
Sem fronteiras

Brasil tem mais de mil empresas transnacionais e já aparece como exportador líquido de capital
POR FÁTIMA NUNES As empresas brasileiras estão cruzando fronteiras e fincando suas marcas no mercado externo
com velocidade cada vez maior. Depois de bater o recorde histórico em 2006, com US$ 28 bilhões, o volume de recursos
investidos por multinacionais verde-amarelas no exterior subiu para US$ 29 bilhões em 2007. O crescimento é maior do
que parece, e revela uma diversificação &ndash; em 2006 o movimento havia sido fortemente influenciado pela Vale, que
gastou US$ 18 bilhões na compra da mineradora canadense Inco; no ano passado não houve um grande destaque.
Analistas e consultores consideram o volume ainda baixo perto do potencial brasileiro, mas o investment grade
recentemente alcançado pelo País deve alavancar ainda mais os negócios. As empresas chinesas, por exemplo, que
desde 1999 contam com o incentivo do governo à internacionalização, investiram US$ 19,3 bilhões só no primeiro trimestre
deste ano. As brasileiras, segundo dados do Banco Central, desembolsaram, entre janeiro e abril desse ano, cerca de
US$ 10 bilhões para aplicar em subsidiárias lá fora.Mas há muito mais por vir. O cenário doméstico favorável,
somado à melhor fase da economia mundial dos últimos 30 anos, vem animando os planos de internacionalização das
empresas. A MPX Energia, empresa do setor de geração de energia, do empresário Eike Batista, anunciou em maio um
investimento de US$ 600 milhões na construção de uma planta no Chile, para comercializar energia para mineradoras
locais.A Embraer divulgou investimento de US$ 50 milhões para a sua primeira fábrica nos Estados Unidos. Sediada
em Melbourne, no Estado da Flórida, abrigará a linha de montagem dos jatos Phenom 100 e Phenom 300 e irá
incrementar a relação de ativos que a empresa já coleciona no exterior: fábricas em Portugal, China e Cingapura, sem
falar nos escritórios de suporte ao cliente, que sozinhos respondem por 10% das receitas de exportação. A Votorantim
Cimentos, cujos negócios internacionais já representam 30% do seu faturamento total, tomou a mesma direção e adquiriu,
em fevereiro último, a Praire &ndash; tradicional fabricante de cimento norte-americana, com sede em Chicago e
unidades na região dos Grandes Lagos. A empresa, que será integrada à Votorantim Cement North América, tem 1.800
funcionários e faturou US$ 483 milhões em 2007.  A Vale assinou um acordo para a construção de uma usina de
pelotização em Omã, no Oriente Médio, que deve ser inaugurada no início do segundo semestre de 2010. Neste ano, a
Petrobras inicia suas atividades na área de refino na Ásia. Em abril, a estatal finalizou entendimentos com a Tonem
General, subsidiária da ExxonMobile e, por US$ 50 milhões, adquiriu 87,5% da participação societária da refinaria
Nansei Sekiyu, em Okinawa, no Japão.  Antes disso, a empresa já havia anunciado investimentos de US$ 15 bilhões,
para o período de 2008 a 2012, com vistas à exploração e produção, dos quais, 70% serão destinados às atividades da
América Latina, Oeste da África e Golfo do México. Competências
&ldquo;É o jogo da globalização&rdquo; resume Luiz Afonso Lima, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais (Sobeet), ao observar que o Brasil já tem mais de 1.100 empresas com subsidiárias no
exterior, mas que ainda ocupa posição inferior aos outros países emergentes, como a Coréia.Clique aqui para ampliarO
pesquisador da Fundação Dom Cabral (FDC), Álvaro Cyrino, ressalta que a concentração das multinacionais brasileiras é
maior nos setores que envolvem a exploração de recursos naturais, como minérios e petróleo, nos quais o Brasil leva
vantagem competitiva, por ter matéria-prima farta e de boa qualidade. Cyrino coordena uma pesquisa anual da FDC,
realizada em colaboração com a Universidade de Columbia, em Nova York, sobre multinacionais brasileiras. &ldquo;Em
segundo lugar, vêm as empresas que processam insumos industriais, para as quais os grandes desafios são a
eficiência, a qualidade, a transferência de competências&rdquo;, diz. É neste grupo que estão a Weg e a Sabó. Na
segunda quinzena de maio, a Weg anunciou investimentos de US$ 50 milhões na construção de uma fábrica de motores
elétricos, em Hosur, na Índia, que deve começar a operar em 2009, com previsão de atingir capacidade plena em 2013.
Para a empresa, mercado interno grande, mão-de-obra competitiva e matéria-prima farta são os fatores determinantes
para a escolha de suas subsidiárias. FUNDO SOBERANO Depois de balões de ensaio, críticas ferozes da oposição e
muita discussão dentro do próprio governo, a proposta final de criação do Fundo Soberano do Brasil (FSB) centrou o foco
no controle da inflação. A versão original visava comprar dólares para financiar a entrada ou expansão de empresas
brasileiras no exterior, para conter a desvalorização da moeda norte-americana. Agora, o objetivo é evitar a adoção de
uma política antiinflacionária baseada apenas no aumento dos juros &ndash; instrumento clássico e eficiente no
controle da demanda e dos preços, mas muito antipático aos eleitores.O fundo será gerido pelo Tesouro Nacional e
contará com recursos de uma poupança fiscal equivalente a 0,5% do PIB, o que corresponde a R$ 13 bilhões. Nos
primeiros quatro meses do ano, o superávit primário foi de 6,8%, bem acima da meta oficial de 3,8% &ndash; no
entanto, a economia deu-se mais pelo atraso na aprovação do orçamento deste ano do que por esforço do governo. Agora,
o governo vai perseguir uma economia de 4,3% no ano. Os primeiros R$ 5,4 milhões foram depositados no fundo fiscal
no começo de maio. O Brasil é o 36º país a criar um fundo soberano. A grande maioria, como os da China (China
Investment Corporation), Emirados Árabes (Abu Dhabi Investment Authority) e Cingapura (Temasek Holdings), têm tido
forte atuação na compra de participação em empresas no exterior, e mais recentemente injetando bilhões de dólares para
salvar as instituições financeiras atingidas com a crise no mercado de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Japão,
Índia e Tailândia devem ser os próximos a lançar os seus.Os fundos soberanos começaram a surgir nos anos 50, com o
lançamento do Kuwait Investment Authority, criado para aplicar os recursos obtidos com a venda de petróleo. Até os anos
90 existiam apenas dez fundos soberanos, que cresceram exponencialmente desde então, somando hoje mais de 40
fundos, com patrimônio, em abril, de cerca de US$ 3,2 trilhões, segundo o Sovereign Wealth Fund Institute, que pode
chegar a US$ 10 trilhões até 2017. O propósito clássico dos fundos soberanos é investir os excedentes das receitas do
país em ativos no exterior, ajudando a compor uma reserva de longo prazo para garantir contra uma eventual
desvalorização da principal riqueza nacional &ndash; como o petróleo, no caso dos países árabes (que num futuro próximo
podem perder valor pela substituição por energias limpas e renováveis) por exemplo; e cobre, no caso do
Chile. S.R.Também na rota do Oriente, a Sabó inaugura, em setembro, uma nova planta em Wuxi, perto de Xangai, na
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China. O passo seguinte, previsto para 2009, será a abertura de uma subsidiária na Índia. &ldquo;Queremos nos
consolidar no mercado asiático&rdquo;, diz Luiz Freitas, gerente de marketing da fábrica de retentores, cujos negócios
no exterior já respondem por 65% do total da receita do grupo, estimada em US$ 360 milhões para esse ano. A Sabó já
tem 5 mil funcionários empregados entre a fábrica da Argentina, dos Estados Unidos e das cinco que possui na
Europa (três na Alemanha, uma na Áustria, uma na Hungria). &ldquo;A idéia é a soma de talentos e o respeito à cultura
e à dinâmica de cada nação. Temos quatro comitês no Brasil (tendência, tecnologia, gestão e auditoria), com o objetivo de
acompanhar o que está acontecendo nas subsidiárias e propiciar a troca de experiências, de conhecimento e
atualização dos nossos executivos nas diversas áreas&rdquo;, diz Freitas, que atribuiu a esse fator e à escolha de
diretores da nacionalidade em que a empresa está implantada a facilidade de adaptação ás regras de governança de
cada país. &ldquo;As empresas que hoje são players globais eram líderes no mercado doméstico, tinham boa
capilaridade e senso de internacionalização. Agora, estão fortemente enraizadas nos dois mercados&rdquo; lembra Olavo
Henrique Furtado, consultor do Núcleo de Negócios Internacionais da Consultoria Trevisan e professor do curso de
Relações Internacionais da Trevisan Escola de Negócios. Ele ressalta, porém, que as multinacionais brasileiras são
&ldquo;adolescentes&rdquo;: têm, em média, 15 anos &ndash; a idade da estabilidade da moeda e do fim da
inflação.Pesquisa recente da consultoria KPMG mostra que a quantidade de aquisições de empresas estrangeiras por
brasileiras também é crescente. O primeiro trimestre deste ano bateu um recorde histórico nesse tipo de transação: foram
registrados 159 negócios, ante 112 realizados no mesmo período do ano anterior &ndash; um crescimento de 41%. Na
opinião de Luís Motta, sócio para a área de corporate finance da KPMG, a primeira razão para o aumento das compras e
associações de brasileiras no exterior é a necessidade de diluição do risco, que deixa de ser concentrado no país de
origem.  Em seguida, vem a necessidade de uma logística de fornecimento global, para manter-se competitivo; depois,
para superar barreiras tarifárias (como é o caso dos fabricantes de suco de laranja e siderurgia), valer-se de eventuais
regulamentações que beneficiem aquele produto e, por fim, aproveitar as janelas de oportunidade &ndash; como a atual
apreciação do real ante o dólar, que valoriza os ativos das companhias brasileiras perante suas concorrentes
internacionais.Capitalizadas pelos IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês), algumas empresas saíram
comprando com voracidade. Foi assim que, em março de 2007, o grupo goiano JBS-Friboi adquiriu a norte-americana
Swift Foods and Company, com unidades nos Estados Unidos e Austrália. No fim do mesmo ano, colocava o primeiro
pé na Europa, comprando 50% da italiana Inalca, o que permitiu estender suas atividades para Rússia e África. E, em
abril de 2008, pouco mais de um ano da primeira aquisição, anunciou quatro tacadas de uma única vez: a compra das
americanas National Beef Packing Company, LLC, Smithfield Beef Group; e a do Grupo Tasman, de origem australiana,
especializado no abate e processamento de carnes.Governança
Ampliar a presença no mercado internacional traz desafios que vão além dos mercadológicos. Um deles é a adaptação da
empresa às regras de governança de cada local. Sidney Ito, sócio da área de governança corporativa da KPMG, alerta para
a importância de conhecer as especificidades de cada país, embora a matriz da grande maioria das regras adotadas seja
a Sarbanes-Oxley &ndash; lei norte-americana criada em 2002, depois dos escândalos financeiros envolvendo a Enron.
A SOX, como ficou apelidada no mundo corporativo, dispõe sobre práticas de governança, envolvendo transparência
nas relações entre empresas e acionistas, na divulgação de dados financeiros e na gestão da empresa. Vem dos Estados
Unidos, também, a Foreign Corrupt Pratice Act (FCPA), lei anticorrupção que prevê, entre outras punições, 25 anos de
cadeia para tentativas de suborno a funcionários públicos. A adesão às diretrizes da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, (OCDE) para empresas multinacionais também é recomendável. &ldquo;Além dos
aspectos regulatórios, a administração deve identificar suas responsabilidades&rdquo;, lembra Ito, que alerta que em
vários países os bens pessoais do presidente da empresa podem ser arrolados para pagamento de funcionários em
caso de fechamento ou falência. Por isso, dá cinco conselhos básicos aos empresários que pretendem ampliar seus
negócios em outros continentes: contratar um auditor local; contratar um advogado local; integrar a cultura da matriz à da
subsidiária estrangeira, estabelecendo um mix entre as duas; fazer um levantamento das normas locais ao estabelecer
o plano de ação para a empresa e fazer gerenciamento de risco permanentemente.
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