necessidade que o País tem que é a 
de atrair capital de longo prazo para 
projetos sérios. 

Celso — A restrição mais impor
tante é o condicionamento. Existem 
muitas condições. Essa questão de 
estar vinculada à aceitação de bó
nus, por exemplo, é um complicador. 
É um complicador, também, os 50% 
para o Nordeste, Sudam, Vale do Je
quitinhonha. Outra restrição é a ne
cessidade de se criarem planos de 

quear seu próprio desenvolvimento. 
Oscar — E o que deixa o america

no furioso é você definir, como o faz a 
Constituinte, o que é mercado nacio
nal e você ao mesmo tempo querer 
penetrar no mercado dele. 

• 
Cláudio — Nós estamos vendo as 

restrições que os Estados Unidos nos 
podem impor. São os calçadistas que 
vão pagar a conta por causa da lei da 
informática e nem é ela que está sen
do aplicada, é uma interpretação. 

Estado — Caso a Constituição se
ja mesmo essa delineada pela comis
são de sistematização, qual será a rea
ção das multinacionais? 

Cláudio — O cenário brasileiro 
piora para novos investimentos. Va
mos ter de nos adaptar a um Brasil 
muito diferente, ainda mais amarra
do, mais fechado. 

Otávio — Nao e fechar as portas 
e ir embora, não! É o caso de deixar 
de ser um mercado prioritário para ; 
investimentos novos. As companhias 
vão, provavelmente, tentar proteger 
o que têm até que o cenário fique 
mais claro. Uma multinacional tem 
uma visão de longo prazo. Então, va- : 
mos esperar 30 anos e ver o que acon
tece. Mas nós, como país, teremos 
perdido o bonde. 

Oscar — Uma das maiores neces
sidades do Brasil é atrair tecnologia 
de ponte e projetos de grande porte. 
E o que se nota é que o investimento 
está entrando em muitas áreas de 
baixíssima tecnologia, desde super
mercados até restaurantes de "fast 
food". Você vai acabar atraindo in
vestimento externo onde menos inte
ressa ao País. 

Celso — As empresas não vão ; 
sair do Brasil. Vão deplorar o fato e 
tentar rearticular-se em termos das 
novas situações de mercado e even
tuais impactos que essa legislação 
venha a ter no setor específico de 
cada companhia. Quanto aos novos 
investimentos, a consequência será 
realmente drástica. 


