
Múltis do país investem mais no exterior  
Valdo Cruz 
 
Investimento de empresas brasileiras lá fora chega a US$ 36,5 bi em 2006 e 2007, superior ao 
montante de 1994 a 2005 
 
Tendência veio para ficar, dizem analistas, por razões como busca de se aproximar de clientes do 
exterior e de capital de baixo custo  
 
O fenômeno da internacionalização das empresas brasileiras se intensificou nos últimos dois anos. 
Entre 2006 e 2007, os investimentos das múltis brasileiras no exterior atingiram US$ 36,5 
bilhões, mais do que essas empresas investiram lá fora nos 12 anos anteriores. De 1994, início da 
estabilização econômica, a 2005, os investimentos diretos de brasileiros no exterior foram de US$ 
30,6 bilhões. 
 
Especialistas apostam que essa é uma tendência que veio para ficar por várias razões. Desde o 
esgotamento do mercado doméstico para algumas empresas, passando pela busca de 
proximidade de seus clientes, até a procura de capital de baixo custo e fuga das barreiras 
protecionistas mundo afora. 
 
Dados arquivados no Banco Central mostram que o desejo de fincar bandeira em solo estrangeiro 
não está mais restrito ao grupo das maiores múltis brasileiras, encabeçado por Vale, Petrobras, 
Gerdau, Embraer e Votorantim. 
 
Em 2007, mais de 25 empresas fizeram investimentos no exterior, com US$ 12,135 bilhões 
aplicados lá fora. Os números sigilosos do BC registram que nenhuma dessas operações superou 
US$ 1 bilhão, dado que, segundo especialistas, sinaliza como cresce o interesse por se 
internacionalizar. 
 
No ano anterior, o número de empresas que decidiram investir no exterior foi menor, mas já 
indicava uma tendência de alta. Cerca de 15 múltis brasileiras responderam por um investimento 
de US$ 24,415 bilhões em outros países. 
 
O volume de 2006 foi excepcional por conta da compra da mineradora canadense Inco pela Vale, 
operação que sozinha representou uma remessa de US$ 13,4 bilhões como investimento 
produtivo. 
 
Para 2008, a expectativa de governo e mercado é que o volume de investimento no exterior do 
ano passado se repita, ficando acima de US$ 10 bilhões, apesar da crise americana. 
 
O economista José Roberto Mendonça de Barros analisa que o fenômeno da internacionalização 
das empresas brasileiras começa a ficar significativo em 2004, ano da fusão da cervejaria Ambev 
com a belga Interbrew, mas se intensifica no ano seguinte, quando empresários "descobrem que 
o dólar barato veio para ficar". 
 
Ou seja, para compensar a desvalorização cambial, muitos empresários nacionais decidiram não 
só importar componentes mais baratos como instalar unidades no exterior. 
 
Dados do BC mostram que de 2006 para 2007 aumentou o volume de investimentos no exterior 
de múltis brasileiras do setor industrial. Saltou de US$ 3,3 bilhões para US$ 5,023 bilhões, ou 
43,1% de todo o movimento registrado em 2007. 
 
O setor de serviços, porém, liderou o ranking de investimentos no exterior em 2007, com 54,5% 
do total. A atividade financeira encabeça esse grupo de investimentos, com US$ 3,1 bilhões 
aplicados lá fora. 



 
Do ponto de vista de destino do capital brasileiro, ele buscou preferencialmente os EUA no ano 
passado. Foram US$ 3,5 bilhões, mais de 30% de tudo aquilo que as múltis nacionais enviaram 
para o exterior como investimento. A busca do mercado americano é uma forma de driblar as 
barreiras protecionistas impostas pelo governo dos EUA. 
 
Professor da Fundação Dom Cabral, especializada em estudos na área, Alvaro Cyrino cita a 
Cutrale (suco de laranjas) e a Gerdau como múltis brasileiras que investem forte nos EUA para 
contornar as altas taxas impostas aos bens nacionais. 
 
Apesar do ritmo mais acelerado dos investimentos brasileiros no exterior, ele ainda está 
"engatinhando", na definição do presidente da Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudos de 
Empresas Transnacionais), Luís Afonso Lima. 
 
Segundo ele, esse é um movimento bem-vindo, cuja tendência veio para ficar, mas chegou 
"tardiamente" ao Brasil. 
 

 
Leia mais: 
 
Empresas geram vagas no exterior  
Cristiane Barbieri 
 
Investimento de múltis nacionais em outros países torna-se mais abrangente 
 
Na Votorantim Cimentos, os trabalhadores em outros países já são 40% do total; atuação no 
exterior vai além de receitas com vendas  
 
No ano que vem, quase metade das vagas geradas pela fabricante de ônibus Marcopolo estará no 
exterior. Na Votorantim Cimentos, os trabalhadores em outros países já são 40% do total, e, na 
Gerdau, a geração de caixa internacional representa o mesmo volume do que a originada no 
Brasil. 
 
Esses são apenas alguns indicadores da consolidação da nova fase na internacionalização das 
empresas brasileiras. Se, até há alguns anos, os negócios internacionais pesavam só no 
faturamento -geralmente pela exportação de produtos feitos no Brasil a subsidiárias comerciais-, 
recentemente as operações estrangeiras ganharam contornos mais complexos. 
 
A abertura e a aquisição de um número cada vez maior de empresas e fábricas no exterior fez 
com que as operações internacionais abrigassem outros tipos de operações. Entre elas, formação 
de mão-de-obra estrangeira, desenvolvimento da rede de fornecedores internacionais, 
manutenção da cultura corporativa e da competitividade obtidas no Brasil, numa gama de 
diferentes países. 
 
"A internacionalização alcançou uma complexidade infinitamente maior", diz Gilberto Tomazoni, 
presidente da Sadia. "O desafio é construir uma plataforma de gestão internacional, replicando no 
exterior nossos diferenciais competitivos." 
 
Com uma fábrica aberta na Rússia no fim do ano passado e outra que deverá ser construída nos 
Emirados Árabes, a Sadia começou a levar a cultura da empresa a suas operações internacionais 
por meio de consultorias. Porém agora desenvolve sua própria metodologia para levar seus 
diferenciais a outros países. 
 
A tendência deve ganhar mais força nos próximos anos. A área de gestão da consultoria 
Accenture, por exemplo, tinha cerca de 10% dos funcionários voltados à internacionalização dos 



clientes, cinco anos atrás. Hoje, já são 30% do total, dedicados tanto a identificar oportunidades 
de negócios quanto a viabilizar a expansão em mercados internacionais. 
 
"Nunca trabalhamos tanto em novas expansões como agora", afirma Marcelo Gil Souza, diretor de 
estratégia da Accenture. "As empresas maiores começaram o processo há alguns anos e 
continuam mirando novos mercados. Só que agora seus fornecedores brasileiros de menor porte 
começam a trilhar o mesmo caminho." 
 
Hoje, a Accenture trabalha na internacionalização de dez empresas e cuida do operacional de 30 
que já estão lá fora. 
 
"O fato de o Brasil ter entrado nesse movimento atrasado tem suas vantagens", diz Souza. "A 
tecnologia da informação permite que as subsidiárias sejam completamente integradas à matriz, 
barreira que multinacionais mais antigas ainda têm dificuldade em quebrar." 
 
Ao aproveitar experiências prévias, as empresas brasileiras têm conseguido reduzir o tempo de 
retorno de seus investimentos internacionais. 
 
Segundo Luiz Carlos Carvalho, coordenador do ranking de empresas transnacionais brasileiras, da 
Fundação Dom Cabral, o prazo médio de retorno para operações internacionais, em geral, é de 
cinco a seis anos. 
 
Há empresas brasileiras, no entanto, obtendo resultados em apenas dois anos. "Se é capacidade 
gerencial ou circunstância de um mercado aquecido só o tempo dirá", diz Carvalho. "Porém as 
empresas estão ganhando competitividade." 
 
Com a previsão de ter dez fábricas em oito países até o fim de 2008, a Marcopolo também entrou 
numa nova etapa de internacionalização. Parceiro da Tata Motors na Índia, a fabricante deverá 
inaugurar naquele país a maior fábrica de ônibus do mundo, em 2009. 
 
Isso quer dizer que a maior internacionalização poderá levar à redução de empregos no Brasil, 
quando a produção no exterior compensar mais? 
 
"As pesquisas indicam o contrário: há aumento de vagas qualificadas nos países que sediam 
multinacionais", diz Antônio Carlos Porto Gonçalves, da FGV. "Além disso, as vagas geradas lá 
foram não seriam necessariamente criadas aqui." 
 
Isso porque mercados locais são limitados, segundo Carvalho. "Nenhum país tem recursos nem 
consumidores infinitos", diz ele. "A internacionalização também gera entrada líquida de recursos e 
empregos com remuneração maior." 
 
Além disso, a presença em mercados internacionais funciona como uma espécie de proteção 
contra as oscilações. 
 
A Votorantim Cimentos, por exemplo, iniciou sua expansão nos EUA quando o mercado de 
construção local estava em alta, e o do Brasil, estagnado. Com a crise das hipotecas de alto risco 
nos EUA, as vendas no exterior diminuíram, porém as nacionais estão muito aquecidas. 
 
"Nossa estratégia é buscar equilíbrio dos ativos entre mercados maduros e emergentes, 
minimizando impactos de variações cambiais e volatilidades regionais", diz Walter Schalka, 
presidente da empresa. 
 

 
Leia mais: 
 



Câmbio leva produção para fora, diz Marcopolo  
 
Na virada do mês, a Marcopolo lançou, em parceria com a Tata Motors, o primeiro ônibus criado 
especialmente para o mercado indiano. É no país asiático que inaugurou sua mais recente fábrica 
e onde deverá abrir, em 2009, a maior unidade do setor no mundo. Serão 5.000 funcionários, 
produzindo 25 mil ônibus ao ano.  
 
Em 2008, a empresa também pretende inaugurar outra fábrica na Rússia. Rubens de la Rosa, 
presidente da Marcopolo, diz que a empresa entrou numa segunda fase de internacionalização, a 
qual foi levada graças à valorização cambial. Ele dá outros detalhes do processo na entrevista 
abaixo: (CB)    
 
FOLHA - A Marcopolo mudou seu processo de internacionalização?  
 
RUBENS DE LA ROSA - Até alguns anos atrás, nossa estratégia internacional era exportar o kit de 
peças e montar lá fora, no esquema de CKD [em que há só a montagem de kits prontos]. Só que, 
com o real cada vez mais valorizado, fizemos contas e percebemos que algumas fábricas não 
tinham mais condições de comprar componentes brasileiros. Alteramos o formato e começamos a 
procurar e desenvolver fábricas e fornecedores nos diferentes países.  
 
FOLHA - O governo deveria ter atuado mais fortemente para evitar a queda do dólar?  
 
DE LA ROSA - Em vários momentos achamos que o dólar tinha chegado ao piso e sofremos muito 
com sua queda. Até que chegamos à conclusão de que não poderíamos mais trabalhar pensando 
no dólar. Gostaríamos que o esforço do governo tivesse sido maior, mas a força da especulação 
foi muito grande. Deveríamos ter pensado em alguma tributação a quem ganhou com a oscilação 
da moeda e os juros brasileiros, mas entendo a restrição.  
 
FOLHA - A solução então é produzir lá fora?  
 
DE LA ROSA - A produção lá fora é uma realidade porque não consigo exportar.  
 
FOLHA - Houve redução de vagas, com a diminuição da produção brasileira voltada à exportação?  
DE LA ROSA - Por sorte, o mercado brasileiro está bastante aquecido. Quem produzia para 
atender às exportações teve seu trabalho redirecionado para o mercado interno. Apesar de 
estarmos produzindo e vendendo mais em dólares, as vendas em reais têm hoje peso maior do 
que há alguns anos.  
 
FOLHA - O Brasil tem uma boa política para a internacionalização de empresas?  
 
DE LA ROSA - Não existe um sistema no qual a empresa possa se apoiar para movimentar-se de 
maneira consistente no exterior. Nem em áreas em que já há resoluções formadas as coisas 
andam. A Lei Kandir, que prevê a volta do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadoria] sobre 
bens exportados, não funciona no emaranhado tributário brasileiro. Poderíamos ter apoio do 
governo em gastos de pesquisa e prospecção, por exemplo, ou de órgãos como o Itamaraty. 
Recebi há pouco a visita de um país querendo fazer negócio com a Marcopolo. Não foi uma 
empresa, foi um país. O Brasil não tem essa iniciativa.  
 
FOLHA - O governo não deve ter outras prioridades que ajudar grupos privados a avançar no 
exterior?  
 
DE LA ROSA - Muitos países têm políticas de internacionalização. Ainda não é prioridade aqui 
porque o mercado interno é muito absorvente. Chegará um momento, no entanto, em que ter 
marcas fortes internacionais será importante ao país.  
 



FOLHA - A crise americana tem afetado os negócios da Marcopolo?  
 
DE LA ROSA - Acabei de passar 15 dias na Ásia e ninguém menciona a crise. Por enquanto, a 
turbulência parece restrita mais ao mercado de capitais do que à economia real. Poderá haver 
contágios, com o encolhimento da economia americana, mas ônibus não é bolsa da Louis Vuitton. 
A decisão de compra é no longo prazo e menos suscetível à movimentação de mercados. Só 
seremos afetados se houver recessão brutal.2 
 

 
 

 
 

Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2008, Dinheiro, p. B1-B3. 


