
Brazil is going through the third stage of the internationalization of its economy. The first one was the trade libe-
ralization, by the end of the eighties. The second, the opening up of the economy foj; foreign investments, in
the níneties. Now it is íhe internationalization of the Brazilian companies. In 2007, the privaie sector invested
29 biliion dollars abroad. This new stage raises new challenges for enterprises and the government alike. Should
the government support the Brazilian companies to invest in other countries? If só, how?

O Brasil vive o terceiro momento de
uma nova fase de internacionalização da
sua economia. O primeiro foi a liberaliza-
ção do comércio internacional, em fins dos
anos 1980 e início dos 1990. O segundo, a
abertura da economia aos investimentos
externos, em meados da década dos 1990.
Por fim, mais recentemente, em ritmo ca-
da vez mais acelerado, é a vez da interna-
cionalização das empresas brasileiras.

Poucos se recordam de que, em mea-
dos da década de 1980, a tarifa média de
importação no Brasil era da ordem de
50%, enquanto quase 2 mil produtos fa-
ziam parte de uma lista de importações
suspensas. Sem falar na chamada "gaveta
da Cacex", que era a prática, então costu-
meira, de adiar indefinidamente a conces-
são da licença de importação, que na época
era obrigatória. Em fins dos anos 1980 e
início da década seguinte, realizou-se uma
significativa redução da proteção à indús-
tria nacional. Hoje, o Brasil não tem qual-
quer barreira não tarifária - são muito
poucos os países que podem dizer o mes-
mo - e a sua tarifa média de importação,
que é a Tarifa Externa Comum (TEC), do
Mercosul, é da ordem de 12%. Existem, é
verdade, algumas poucas sobretaxas e res-

trições quantitativas, que se devem a justi-
ficadas medidas de defesa comercial. De
outro lado, entretanto, se forem computa-
das as diferentes exceções à TEC, em de-
corrência de acordos comerciais, ou de
outros procedimentos, como os ex-tarifá-
rios, a tarifa efetivamente praticada caiu,
em 2005, a 10,7%, de acordo com estudo
preparado pela CNI.1

Assim, ao contrário do que muitos
imaginam, inclusive entre nós, a proteção
à economia brasileira está entre as mais
baixas do mundo em desenvolvimento.2

Com efeito, a mesma pesquisa da CNI
mostra que a tarifa média efetivamente
praticada no Brasil é equiparável ou mes-
mo inferior a de vários países emergentes,
entre os quais África do Sul (10,4%), China
(10,4%)," Coréia do Sul (12,4%), México
(16,0%), Tailândia (16,2%) e índia (29,9%).

Isto não quer dizer que as tarifas não
possam cair mais. Podem e devem, mas no
âmbito de negociações comerciais, sobre-
tudo bilaterais, pois o acordo multilateral
no quadro da OMC só avançará efetiva-
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mente após 2009, Se a abertura da econo-
mia, em termos da participação do comércio
exterior em relação ao PIB, ainda é peque-
na, cerca de 25%, isto não se deve ao alto
nível de proteção, mas à baixa taxa de cres-
cimento da economia, como o desempe-
nho das importações em 2007 comprova.

Hoje parece difícil explicar por que os
investimentos estrangeiros em telecomu-
nicações, exploração de .petróleo, informá-
tica e tantos outros setores eram proibidos
ou pelo menos submetidos a várias restri-
ções. Mas assim era, até meados dos anos
1990. E foram necessárias mudanças cons-
titucionais para permitir que investimen-
tos nestes setores começassem a fluir para
o Brasil e promover uma saudável con-
corrência em serviços vitais para o de-
senvolvimento, como o de informática, ou
indispensáveis para a população, como a
telefonia celular.

No início dos anos 2000, ingressamos
no terceiro momento da inserção interna-
cional da economia. Não se trata mais de
apenas remover as barreiras à importação,
mas de exportar mais e diversificar mer-
cados e produtos de exportação. Não se
trata de abrir a economia aos capitais es-
trangeiros, mas de realizar investimentos
em mercados externos, para estar mais
próximo do consumidor, agregar valor à
exportação, ingressar nos canais de dis-
tribuição ou promover um upgrade tecno-
lógico.

Em resumo, depois de ter-se aberto aos
bens, serviços e investimentos externos, o
Brasil encontrava-se preparado para sair
do isolamento em que se colocou por tan-
tos anos, para exportar mais e investir ex-
ternamente.

Na verdade, os investimentos diretos
brasileiros no exterior não começaram
nesta década. Desde os anos 1960 e 1970
algumas grandes empresas como a Petro-
bras, assim como as companhias de co-
mercialização e bancos, já operavam no
estrangeiro. No final dos anos 1970, com a

quebra financeira do Estado, empresas de
engenharia e construção foram induzidas
a buscar novos mercados para seus servi-
ços. Mas na década de 1980, os valores
ainda eram modestos, pouco mais de 2
bilhões de dólares. Nos anos 1990, chegou
a vez das empresas produtivas; após te-
rem-se ajustado à abertura da economia,
começam a migrar, sobretudo para os
países vizinhos da América do Sul. Em
alguns casos, buscavam proteger-se dos
empréstimos contraídos em moeda es-
trangeira; em outros, procuravam insu-
mos mais baratos para reduzir custos.

Nos dias atuais, os volumes são mais
significativos e as motivações mais diver-
sificadas. A maioria das empresas busca
uma expansão das exportações e a con-
quista de novos mercados mediante a pro-
ximidade com o consumidor (Marco Pólo)
ou o ingresso nos canais de distribuição
(Sadia); algumas têm por objetivo uma
elevação do patamar tecnológico median-
te a presença em mercados mais competi-
tivos, como é o caso da Odebrecht, nos
Estados Unidos; outras procuram posicio-
nar-se na consolidação do setor (Gerdau);
várias visam a contornar barreiras no aces-
so a mercados protegidos (Coteminas e
Friboi nos Estados Unidos); Vale e Petro-
bras fortalecem sua posição no mercado
de recursos naturais; por fim, algumas
começam a sair para posicionar sua mar-
ca, como é o caso da Natura na França.
Além dessas razões específicas, as empre-
sas brasileiras tiram proveito dos incenti-
vos oferecidos pelo câmbio valorizado
para investir no exterior.

Por trás da diversidade de situações,
existe a percepção de que, para sobreviver
à competição global, em particular dos paí-
ses de mão-de-obra mais barata e da avas-
saladora onda de mercadorias chinesas, é
preciso agregar valor ao produto. A inte-
gração do processo produtivo em escala
global está conduzindo a uma desintegra-
ção da cadeia produtiva nacional. Poucos
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países se apropriam da integralidade de
uma cadeia produtiva. Freqüentemente, a
pesquisa e a concepção do produto são
feitas num país, a matéria-prima vem de
outro e a fabricação se dá num terceiro. O
financiamento e o marketing provêm de
origens distintas. Neste processo de seg-
mentação, tudo que é "comoditizável", e
será destinado aos países de mão-de-obra
barata. A concorrência não está mais ape-
nas na conquista de mercado para um pro-
duto de exportação ou na atração de um
investimento, mas na apropriação dos seg-
mentos nobres, ou seja, de maior agregação
de valor. Para tanto, é preciso estar inte-
grado à cadeia produtiva em escala mun-
dial e estar presente em vários mercados.

Daí a proliferação das multinacionais.
No início do século XXI, o seu número
passou a 60 mil, entre as quais 35 mil
provinham de 15 países desenvolvidos.
Os países emergentes que informaram à
UNCTAD a saída de capitais sob a forma
de IDE aumentaram de 70 em 1985 para
122 em 2003, perfazendo um estoque de
US$ 46 bilhões neste último ano.3 No caso
do Brasil, o crescimento tem sido expressi-
vo. Como mostra a Tabela l, a seguir, no
período de 2002 a 2006, os investimentos

diretos líquidos de empresas brasileiras
no exterior cresceram de 2,5 a 28 bilhões
de dólares. É verdade que esses números
os únicos disponíveis, padecem de algu-
mas distorções: primeiro, são as operações
individuais de grande porte num só ano,
como é o caso da fusão da Ambev em
2004, ou a aquisição da Inco pela Vale, em
2006. Outras possíveis distorções estão no
fato de que, por vezes, o investimento to-
ma a forma de crédito intrafirmas, com
recursos que, em seguida, retornam ao
país. É o exemplo do substancial ingresso
de créditos em 2007.

A Tabela 2 discrimina os investimentos
diretos estrangeiros (IDE) por país de des-
tino. O ano de 2006 mostra a preferência
pelos Países Baixos, o que se explica possi-
velmente por investimentos associados à
distribuição de produtos na Europa; pela
Argentina, o que reflete o importante nú-
mero de aquisições nos anos recentes. Es-
ses números também contêm distorções,
como a que foi provocada pela aquisição
da Inco, no Canadá, pela Vale do Rio
Doce; e uma forte imprecisão, que vem do
fato de que muitos dos capitais brasileiros
se dirigem em primeiro lugar para pa-
raísos fiscais como Bahamas, Bermudas e
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Cayman, para só depois tomarem o rumo
de seu destino final.

Por fim, a Tabeia 3 distribui o IDE por
setor. Cerca de 53% do capital se destina
ao segmento de serviços, no qual prevale-
ce a intermediação financeira (33%). Cerca
de 45% dirigem-se a atividades industrias,
com preferência para a fabricação de pro-
dutos alimentícios e bebidas.

A aceleração do processo de interna-
cionalização suscita três questões relevan-
tes. A primeira está em saber se a saída de
investimentos é positiva para a economia.
A segunda, mais complexa, indaga se o
governo deve apoiar a internacionalização

de empresas. A última, parte do pressu-
posto de que, em certos casos, a ajuda é
legítima e diz respeito às modalidades do
apoio público.

As duas primeiras indagações são con-
troversas em vários países. Na França, o
ex-presidente Chirac chegou a fazer vários
pronunciamentos contra a délocdisation de
capitais franceses. Tais afirmações, contu-
do, não impediram o mandatário francês
de viajar para a China à frente de impor-
tante delegação de grandes empresários
franceses, para estimulá-los a investir no
país. O Congresso norte-americano, por
sua vez, moveu ruidosa campanha contra
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o out sourcing, particularmente no que se
refere à prestação de serviços de informá-
tica por empresas indianas.

No Brasil, curiosamente, a internacio-
nalização de empresas tende a ser mais
bem vista do que a privatização, não obs-
tante subtraia empregos ao país. Uma
avaliação objetiva mostra que a interna-
cionalização é saudável para a economia
e positiva para o país toda a vez em que

contribua para aumentar a competitivi-
dade das empresas, conquistar novos mer-
cados e agregar valor aos produtos de
exportação. Neste caso, o apoio público é
legítimo, dentro de limites razoáveis.

Quando, no entanto, a empresa é in-
duzida a investir no exterior porque a eco-
nomia não oferece condições adequadas
de competitividade, a internacionalização
não é saudável para a economia, nem para
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o país, que perde desnecessariamente em-
pregos preciosos. No Brasil, um número
crescente de empresas está sendo compe-
lido a investir no exterior para não perder
mercados de exportação, em decorrência
dos juros excessivos, do câmbio valoriza-
do ou da carga tributária elevada. Outras
vezes, a saída de capitais tem por objetivo
contornar as barreiras protecionistas de
países com os quais não temos acordos de
comércio. Por exemplo, se uma indústria
têxtil localizar-se na Guatemala, poderá
exportar para os Estados Unidos com tari-
fa zero; se o fizer a partir do Brasil, deverá
pagar uma tarifa de importação de 17%, o
que poderá inviabilizar a exportação. Se
tivéssemos celebrado acordos comercias
com um maior número de nossos parcei-
ros comerciais, como fizeram o México, e
mesmo os Estados Unidos, muitas de nos-
sas empresas não precisariam ter deixado
o Brasil para criar empregos em outro país.

A decisão de investir no exterior deixa,
assim, muitas vezes, de ser uma opção da
empresa, para se tornar uma condição
de sobrevivência. Ou a companhia se des-
loca ou perde competitividade e, por con-
seguinte, o mercado. É o dilema que estão
vivendo igualmente empresários da Eu-
ropa Ocidental, em decorrência da inte-
gração com os países do Leste europeu. O
professor José Pastore, em estudo recente,
aponta para as conseqüências da dispa-
ridade de salários entre os antigos e os
novos membros da União Européia.4 En-
quanto o salário médio por hora na Ale-
manha é de 25 dólares norte-americanos,
na República Tcheca é de 4,92 dólares.
Como elemento de comparação, nos Esta-
dos Unidos é de 21 dólares, no Brasil 4,23
e na China de 0,64 dólares. O processo de
integração em curso na Europa está obri-
gando uma empresa alemã, francesa ou
inglesa a reduzir o custo da mão-de-obra
- mediante corte no salário ou nos benefí-
cios ao trabalhador - ou a deslocar-se para
o Leste europeu. Os empregados, por sua

vez, ou aceitam reduzir benefícios e salá-
rios ou perdem o emprego. O processo de
integração entre economias com alta dis-
paridade de rendas tende a provocar uma
convergência salarial, com benefício para
os países de renda mais baixa.

Nos Estados Unidos, os acordos de
integração com vários países latinos-ame-
ricanos e, sobretudo, a competição dos
produtos chineses, estão provocando um
desafio semelhante. Só que, neste caso, o
ajustamento não ocorre tanto pela redu-
ção do custo do trabalho, quanto por ga-
nhos de produtividade e pela expansão
acelerada do contingente de imigrantes,
que já atingem 10 milhões de pessoas, se
forem computados apenas os que se en-
contram em situação irregular. Assim, se a
imigração ajuda a economia, está criando
crescentes fricções sociais, a ponto de tor-
nar-se um dos temas principais e mais
delicados da campanha presidencial em
curso no país.

A significativa expansão das trocas co-
merciais e o crescimento dos fluxos de in-
vestimento estão trazendo inegáveis ganhos
ao consumidor. No entanto, o que talvez
seja mais relevante e menos percebido é o
processo ainda incipiente, mas inexorável,
de convergência do nível de renda.

A China parece ter compreendido com
clareza este processo. Estruturou o seu
crescimento com base na abertura para o
comércio - que representa o espantoso
percentual de 70% do PIB - e na atração de
investimentos estrangeiros, habilmente di-
recionados para a agregação de valor, e
não apenas para o aproveitamento das van-
tagens oferecidas pela mão-de-obra bara-
ta. Um país que ainda preserva, em boa
medida, uma economia planificada revela,
curiosamente, uma percepção mais aguda
do modo de funcionamento do mercado
global do que a grande maioria de seus
concorrentes.

No Brasil, damos a impressão de ainda
termos dificuldades para entender o mun-
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do em que estamos inseridos. Resistimos à
celebração de acordos de comércio e a
uma abertura maior da economia. Endos-
samos o insólito argumento de que os
acordos de livre-comércio e de integração
não são possíveis ou desejáveis entre "eco-
nomias assimétricas". Se assim fosse, os
países do Leste europeu não lutariam com
tanto empenho para o ingresso na União
Européia, nem os centro-americanos, cari-
benhos e mesmo andinos buscariam com
tanta persistência um acordo de livre-co-
mércio com os Estados Unidos.

Os investimentos diretos estrangeiros
(IDEs) são, assim, parte integrante e cen-
tral do processo de ampliação das trocas e
da circulação dos capitais. Podem e de-
vem ser apoiados todas as vezes que au-
mentem a competitividade da empresa e a
agregação de valor dos produtos. Resta
saber de que forma o governo pode apoiar
os investimentos no exterior.

As medidas e políticas cabíveis são em
geral conhecidas. Algumas começam a ser
implantadas, ainda que em caráter experi-
mental e incipiente, por exemplo:

• Atualização dos mecanismos de pro-
moção comercial, de modo a fornecer
subsídios para a identificação de nichos
de mercado, canais de distribuição e
parcerias de investimento. A simples
apresentação de produtos de exporta-
ção em missões empresariais, feiras e
exposições não é mais suficiente.

• Apoio à comercialização de produtos,
O Brasil é um dos principais produto-
res e/ou exportadores, se não o prin-
cipal, de uma dezena de commodities,
entre as quais, minério de ferro, soja,
suco de laranja, café, carne, frangos,
açúcar e álcool, porém, na maioria dos
casos, não está nem na comercializa-
ção, nem na distribuição. Responde
por um terço do café produzido no
mundo, mas a comercialização é feita
basicamente por quatro grandes traders

internacionais. Enquanto o produtor
de café se apropria de cerca de 10% do
valor final do produto nos principais
mercados importadores, o trader fica
com cerca de 30% e a distribuição, com
mais de 20%. A Alemanha, com o bene-
fício de uma escalada tributária que
toleramos, exporta mais café solúvel do
que o Brasil. Produzimos 80% da laran-
ja comercializada internacionalmente,
mas não temos uma marca brasileira
para o suco de laranja que exportamos,
exceto em alguns casos marginais e
isolados. Somos, por enquanto, os úni-
cos importantes produtores de álcool,
mas não entramos significativamente
nem na comercialização, nem na dis-
tribuição, que começam a ser feitas por
importantes traders multinacionais.

• Financiamento para o investimento no
exterior, sobretudo no caso de médias
empresas. Uma alternativa seria a cele-
bração de protocolos de cooperação
entre bancos de investimento, como
o que foi concluído em 2002, entre o
BNDES e o Banco de Desenvolvimento
da China.

• Desenvolvimento de um programa
amplo e específico para a exportação
de serviços.

Entre os novos desafios, para o País e
para as empresas, no novo momento de
internacionalização da economia, desta-
cam-se a construção da marca e uma atua-
lização da política industrial.

N-a medida em que a empresa se inter-
nacionaliza, sua marca passa a ser mais re-
levante, especialmente se fabrica bens de
consumo. A empresa passa a concorrer num
mercado em que, via de regra, não é conhe-
cida, nem a sua marca. Além disso, carrega
com ela a imagem do país de origem - a
marca país - que poderá influenciar positi-
va ou negativamente o seu produto.

A questão da marca Brasil vem sendo
discutida há vários anos. Não obstante não
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logramos ainda resolver de forma adequa-
da a questão. Por vezes, confundimos
marca com logomarca, que é apenas a sua
expressão visual. Outras vezes desenvol-
vemos uma marca destinada a um objeti-
vo específico, por exemplo o turismo,
como se fosse possível transplantar as
qualidades que possam atrair turistas pa-
ra a promoção de máquinas de precisão. A
marca é responsabilidade da empresa; a
marca País é responsabilidade do Gover-
no, mas ambas precisam andar juntas. O
Made in Brazil é como o passaporte que
acompanha o produto: pode gerar simpa-
tia, confiança e atração; ou suscitar des-
confiança e rejeição.

A marca Brasil nada mais é do que o
conjunto de atributos e percepções asso-
ciados ao Made in Brazil. Estas percepções
são importantes, quando a marca é pouco
ou mal conhecida, o produtor terá de ven-
der o seu produto a um preço menor ou
com garantia maior, para superar a des-
confiança do consumidor. Pesquisa reali-
zada pelo Professor Hubert Drouvod, da
Universidade de Grenoble, mostra que
os produtos brasileiros são, via de regra,
percebidos pelo consumidor médio como
produtos de primeira necessidade e não
de alta qualidade, fabricados por tecnolo-
gias tradicionais. Seus preços são mais
baratos e, por isto, justos. Só as pessoas
mais bem informadas sabem que o Brasil
detém tecnologias de ponta, como a aero-
náutica ou a agrícola.

Na verdade, o Brasil não tem um pro-
blema de imagem, mas um déficit de in-
formação. Suprir esta lacuna requer uma
clara estratégia de governo, pois implica
integrar diferente visões, dentro do go-
verno e do próprio setor privado. E exige
igualmente continuidade. Somos mestres
em iniciar, com pirotecnia, esforços de
promoção do país, que pouco depois são
abandonados. A construção da marca Bra-
sil precisa de foco, coordenação e conti-
nuidade.

Finalmente, uma palavra sobre política
industrial, no momento de abertura e
internacionalização da economia. Nos ha-
bituamos a associar política industrial ao
processo de substituição de importações,
ou seja, a proteção e subsídios concedidos
às "indústrias nascentes", para que pos-
sam surgir e consolidar-se dentro de uma
economia fechada. Política industrial evo-
ca também a rejeição aos abusos ocorridos
quer na proteção, quer nos subsídios do
Governo.

No mundo globalizado, que é por de-
finição de economias abertas e de sub-
sídios declinantes - com a ressalva do
comércio agrícola, que continua altamente
subsidiado - a política industrial, tal como
a conhecemos no passado, não faz mais
sentido. Hoje ela só pode significar a
mobilização e coordenação das políticas
publicas - da educação à ciência e tecnolo-
gia, da diplomacia à cooperação técnica,
da negociação comercial ao financiamento
produtivo - em favor da competitividade
das empresas nacionais, seja na defesa
contra a concorrência desleal, seja na ex-
portação ou na internacionalização. A po-
lítica industrial constitui hoje a regra e não
a exceção, todos a praticam de modo mais
ou menos agressivo. Ela se manifesta sob
diferentes formas:

• Busca proporcionar condições isonômi-
cas - se não mais favoráveis - de com-
petitividade para as empresas nacio-
nais, no que diz respeito a câmbio,
juros, carga tributária e infra-estrutura.

• Desoneração de impostos na exportação.
• Transferência ao setor produtivo dos

avanços em ciência e tecnologia, par-
ticularmente em relação às tecnologias
do setor de defesa.

• Incentivos para a inovação, design e,
mais intensamente, para parcerias uni-
versidade-empresas.

• Políticas de normalização técnica e de
certificação, de modo a incentivar as
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exportações e assegurar o acesso a mer-
cados.

• Políticas ativas de defesa comercial,
que não podem estar sujeitas a injun-
ções políticas ou serem vistas como
proteção, e sim como o corolário legíti-
mo da liberalização comercial.

• Condições competitivas de financia-
mento.

• Negociação de acordos comerciais para
ampliar o acesso aos mercados mais
relevantes.

• Novos instrumentos e modalidades
para a promoção comercial e para o
incentivo de parcerias empresariais.

Esta relação, meramente ilustrativa,
indica que, de um lado, fizemos avanços;
de outro, no entanto, resta um longo ca-
minho a percorrer. Sinaliza, sobretudo,
que a política industrial no século XXI é

uma política da competitividade, do co-
mércio exterior e sobretudo da agregação
de valor, para ascender a patamares de
tecnologia de ponta em diversas áreas,
como energia, comunicações, satélites e
aviões; e também, os setores em que já
somos altamente competitivos, como o
das commodities, dos recursos naturais e
do agronegócio, pois o caminho será mais
curto e os resultados mais rápidos..

A internacionalização de empresas
suscita este conjunto de questões sobre o
novo momento de inserção do País no
mundo global. Ela é em geral positiva,
muitas vezes desejável, outras inexorável.
É um caminho importante para o avanço
tecnológico, a competitividade e a agrega-
ção de valor. No curto prazo, a internacio-
nalização da empresa pode deixar de criar
empregos; no médio, no entanto, cria no-
vos, com mais altos salários.

Notas

1. Avaliação da estrutura tarifária brasileira. Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI), out. 2005.

2. O Brasil não apresenta tampouco os picos tarifários

(170% na Europa, mais de 100% nos Estados Unidos)

nem as escaladas tarifárias tão freqüentes nos países

mais desenvolvidos.

3. Dados da UNCTAD, mencionados por Karl P. Sauvant

no artigo "O investimento direto estrangeiro dos BRIC

no exterior", em Internacionalização das Empresas

Brasileiras, p. 42. Fundação Dom Cabral, Editora Cam-

pus, 2007.

4. José Pastore, "Industrial Relocation and Labour Rela-

tions: The Case of Easterna Europe". Business Institute

Foundation of the University of São Paulo, 2007.
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Text Box
Fonte: Política Externa, n. 4, p. 41-49, mar/maio. 2008.




