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Em 2006, os 30 países da OCDE mandaram para fora de suas fronteiras mais de US$ 1 trilhão 
em investimento direto no exterior. O fenômeno mais notável, porém, foi o pico dos 
investimentos procedentes dos países emergentes. Ainda que os países da OCDE continuem 
sendo os maiores investidores, brotaram novos atores no fluxo de capitais internacionais.  
 
Os investimentos estrangeiros de empresas de países emergentes alcançaram um recorde de 
US$ 133 bilhões. As multinacionais do novo mundo que estão na classificação empresarial da 
Fortune Global 500 eram mais de 60 em 2005 (e apenas 26 há duas décadas). A capitalização 
da russa Gazprom supera hoje a de empresas emblemáticas da OCDE, como a Microsoft. E a 
da China Mobile supera a da inglesa Vodafone. Em menos de uma década, a coreana Samsung 
entrou no clube das 20 marcas empresariais mais valorizadas. A mexicana Cemex e a Vale do 
Rio Doce lideram os rankings de seus respectivos setores. Em 2005, as vendas totais dessas 
empresas chegaram a quase US$ 2 bilhões. E empregam 6 milhões de pessoas no mundo. 
 
Convém, entretanto, relativizar esses sucessos. Durante uma conferência internacional na 
OCDE, no começo de julho deste ano, dedicada à globalização das multinacionais indianas e 
chinesas, os responsáveis por algumas delas relativizaram seus êxitos. Conglomerados 
indianos como Tata ou Mahindra, por exemplo, bem que podem se orgulhar de seu 
crescimento espetaculares, mas seguem distantes em volumes de venda ou de capitalização 
em bolsa comparados a seus concorrentes, como IMB ou Toyota. Os ativos totais no exterior 
das 100 maiores transnacionais emergentes são comparáveis apenas ao total de ativos 
estrangeiros da General Electric. 
 
Mas, em termos de fusões e aquisições, essas multinacionais invadiram o mundo globalizado 
de forma espetacular. Entre 1990 e meados de 2007, as empresas de Cingapura realizaram 
operações por mais de US$ 36 bilhões na OCDE. O Brasil é o segundo país mais atuante: suas 
empresas realizaram aquisições de mais de US$ 32 bilhões na OCDE durante o mesmo 
período. Seguem-no os Emirados Árabes Unidos (US$ 24 bilhões) e a África do Sul (US$ 20 
bilhões). Além de se dirigirem às empresas da OCDE, as multinacionais emergentes também 
foram atuantes em outros países emergentes. Durante esse mesmo período, Cingapura 
investiu, novamente, US$ 36 bilhões em outros países emergentes, à frente de China (US$ 18 
milhões) e Malásia (US$ 13 milhões). Dois países latino-americanos estão entre os dez mais 
atuantes em outros emergentes: Brasil (US$ 7 bilhões de operações de fusão e aquisição) e 
Chile (US$ 1 bilhão). 
 
E as condições atuais de baixo custo de capital para essas empresas devem continuar. De fato, 
em 2006, segundo os dados oficiais chineses, suas empresas investiram fora do país mais de 
US$ 16 bilhões (32% a mais do que em 2005). No final de 2006, o total de investimentos 
estrangeiros de empresas chinesas superava os US$ 73 bilhões. Contudo, o grosso desses 
investimentos foi realizado por empresas estatais, característica que poderia ser limitante no 
futuro para a internacionalização das empresas chinesas. Ao contrário de suas concorrentes 
indianas, brasileiras ou mexicanas, a maioria em mãos do capital privado, as empresas 
chinesas continuam sendo de capitalismo estatal. 
 
Alguns exemplos de empresas da OCDE, como a francesa EDF ou a norueguesa Statoil, 
indicam inconvenientes nos processos vitoriosos de internacionalização de empresas 
controladas pelo Estado. Mas o debate não deixará de alimentar os noticiários no futuro. A 
questão da reciprocidade de tratamento e da transparência é cada vez mais freqüente nas 
discussões internacionais. 
 
A América do Sul não ficou para trás nesse processo. Em 2006, os investimentos externos de 
companhias latino-americanas alcançaram quase US$ 41 bilhões, o dobro de 2005. E tudo 
indica que em 2007 um novo recorde será alcançado. Um exemplo notável é o do Brasil, onde 
os investimentos dentro do País (US$ 19 bilhões em 2006) foram superados pelos feitos no 
exterior por empresas brasileiras (US$ 28 bilhões). 
 



As empresas do novo mundo estão se tornando maiores, exportando não apenas capitais, mas 
também seus procedimentos, tecnologias e modelos de negócio. Não nos enganemos: por trás 
desse sucesso estão empresas que inovaram e conseguiram, como as da OCDE, ser líderes, 
nas mãos de empresários audazes. Não estamos falando de um punhado de exemplos 
isolados, mas de uma onda crescente que está mudando a cara do capitalismo mundial. 
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