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Vale, CSN e Gerdau ganham nota elevada em ranking que mostra o quanto companhias 
brasileiras estão preparadas para a globalização. 
 
Dois grandes negócios realizados nesta semana por empresas brasileiras no exterior mostram 
como essas multinacionais estão avançando em outros países. A Vale do Rio Doce comprou a 
mineradora canadense Inco por US$ 18 bilhões, depois de três meses de negociações e muita 
disputa. Um dia depois, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmou um contrato de fusão 
de suas operações nos Estados Unidos com a tradicional siderúrgica norte-americana 
Wheeling-Pittsburgh. 
 

 
 
Na mesma semana, a Fundação Dom Cabral divulgou nos EUA um ranking das empresas 
brasileiras que mais avançaram no mercado internacional. Ele mostra quais são os sete passos 
para que uma companhia brasileira possa ser considerada uma multinacional de sucesso lá 
fora. 
 



 
 
No topo do ranking, estão a siderúrgica Gerdau, a construtora Norberto Odebrecht e a Vale. A 
lista considera apenas as empresas controladas por brasileiros. A AmBev, por exemplo, ficou 
de fora.  
 
O professor da Dom Cabral e coordenador do ranking, Álvaro Cyrino, conversou com o G1 e 
contou qual o segredo do sucesso das empresas brasileiuras que conseguiram se 
internacionalizar. Acompanhe o passo-a-passo:  
 
1º - Vendas realizadas no exterior. Esse é o primeiro passo para a internacionalização de uma 
empresa, a presença dos seus produtos em outros países. Todas as companhias listadas do 
ranking já ultrapassaram essa fase. Mas, em geral, as multinacionais brasileiras ainda 
dependem muito das vendas no mercado interno. Destaque para a Aracruz Celulose e a 
Embraer, que têm 96% e 92% das vendas realizadas fora do País, respectivamente.  
 
2º - Ativos (como fábricas e escritórios) no exterior. “Esse para nós é o divisor da águas. É 
quando a empresa que começa a investir lá fora e se compromete com a internacionalização, 
porque você não pode sair tão facilmente do país”, diz Álvaro Cyrino, professor fundação Dom 
Cabral, coordenador do ranking.  
 
Os destaques aqui são a Marcopolo e a Gerdau, que têm mais de 40% dos seus ativos, 
localizados em outros países. A Vale do Rio Doce tinha poucos negócios - em relação ao que 
existe no Brasil -, mas agora deve ampliar a participação. A Petrobras é outra que, 
percentualmente, ainda tem pouca presença.  
 
O trabalho também revela que as empresas brasileiras preferem ter o seu próprio negócio 
quando se trata de atuar fora do País. “A preferência tem sido por aquisições. As joint-
ventures (parcerias), quando acontecem, são mais por imposição do país que recebe, como no 
caso da Embraer na China”, diz Cyrino. “As empresas brasileiras, por questões culturais, têm 
uma grande necessidade de controle.”  
 
3º - Funcionários no exterior. Acompanha o número de ativos, principalmente nas empresas 
que utilizam mais mão de obra. Gerdau e Odebrecht têm mais de um terço dos trabalhadores 
fora daqui.  
 



4º - Regiões do mundo em que está presente. Segundo o estudo da Dom Cabral, não basta ser 
líder regional, é preciso estar bem posicionado em todos os continente, tanto nos países 
desenvolvidos como nos mercados emergentes. Mas as empresas brasileiras ainda estão muito 
concentradas na América Latina. A Vale é a empresa que tem a nota mais alta entre as 
pesquisadas. Mesmo antes da compra da Inco, a companhia já atuava nos cinco continentes, 
em mais de 40 países. Sadia, Petrobras e Perdigão também se destacam.  
 
5º - Número de atividades no exterior. No início, as empresas atuam apenas nas vendas, com 
a abertura de um escritório comercial. Mas depois, precisam avançar. Normalmente, elas 
começam fazendo a montagem final de produtos que já chegam praticamente prontos do 
Brasil, e então passam a trabalhar lá fora em todas as fases da produção. As empresas mais 
internacionalizadas começam também a atuar em pesquisa e desenvolvimento fora do Brasil.  
 
6º - Tempo de atividade no exterior. Nesse ponto, a Petrobras, que já buscava oportunidades 
em outros países nos anos 60, tira nota máxima. A Gerdau, no Uruguai desde a década de 70, 
e a Norberto Odebrecht, pioneira entre as construtoras na década de 80, também se 
destacam.  
 
7º - O nível de governança corporativa é considerado o último passo para a internacionalização 
de uma empresa. Aqui, leva-se em conta o número de Bolsas de Valores nas quais a 
companhia negocia seus papéis. “Quem está em Nova York, por exemplo, tem de prestar mais 
contas aos investidores”, diz o coordenador do ranking. Em geral, as empresas que chegam a 
esse nível têm uma avaliação de crédito melhor que a do próprio governo brasileiro (o setor 
público de um país é, por definição, considerado sempre mais seguro do que o setor privado). 
A Vale do Rio Doce, por exemplo, garantiu a compra da Inco com um financiamento realizado 
por quatro grandes bancos internacionais. 
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