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A economia brasileira tem menos
companhias investindo no exterior do que

países como China e Índia. “É uma pequena
elite, e a internacionalização das empresas

depende muito delas próprias. O País ainda care-
ce de estratégia integrada do governo com o setor

privado”, diz o economista Antônio Corrêa de
Lacerda, professor de PUC de São Paulo. Apesar de ser

um grupo reduzido, o número de empresas sob controle de
brasileiros e com potencial de se internacionalizar é o maior

da América Latina.
A consultoria Boston Consulting Group analisou recente-

mente o potencial de 100 empresas de países emergentes para inter-
nacionalização, tanto comercial como para investimentos diretos. O

resultado foi que 41 delas têm origem chinesa – além de mais três de
Hong Kong. O levantamento identificou 21 indianas e 12 brasileiras:

Braskem, Coteminas, Embraco, Embraer, Gerdau, Natura, Perdigão,
Petrobras, Sadia, Vale do Rio Doce, Votorantim e WEG. Do México, são cinco

empresas. São elas que se encontram na linha de frente para encarar uma compe-
tição global com as megacorporações de economias desenvolvidas. 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Os investimentos diretos são recursos que empresas utilizam nas estratégias de atuação
mundial (fusões, criação de unidades em outros países e financiamento entre matrizes e
filiais). Em 2005, houve uma movimentação de US$ 897 bilhões ao redor do mundo (ver
box na página 25). Essas multinacionais respondem por 60% do comércio mundial. “Há
uma correlação cada vez maior entre investimento direto, comércio exterior e inovação. As
mesmas empresas que se destacam nas operações de internacionalização são também as
líderes no comércio internacional e na geração de inovações”, afirma Lacerda. 

A recente internacionalização brasileira tem aspectos que expõem a força e a fraqueza
do País. O lado positivo é o salto produtivo quando se passa a operar em escala global, a
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investimentos externos, o Brasil faz agora o cami-
nho contrário e começa a criar empresas multina-
cionais. No primeiro semestre de 2006, o inves-
timento direto brasileiro aumentou 153% na com-
paração com o mesmo período do ano passado. O
total de recursos soma US$ 4,5 bilhões neste ano e
já supera os US$ 2,5 bilhões de todo o ano de
2005. Os números são os melhores desde
1969, quando iniciaram as estatísticas
do governo. A estratégia das empresas
é instalar novas unidades em outros
países, adquirir companhias ou rea-
lizar empréstimos a suas subsidiárias
espalhadas pelo mundo. 

O movimento em direção ao
exterior cresceu num ritmo rápido
nos últimos anos, com o estoque de
investimento direto passando de
US$ 49,7 bilhões em 2001 para US$
71,8 bilhões no ano passado. Apesar
dos valores crescentes, as aplicações bra-
sileiras no exterior ficam abaixo do fluxo
do que os estrangeiros já investiram por
aqui. No final de 2005, estimava-se que as
multinacionais tinham um patrimônio
de US$ 195,6 bilhões investidos no
País. E nos primeiros seis meses de
2006, os investimentos estrangei-
ros diretos no Brasil foram de
US$ 7,4 bilhões.

Bem longe
daqui
Empresas brasileiras investem cada vez mais no exterior para
se fortalecer e driblar os obstáculos internos do País
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a União Européia. “Algumas empresas estavam em
trajetória interessantíssima de internacionalização
e começaram a acelerar esses investimentos no
exterior, em muitos casos, em detrimento de inves-
timentos aqui dentro. Não é um investimento
complementar lá fora”, assinala. 

Outro motivo apontado para investir no exterior
é o custo econômico interno no Brasil. “Nos últi-
mos dois anos, as condições internas se tornaram
adversas. Muitas empresas substituem unidades
locais por outras no exterior”, observa Lacerda. São
os casos de empresas que hoje transferem ou tercei-
rizam uma parte da produção na China e na Índia,
em busca de menor custo e câmbio favorável à
exportação. Porém, os custos devem ser avaliados
caso a caso e não se pode generalizar que a produção
em outro país é sempre melhor.

“Os custos lá fora podem ser até maiores. Os
salários e encargos nos Estados Unidos e na Europa
são enormes”, diz Luiz Carlos Ferreira de Carvalho,
da Fundação Dom Cabral, especializada em estu-
dos, cursos e treinamento de gestão empresarial. A
entidade tem um programa (Global Players) para
assessorar as empresas que pretendem expandir ati-
vidades no exterior em comércio ou investimentos.
“O primeiro grupo
foi de grandes corpo-
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rações. Vamos buscar agora empresas de porte
médio que começam a se internacionalizar.” 

As empresas, diz Carvalho, têm características
comuns quando partem para investir em outros paí-
ses. Nos setores mineral e siderúrgico, por exemplo,
o mercado brasileiro tem uma restrição de escala de
vendas e produção. Outro ponto é a busca de tec-
nologia e sofisticação de gestão de padrão mundial.
Uma dificuldade nessa ida para fora está na escassez
de profissionais brasileiros que podem trabalhar em
qualquer país.  “Se é positivo um executivo brasilei-
ro ter experiência em gestão das crises econômicas,
isso não o capacita para administrar uma unidade
no exterior. O profissional global é ainda raro no
Brasil”, sentencia Carvalho. 

LOGÍSTICA
A Marcopolo, fabricante de ônibus, começou a se
internacionalizar em 1990 com uma fábrica em
Portugal. O vice-presidente do conselho da empre-
sa, José Antônio Fernandes Martins, diz que os
investimentos externos se intensificaram neste ano
para enfrentar os gigantes Índia e China. “Para com-
petir com os dois, é preciso ter fábrica lá devido aos
custos menores de juros, impostos deles. Do contrá-
rio, eles vão vender aqui a preços mais competiti-
vos”, afirma. A Marcopolo está com dois projetos a
pleno vapor de investimento: duas fábricas na

Rússia e uma parceira com o grupo Tata na Índia.
No mercado de ônibus, o ideal é estar perto dos
clientes porque o custo de logística é alto.

Recentemente, conta Martins, uma empresa
chinesa vendeu microônibus no Chile a US$ 42 mil
dólares por unidade, considerado um preço baixo.
“Conseguiríamos vender por US$ 58 mil. Não dá
para competir. Os chineses não têm lei social, e aqui
temos dólar valorizado e juros altos”. Segundo ele,
em cinco anos a produção feita no exterior deverá
ser a maior fatia do faturamento da Marcopolo
(hoje representa 20%). “Estamos quase sendo
expulsos do Brasil”, diz. A empresa está também no
México, África do Sul e Colômbia.  

As siderúrgicas mantêm uma estratégia agressi-
va de internacionalização. A Gerdau iniciou a aqui-
sição de unidades no exterior em 1980, no Uruguai.
Um passo importante foi a compra da AmeriSteel,
em 1999, que colocou a empresa no mercado norte-
americano. Produzir lá é a forma de fugir das histó-
ricas barreiras comerciais ao aço brasileiro. No mês
passado, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
anunciou a compra de 49,5% das ações da
Wheeling Pittsburg Corp. (WPC). A pedra no
caminho de ambas, porém, é o sindicato United
Steelworkers (USW), que vem endurecendo nas
negociações salariais com a Gerdau e discorda da
proposta da CSN. 
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GLOBALIZAÇÃO EMERGENTE
Empresas com potencial de ampliar a presença no exterior

MÉXICO

Brasken, Coteminas,
Embraco, Embraer,
Gerdau, Natura,
Perdigão, Petrobras,
Sadia, Vale do Rio Doce,
Votorantim e WEG *E

xc
lu

iH
on

g
K

on
g41

21
12

5

BRASIL

ÍNDIA

CHINA*

incorporação de tecnologias, a criação de marcas
conhecidas. Os investimentos no exterior ainda têm
grande importância por gerar receitas em dólar para
o Brasil. A parte negativa é que a internacionalização
também se deve aos custos brasileiros (juros, câm-
bio, impostos) e à falta de acordos do Brasil com
outros países. As empresas vão para o exterior em
busca de um melhor ambiente econômico.

A CNI considera essenciais as estratégias que
levem à consolidação de empresas brasileiras no
mercado internacional. O que poderia acelerar a
integração são os acordos bilaterais de comércio e
investimentos. O Brasil prefere as negociações na
Organização Mundial do Comércio (OMC),
enquanto crescem os acordos regionais. Segundo
Lúcia Maduro, economista da CNI, de início as
empresas se internacionalizam pelo comércio e
depois consolidam o movimento investindo em
outros países. Os acordos facilitam os investimen-
tos diretos, tanto que 10% das aplicações brasilei-
ras são para o Mercosul.  

A economista Lídia Goldenstein reforça a aná-
lise de que há problemas pela falta de acordos bila-
terais (ver entrevista na página 12). Para ela, um
grupo de empresas está investindo em países que
têm mais acordos que o Brasil e podem dar acesso
a mercados com fortes barreiras comerciais, como

GERDAU cresce
nos Estados
Unidos desde
1999 com a
aquisição de
empresas como
a AmeriSteel

Fonte: Boston Consulting Group.    
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Gastaldoni conta que grandes empresas não
procuram tanto essa linha porque, como já estão
no exterior e têm até ações na Bolsa de Valores de
Nova York, o custo de financiamento é mais
baixo no mercado internacional. “Elas captam
recursos a um custo baixo no exterior. Aqui
acaba sendo mais caro”, diz. O banco analisa
cinco operações atualmente, combinando em
alguns casos investimento interno e internacio-
nalização produtiva. “Vemos o que a empresa
está buscando e, se necessário, fazemos a oferta
de um empréstimo para uma parte desse investi-
mento no exterior”.    

A primeira operação do BNDES foi um
empréstimo para o frigorífico Friboi em dezem-
bro passado. Foram liberados US$ 80 milhões
para a aquisição da Swift Armour na Argentina.
Com a operação (a primeira de um frigorífico do
Brasil), a Friboi terá acesso às tecnologias de
embutidos e enlatados da empresa argentina e
aos canais de distribuição locais para exportação
de carne produzida no Brasil. O BNDES fez
dois outros empréstimos  de internacionalização:
um para a empresa CPM (software) e outro da
Cooperativa Agroindustrial Lar (armazenagem e
beneficiamento de grãos).

CAPA

A Vale do Rio Doce também conhece os cuida-
dos necessários a serem tomados ao se adquirir uma
empresa em outro país. No Brasil, a restrição para
compra de uma companhia está apenas na avalia-
ção do Conselho Econômico de Defesa da
Concorrência (Cade). Em agosto, a Vale realizou a
oferta pública de US$ 18 bilhões para compra da
mineradora canadense Inco. Ao mesmo tempo, os
executivos brasileiros começaram a negociar com o
governo do Canadá a garantia para manter os
empregos dos atuais funcionários.    

Empresas de porte menor também apostam
com investimentos no exterior. Fabricante de
refrigeradores comerciais, a Metalfrio decidiu no

Gastaldoni, informa que a linha atende às estra-
tégias da política industrial do governo: estimular
a inovação e ter grandes multinacionais brasilei-
ras. Segundo ele, as companhias justificam esses
investimentos diretos no exterior pela necessida-
de de superar barreiras comerciais e montar base
de distribuição mais forte em outros países. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CARRO-CHEFE DA GLOBALIZAÇÃO PRODUTIVA
Os investimentos estrangeiros diretos (IED) se multiplicaram
nos últimos 30 anos e se tornaram um dos principais
instrumentos de reestruturação do setor privado na
economia global. Os recursos saltaram de US$ 243 bilhões
em 1990 a US$ 1,2 trilhão em 2000, o maior fluxo
registrado. Hoje está no nível de US$ 1 trilhão por ano.
Existe concentração de investimentos no eixo Estados
Unidos, União Européia e Japão. Os norte-americanos se
mantêm historicamente como maiores realizadores e
recebedores de IED no mundo, na ordem de 20% do total.

A América Latina registrou forte entrada de IED
até 2000 com as privatizações de empresas estatais.
Naquele ano, o Brasil chegou a receber US$ 33 bilhões,
caindo para o patamar de US$ 18 bilhões (a projeção
para 2006). De 1999 a 2002, o IED tinha uma função
importante na economia brasileira de financiar o déficit
das contas externas. Hoje esse financiamento se dá
com as receitas de exportações.  

Os investimentos brasileiros diretos alcançaram
um valor máximo de US$ 9 bilhões em 2004, com a

operação da Ambev com os belgas Interbrew.
Em 2005, foram US$ 2,5 bilhões.

De 1945 a 1980, o IED se concentrou na construção
de plantas industriais para manufaturas. A partir de
meados dos anos 1980, começou a onda de fusões e
aquisições, principalmente em serviços (telefonia,
bancos). De 1987 a 2000, 75% dos recursos se
relacionavam às fusões e aquisições de empresas
no mundo. Nos anos 1990, os países emergentes
entraram na rota dos investimentos diretos. 

O IED teve forte impulso nas últimas duas décadas
com os novos instrumentos de financiamento como
bônus e trocas de ações. Estes substituíram os
empréstimos bancários tradicionais. Nos próximos
anos, segundo estimativas, a indústria (alimentos,
eletroeletrônicos, bebidas, veículos) deve voltar a ser o
principal destino do IED no mundo. Na América Latina,
os investimentos devem crescer em mineração,
petróleo, agricultura, alimentos, bebidas, química,
têxteis, couro, hotéis, restaurantes e turismo.

primeiro semestre deste ano abrir uma unidade na
Turquia e, há dois meses, comprou a dinamar-
quesa Caravell. Segundo o presidente da empresa,
Luiz Fernando Moreira Caio, tais operações visam
a colocar a Metalfrio como um dos três maiores
grupos globais em refrigeração comercial e facilitam
a entrega de produtos em várias partes do mundo.

POLÍTICA INDUSTRIAL
Diante dos movimentos das empresas em dire-
ção ao exterior, o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) lançou
uma linha de crédito só para internacionaliza-
ção. O assessor da presidência do banco, Carlos

Empresas brasileiras investem
mais no exterior (US$ bilhões)

Investimentos diretos crescem

no mundo (US$ bilhões)

FONTE: Banco Central.     FONTE: Unctad, Cepal e Iedi.
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FÁBRICA DA EMBRAER NA CHINA: 
empresa é uma das 12 brasileiras com 

maior potencial de industrialização
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