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Um número crescente de empresas brasileiras de grande e médio porte investem no exterior e 
se tornam globalizadas 
 
Depois de 61 anos, a Sadia, líder na produção e no processamento de aves e suínos, vai 
construir a sua primeira fábrica fora do País. A empresa está investindo cerca de US$ 70 
milhões para instalar na Rússia uma unidade de produção de industrializados de carne, entre 
eles salsichas e hambúrgueres. Com a decisão, anunciada em meados de março por Walter 
Fontana Filho, presidente do Conselho de Administração, a empresa passa a fazer parte do 
ainda reduzido, mas cada vez mais amplo, clube das multinacionais brasileiras. 
 
Também em março, pouco antes da Sadia, outro passo importante nessa direção foi dado pela 
Santista Têxtil, controlada pela Camargo Corrêa, que anunciou um acordo de fusão com a 
espanhola Tavex Algodonera, uma das principais produtoras européias de denim, o tecido 
usado na fabricação de jeans. A nova companhia, da qual a Santista terá maioria acionária, 
disporá da maior plataforma industrial do setor, com 12 fábricas distribuídas entre Brasil, 
Argentina, Chile, Espanha, Marrocos e México, e de um portfólio com clientes que inclui marcas 
internacionais consagradas, como a americana Levi’s, a italiana Diesel e a espanhola Zara.  
 
Em 2004, as empresas brasileiras investiram aproximadamente US$ 9,5 bilhões no exterior, o 
maior volume em todos os tempos, segundo a Unctad, braço da ONU para o comércio e o 
desenvolvimento. É um resultado impensável até não muito tempo: em meados da década de 
90, a média de investimentos era de US$ 1,3 bilhão por ano, e em 1998 ficou em torno de 
US$ 3 bilhões. “A estabilidade econômica, o excelente desempenho das exportações e o 
câmbio favorável mudaram esse quadro, oferecendo boas oportunidades para a inserção 
internacional de companhias brasileiras”, comenta Luiz Vieira, da Booz Allen Hamilton. O Brasil 
já ocupa a quinta posição entre os países emergentes com mais bases de operação em outros 
mercados, atrás apenas da China, Hong Kong, Cingapura e Taiwan.  
 
Companhias brasileiras estão operando em todos os pontos do planeta. O melhor exemplo é o 
da Petrobras, presente dos Estados Unidos ao Cazaquistão e da maioria dos países da América 
do Sul à África. No ano em que comemora a conquista da auto-suficiência, 13% de sua 
produção é extraída além das fronteiras nacionais. A empresa explora petróleo e gás em 12 
países e em vários deles atua nas áreas de refino e distribuição. A Petrobras tem uma rede de 
700 postos na Argentina, 80 na Bolívia e 40 na Colômbia.  
 
Um outro caso exemplar é o da Vale do Rio Doce, que mantém participação em empresas da 
América Latina, da Europa, da África, do Oriente Médio e do Extremo Oriente. A Vale detém 
50% da siderúrgica americana California Steel Industries (CSI), é dona de minas no Chile e na 
Mongólia, tem empresas de ferro-liga na França e na Noruega, controla a metade de uma 
pelotizadora de minério em Bahrein e é sócia de vários empreendimentos na China.  
 
Com usinas nos EUA, no Canadá, na Espanha, na Argentina, no Chile, na Colômbia e no 
Uruguai – metade de sua produção vem do exterior –, a Gerdau conquistou espaço entre os 
gigantes mundiais do aço. Jatos ERJ 145, para 50 passageiros, saem da linha de montagem 
instalada pela Embraer em Harbin, na China, por meio de uma joint-venture com um 
fabricante local, a Avic II.  
 
Votorantim nos Grandes Lagos 
A Votorantim abriu sua primeira frente no exterior em 2001, com a aquisição da St. Marys, 
dona de duas plantas e de terminais de cimento no Canadá e nos Estados Unidos. Foi o ponto 
de partida para uma série de lances que incluíram a compra de 50% da Suwannee, na Flórida, 
e de mais duas fábricas, a Charlevoix, em Michigan, e a Dixon-Marquette, em Illinois. Com 
essas operações, que representam um investimento da ordem de US$ 1,3 bilhão, o grupo 
detém 30% de participação no mercado da região dos Grandes Lagos e tem uma expressiva 
presença na Flórida.  
 



Seguindo a mesma estratégia, a Camargo Corrêa Cimentos adquiriu a holding que controla a 
Loma Negra, líder do setor na Argentina, onde detém quase 50% do mercado. O valor da 
transação passou de US$ 1 bilhão, a maior soma de recursos aplicado por uma companhia 
estrangeira naquele país em 2005 e também o maior investimento do grupo ao longo de sua 
trajetória de 66 anos.  
 
Uma das primeiras empresas brasileiras a investir na internacionalização, a Construtora 
Norberto Odebrecht tem operações em quatro continentes, com obras que estão entre os 
marcos da engenharia contemporânea. Um dos mais recentes é o Performing Arts Center, 
conjunto de salas de espetáculos em Miami, com inauguração prevista para o segundo 
semestre deste ano. Ou, ainda, o moderno American Airlines Arena, que dá nome ao ginásio 
de basquete do Miami Heat. Outro destaque é a Ponte Vasco da Gama, a maior da Europa, 
com 17,2 quilômetros, que se tornou um dos novos cartões de Lisboa e foi inaugurada às 
vésperas da Expo 98. A execução foi da Bento Pedroso Construções, comprada pela Odebrecht 
em 1988, que integrou um consórcio com empresas da Grã-Bretanha, França, Holanda e 
Portugal. No ano passado, as operações no exterior foram responsáveis por US$ 2,1 bilhões 
dos US$ 2,6 bilhões dos negócios da companhia.  
 
De menor porte também 
Não são apenas os gigantes do mundo corporativo que estão partindo para o exterior. Em 
busca de novas oportunidades, um número crescente de empresa, sem esse porte, também 
decidiu seguir o mesmo caminho. A WEG, fabricante de motores, é outro entre os muitos 
exemplos. Com operações na Argentina, no México e em Portugal, a empresa também tem 
fincada, desde 2004, sua bandeira na China. Hoje, os negócios no exterior equivalem a 10% 
da produção, mas respondem por cerca de 40% da receita. Desse pelotão intermediário, a 
Sabó, fabricante de retentores para motores de carros, foi uma das que saíram na frente. A 
companhia investiu na compra de duas fábricas na Argentina, em 1992, quando a globalização 
mal ensaiava seus primeiros passos. Animada com os bons resultados, adquiriu no ano 
seguinte três plantas na Alemanha e uma na Áustria.  
 
No geral, porém, as empresas brasileiras levaram mais tempo para perceber as possibilidades 
que tinham lá fora. Das 50 maiores corporações multinacionais de países em desenvolvimento, 
apenas três são brasileiras – Petrobras, em oitavo lugar, Vale do Rio Doce, em 23º, e Gerdau, 
em 31º. Mas, ao que tudo indica, esse ranking não deve se manter inalterado por muito 
tempo. É cada vez mais claro que é indispensável investir na internacionalização e garantir 
ganhos de escala, até para manter posições conquistadas no mercado interno. 
Internacionalizar é ocupar espaços, no País e lá fora. A ofensiva do Brasil para conquistar o 
mundo está apenas começando, mas é preciso correr. 
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