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Cada vez mais, grupos brasileiros se expandem para outros países em busca de novos
mercados, de proximidade com clientes ou simplesmente por estratégia comercial

Sucesso no
EXTERIOR

por Gleise de Castro

E
m sintonia com a crescente
globalização econômica, o
número de empresas brasi-
leiras no exterior só aumen-
ta. É uma tendência que veio
para ficar. De acordo com
dados da Fundação Dom Ca-
bral, os investimentos dire-

tos feitos por empresas brasileiras no
exterior somaram US$ 2,5 bilhões em
2005, o que representa 86% do total de
investimentos externos diretos da
América Latina e do Caribe e mais de
11% do total investido por economias
emergentes. Até o ano passado, o esto-
que de capital de empresas brasileiras
aplicado em unidades próprias no exte-
rior atingiu US$ 71,5 bilhões, o equiva-
lente a 13% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro. "O crescimento do
comércio exterior e do volume investi-
do fora do País mostra uma tendência
que considero irreversível", diz o em-
baixador Rubens Barbosa, presidente
do Conselho de Comércio Exterior da

Fiesp. "Para as grandes empresas brasi-
leiras, voltar-se para o exterior é quase
uma condição de sobrevivência." A seu
ver, os grandes grupos que ficarem limi-
tados ao mercado doméstico tenderão,
a médio prazo, a ser comprados por
empresas globais.

O movimento de internacionaliza-
ção de companhias brasileiras come-
çou com a abertura econômica dos
anos 1990, quando elas se viram força-
das a competir no mercado doméstico

com concorrentes internacionais, e
ganhou impulso a partir de 1997. Em
2004, os investimentos brasileiros dire-
tos no exterior bateram o recorde de
US$ 9,5 bilhões. Mas foi um ano atípi-
co, pois mais da metade desse valor -
US$ 5 bilhões - veio da fusão da

BENEFÍCIO. Empresas com receita
em moeda forte conseguem melhor

classificação de risco e capital a
custo mais baixo, diz Oliveira
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AmBev com a belga Interbrew, que re-
sultou na gigante mundial de bebidas
InBev. "Em 2005, os valores voltaram
aos níveis tradicionais e a expectativa
é de que subam de forma consistente
neste e nos próximos anos", diz Luiz
Carlos Ferreira de Carvalho, coorde-
nador do programa Global Players e
do núcleo de estudos de internaciona-
lização da Fundação Dom Cabral. Isso
tende a ocorrer, em sua avaliação, de-
vido ao grau de estabilidade alcançado
pela economia brasileira e pelo fato de
as empresas brasileiras estarem per-
cebendo cada vez mais os benefícios
de se investir no exterior.

Razões variadas. Um dos fortes mo-
tivos que levam vários grupos brasilei-
ros a seguir a rota do exterior é a bus-
ca da expansão de negócios em seto-
res em que o mercado brasileiro já
está saturado, caso das indústrias side-
rúrgica, têxtil, de cimentos, alumínio,
papel e celulose e grãos, que depen-
dem de volume de produção para se
tornar competitivas. São exemplos

desse movimento a Gerdau e a Vo-
torantim Cimentos. "Para alguns seto-
res, a opção de crescer no mercado
interno já não existe", diz Carvalho.
"E, como estratégia de competição,
muitas companhias entendem que é
melhor expandir seu conceito de mer-
cado e concorrer com outras empre-
sas internacionais no exterior do que

ficar restritas ao mercado interno e
sofrer aqui ataques de competidoras
estrangeiras."

Reinaldo Grasson de Oliveira,
gerente da área de finanças corporati-
vas da consultoria Deloitte, também
avalia que a internacionalização, nes-
ses casos em que os preços e custos

i são definidos em escala global, signi-
fica não só uma oportunidade, mas
uma necessidade. "Ao buscarem
espaço no exterior, essas empresas
expandem sua base de clientes, abrin-
do novos mercados para seus produ-
tos, e diversificam suas fontes de
receita. Quando passam a ter receita
em moeda forte e operações em out-
ros países, conseguem melhor classi-
ficação de risco, o que lhes permite
acesso a capital a custo mais baixo e
prazos mais longos do que no Brasil",
diz Oliveira, lembrando que elas
podem ainda contar com benefícios
operacionais, como aumento de esca-
la e ganhos de sinergia, o que lhes
propicia melhor posição na negocia-
ção com clientes e fornecedores.
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Outra razão com peso importante
na internacionalização é a necessidade
de seguir o cliente em um novo merca-
do. Esta é uma tendência comum no
setor de autopeças, como é o caso da
Sabó, hoje instalada próximo a centros ;
de desenvolvimento de tecnologia de
veículos na Europa. Além do acesso
quase integral ao desenvolvimento dos
veículos, essas empresas contam com
a vantagem de ter maior controle
sobre qualidade, prazos de entrega,
logística e atendimento ao cliente de
forma a poder disputar contratos em
igualdade de condições com concor-
rentes internacionais.

A internacionalização também
pode ser a solução para driblar barrei-
ras comerciais, que vão de quotas de
importação a limitações tarifárias, esta-
belecidas por países como os EUA
para alguns produtos. Foi o que fez,
por exemplo, a Cutrale, fabricante de
suco de laranja, que se estabeleceu no
na Flórida e lá desfruta as mesmas
condições de produção e venda dos
fabricantes locais.

Competitividade. Ao se tornar multi-
nacional, a empresa brasileira passa
também a conviver com níveis mais
altos de competitividade, o que amplia
sua visão de mercado e a leva a adotar
melhores práticas de gestão e opera-
ção, benefícios que são transportados
para o mercado doméstico e fortale-
cem a empresa. "Ao se instalar no

exterior, a companhia ganha muscula-
tura", diz Oliveira, da Deloitte.

Charles Krieck, responsável pela
área de mercados industriais da con-
sultoria KPMG, nota que a internacio-
nalização tem ocorrido mesmo sem
que a empresa saia do País. Isso signi-
fica que, para enfrentar a concorrência
de multinacionais no mercado nacio-
nal, as companhias brasileiras preci-
sam adotar modelos, controles e pro-
cessos de gestão e produção similares
aos dos competidores internacionais.
Já José Luiz Saicali, responsável pelo
departamento de consultoria financeira
da KPMG, destaca a importância do
processo de internacionalização para
que uma empresa amplie sua atuação já
favorável no mercado interno ou read-
quira a produtividade perdida ou amea-
çada por concorrentes estrangeiros.

Seja como for, as multinacionais bra-
sileiras estão fincando suas bandeiras
nos mais diversos continentes, o que as
coloca na posição de protagonistas da
inserção cada vez maior do País na eco-
nomia internacional. l J

Text Box
Fonte: Revista da Indústria, ano 6, n.121, p.44-47, set. 2006. 




