


s empresas brasileiras - sobretudo
as maiores - acordaram nos últimos
anos para uma necessidade que não
sentiram durante a maior parte de
sua existência. Para muitas delas, a
expansão rumo ao mercado inter-
nacional passou a ser a única chan-

ce de ampliar as vendas, diluir os riscos da operação e,
mais do que isso, não ser abalroadas dentro de casa por
concorrentes parrudos vindos de exterior. Para compa-
nhias como Vale, Gerdau, Embraer, Odebrecht e deze-
nas de outras, a expansão em direção a novos mercados
tornou-se não apenas uma opção, mas a principal saída
para o crescimento.

"Existe um sentimento de urgência porque, embora
tardiamente, está cada vez mais claro que quem não se
mexe, quem não se internacionaliza é atropelado", diz
Luís Afonso Fernandes de Lima, presidente da Socieda-
de Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica (Sobeet). "Estamos apenas enga-
tinhando e precisamos correr, pois esse é um movimento
que não está restrito ao Brasil e foge ao nosso controle." Em
2006, de acordo com Lima, havia 78 mil empresas multina-
cionais no mundo, com investimentos equivalentes a quase
um quarto do PIB global. Esse número era cinco vezes
superior ao de 1980. Pelo que se vê entre as empresas brasi-
leiras, o número das que operam no exterior tem crescido e
tende a aumentar ainda mais nos próximos anos. Segundo
um estudo recente da firma de consultoria Accenture, 10%
das 500 maiores companhias brasileiras pretendem ir às
compras e fazer aquisições de empresas em outros países.
Por que isso está acontecendo?

Do ponto de vista das necessidades das empresas, o
movimento pela internacionalização é extremamente
positivo. Num regime de mercado aberto e com empre-
sas controladas pelo capital privado, não há o que fazer
para impedir que um volume cada vez maior de capital
brasileiro seja utilizado para adquirir empresas, erguer
fábricas e gerar empregos em outros países. O problema
está justamente nesse ponto. No início do ano, o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva disse publicamente que
a Vale, que recém-anunciara sua intenção de adquirir o
controle da mineradora anglo-suíça Xstrata, deveria in-
vestir mais no Brasil, em vez de voltar os olhos para o ex-
terior. A respeito das críticas, duas observações: 1) Lula
se referia especificamente à Vale - mas o que ele disse
pode ser muito bem aplicado a um número considerável
de organizações. 2) Ele não foi o primeiro nem é o único
brasileiro que ainda vê com certa reserva o movimento
de expansão internacional das companhias.

Um dos economistas mais respeitados do país, o ex-
ministro da Fazenda Antônio Delfim Netto, por exemplo,
volta e meia manifesta uma opinião semelhante. Outros
vão até mais longe: "A Vale é uma grande empresa, tem



um grande faturamento, mas está tirando o minério de
nosso subsolo, estragando o país e levando nossas rique-
zas embora", disse à PIB um dos interlocutores mais
próximos do presidente da República. "Ela gera pouco
emprego e não paga muito imposto. Então a pergunta é:
esse tipo de empresa deve receber incentivo? Deve ter
tratamento diferenciado?"

A pergunta é: a expansão internacional das empre-
sas apresenta algum risco de prejudicar o conjunto do
país? Os empregos que as companhias nacionais geram
no exterior poderiam ser criados em território brasileiro
se os recursos que financiam sua
expansão internacional fossem
aplicados no Brasil? Essa é, talvez,
uma das principais questões a se-
rem debatidas no momento em
que um número cada vez maior
de empresas está com as velas
enfunadas em busca de novos
territórios onde se instalar.

Para o governo brasileiro, a in-
ternacionalização de uma empre-
sa como a Vale traz dois tipos de
preocupação. O primeiro diz res-
peito às condições de pagamento
e às eventuais mudanças na com-
posição acionária da empresa. O
segundo é a necessidade de a em-
presa aumentar sua presença no
Brasil, ampliando e diversificando
suas atividades. "Tem de agregar
valor, gerar renda, gerar empre-
gos", disse à PIB um influente
ministro do presidente Lula (veja
quadro na página 31).

No capítulo específico da
Vale, que comunicou na última
semana de março a desistência
temporária das negociações
pela Xstrata (que poderão ser
retomadas nos próximos seis
meses, segundo a empresa), é
preciso analisar o cenário com
muito cuidado. Muito já se falou
sobre o papel que a compra da
mineradora canadense Inco pela
Vale, por US$ 17 bilhões, desem-
penhou para fazer de 2006 o pri-
meiro ano da história em que os
investimentos diretos feitos pelo

Brasil no exterior foram maiores que o valor investido
pelas empresas estrangeiras no país. No capítulo das
aquisições, a Vale foi especialmente voraz. Entre 2001
e 2007, a mineradora incorporou nada menos que 18
empresas no exterior. Mas isso não fez com que negli-
genciasse sua posição no Brasil. Em outubro de 2007 a
companhia anunciou seu plano de investimento para
2008. O valor previsto é de US$ 11 bilhões, o maior da
história da empresa. Os recursos serão direcionados a
mais de 30 projetos no Brasil (65% do valor total) e em
outros oito países (35%).

Dois desses projetos no Bra-
sil são típicos de diversificação
de atividades e soam como uma
satisfação às preocupações do
presidente Lula. O primeiro, já
anunciado, é a construção de uma
siderúrgica em Marabá, no sudes-
te do Pará, no valor de US$ 3 bi-
lhões. O segundo, também de uma
siderúrgica, no Maranhão, está
sendo discutido com o grupo Tata,
da índia. Com investimentos de
US$ 3,9 bilhões, envolveria ainda
o BNDES e o grupo Gerdau.

Essa montanha de dinheiro
resultará em empregos, muitos
empregos. No final de março, a
Vale anunciou que vai recrutar nos
próximos cinco anos 62 mil fun-
cionários para atuar nas unidades
que possui pelo mundo. Dos novos
contratados, quase 80% reforça-
rão seus quadros no Brasil. "Além
de contratar, investimos pesado
na formação de mão-de-obra",
diz Maria Gurgel, diretora de pla-
nejamento de RH da Vale. Neste
ano, cerca de 3.500 pessoas vão
completar um curso interno de
treinamento intensivo.

Uma eventual compra nos
próximos meses da Xstrata po-
deria fazer o ponteiro da balança
pender para o outro lado de uma
hora para outra. A Xstrata explora
cobre, carvão, níquel e zinco em
países como Argentina, Canadá,
Chile, Colômbia, Filipinas, Áfri-
ca do Sul e Estados Unidos. Mas,



mesmo assim, US$ 7,1 bilhões da Vale estão
garantidos para novos projetos no Brasil.

"Fora da China, que tem mercado in-
terno portentoso, companhias nacionais
focadas no mercado doméstico tendem
a desaparecer", diz Stephen Cooney,
especialista em indústria do Serviço de
Pesquisa do Congresso dos Estados Uni-
dos. "Para competir na arena global em
processo de consolidação, as empresas
brasileiras de ferro e aço precisam diversificar seus
pólos de atuação e ganhar porte."

Há um último aspecto a ser analisado.
Hoje a Vale é a segunda maior mineradora do plane-

ta e, em todo o mundo, a empresa que dá mais retorno
aos acionistas, entre companhias com valor de mercado
superior a US$ 50 bilhões. Conquistou o primeiro lu-
gar no ranking global da área - The 2007 Value Creators
Report -, organizado pelo Boston Consulting Group. O
estudo analisou o desempenho de 610 companhias de
44 países de 2002 a 2006. Foi também (e é fácil compre-
ender o porquê) a empresa estrangeira preferida pelos
investidores de Wall Street em 2007, segundo o ranking
de negociação média diária de ADRs. A BHP Billiton,

que é a número um entre as mineradoras,
ocupou a sétima posição.

A julgar pelo movimento de uma série
de empresas brasileiras, os investimen-
tos verde-amarelos devem continuar se
expandindo rumo a outros países. Um
estudo feito pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro constatou que, ao longo da
década de 1990, os investimentos diretos
de companhias nacionais no exterior não

ultrapassavam os US$ 2,5 bilhões - e praticamente todo
esse dinheiro era de responsabilidade da Petrobras. Hoje
o país tem pelo menos duas dezenas de empresas de des-
taque, com mais de 50 fábricas em operação no exterior.
A tendência de aprofundamento da internacionalização
da economia brasileira tem sido verificada, também, pela
Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desen-
volvimento (Unctad), que acompanha as rotas do inves-
timento internacional em estudos anuais. O fenômeno é
bastante acentuado nos setores mais intensivos em re-
cursos naturais, mas também tem alcançado empresas
industriais. No ranking das 25 maiores companhias trans-
nacionais não financeiras de países em desenvolvimento,
classificadas por ativos no exterior, publicado no World



Investment Report 2007, da Unctad, estão duas brasileiras:
Petrobras (13° lugar) e Vale (18° lugar).

O movimento das empresas brasileiras tem sido esti-
mulado pela necessidade de melhorar a posição competi-
tiva, claro, mas também pelas condições favoráveis que o
mercado vem oferecendo. O forte investimento em infra-
estrutura na China e a escalada da produção mundial de
aço têm estimulado a formação de grandes grupos tanto
na mineração como na siderurgia. Outros
setores também se beneficiam do avanço
chinês. Observe, por exemplo, o caso da
fabricante de aviões Embraer. A empresa
passou, a partir de 2002, a montar aviões
na China. A joint venture com o governo
do país comunista resultou na criação da
Harbin Embraer Aircraft Industry Com-
pany, com planta na cidade de Harbin, 150
quilômetros a nordeste de Pequim, para
produção de jatos ERJ 145. A fábrica tem encomenda para
entrega de 50 dos jatos feitos na China. E os chineses já
compraram outros 50 Embraer 190, produzidos no Brasil.

"Acredito que não teríamos vendido os aviões de fabricação
nacional se não estivéssemos presentes na China", diz o
engenheiro Horácio Forjaz Aragonês, vice-presidente de
administração e comunicação. "Os resultados obtidos com
a internacionalização compensam largamente a energia e
a dedicação para a superação de dificuldades."

Os empreendedores mais atilados já se deram conta
disso. Eles se conscientizaram de que as exportações a
partir do Brasil não garantem presença global

- muito mais facilitada quando se têm finca-
das bases de produção em outros países. Tais
bases permitem o melhor conhecimento das

necessidades locais e contribuem para a redução do custo
do acesso aos clientes. "É uma tendência absolutamente
natural que empresas líderes de mercados emergentes
se internacionalizem", diz Wieland Gurlit, consultor da
McKinsey especializado em mineração e siderurgia.

Essa tendência pega empresas privadas, como a Vale,
e também a gigante Petrobras. Os investimentos interna-
cionais da estatal, ajustados pelo dólar de 2004, saltaram

de modestos US$ 139,3 milhões em 1990
para US$ 3,3 bilhões em 2006. A alta do
petróleo, que permitiu à empresa ter mais
dinheiro em caixa, só explica em parte sua
determinação de se tornar uma petrolífera
com atuação global. "Seremos uma das cin-
co maiores empresas integradas de energia
do mundo", diz José Sérgio Gabrielli, pre-
sidente da Petrobras. Para isso, a empresa
aprovou um plano de investimento de US$

112,4 bilhões entre 2008 e 2012, dos quais 13% no exterior
e 87% no Brasil. Estados Unidos, Nigéria, Argentina, An-
gola, Venezuela, Colômbia e Turquia são alguns dos locais
que receberão recursos da companhia.

Movimentos como esse têm tudo para ser vistos como
decisões empresariais cada vez mais naturais daqui por
diante. Um dos pioneiros nessa rota, o grupo siderúrgi-
co Gerdau, figura pelo segundo ano consecutivo como
campeão entre as empresas mais internacionalizadas do
Ranking das Transnacionais Brasileiras, um trabalho feito
pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Universida-

de Columbia, dos Estados Unidos. Em 2007 a
Gerdau contabilizou 12 aquisições internacio-
nais. As unidades no Brasil responderam por
47% do faturamento bruto de R$ 34,2 bilhões

Expansão para
outros países
tem tudo para
ser vista como

natural em breve



registrado pela empresa no ano. As plantas industriais nos
Estados Unidos e no Canadá contribuíram com 33,3%, as
unidades da América Latina (exceto Brasil) somaram
10,6% e as da Espanha representaram 9,1%. "A plataforma
de crescimento do grupo Gerdau no cenário siderúrgico
internacional foi ampliada. Seguiremos com a estratégia de
crescer com rentabilidade e manter elevados padrões de
competitividade", afirmou o presidente do grupo, André
Gerdau Johannpeter, ao divulgar os resultados.

O estudo da Dom Cabral é oportuno. "Avaliamos o
quanto representam, na empresa, ativos, vendas e em-
pregos que ela tem no exterior", explica o coordenador
de negócios internacionais da Fundação Dom Cabral,
Luiz Carlos de Carvalho. O estudo detectou que as 20
empresas brasileiras com mais ativos fora do país pos-
suem mais de US$ 56 bilhões alocados no exterior. Mos-
trou, também, que o Brasil é o maior exportador de in-
vestimento na América Latina e o segundo maior entre
os países em desenvolvimento.

Seja como for, o certo é que, a despeito das discussões
apaixonadas que o tema da internacionalização desperta
e ainda despertará nos próximos anos, o processo das
empresas brasileiras vai prosseguir. A fabricante de au-
topeças Sabó já tem unidades na Alemanha, na Áustria,
na Hungria e nos Estados Unidos, está construindo uma
na China e busca negócios para fechar na índia (veja
reportagem na pág. 42). A JBS-Friboi não pára de com-
prar frigoríficos mundo afora (veja nota na seção Antena).
Como a Friboi, outros empreendimentos de setores com
pouca tradição em investidas além-fronteiras andam em
busca de novos espaços. E o momento é excepcional por
uma série de razões.

Em primeiro lugar, porque existem muitos negócios à
venda, não só em países em desenvolvimento, mas tam-
bém nos desenvolvidos e industrializados. Depois, por-
que há bastante oferta de crédito e o Brasil já não é visto
como país de alto risco. Além disso, porque com o real
valorizado o investimento externo ficou relativamente
barato. Assim, a empresa gaúcha de móveis planejados
Única, que controla a marca Dell Anno, vem multipli-
cando suas lojas na América Latina e agora está presente
também na Europa, com resultados bastante positivos:
ampliação do quadro de funcionários, das instalações
e do faturamento no Brasil "Temos um plano ousado
de crescimento e internacionalização", diz o gerente de
exportação da empresa, Juliano Barretti.

Para onde quer que se olhe, existe um exemplo de que
o processo é irreversível. O início de 2008 também foi
fervilhante de eventos na Votorantim. O grupo assumiu o
controle da siderúrgica colombiana Acerías Paz del Rio, na

A POSIÇÃO DO GOVERNO
PIB OUVIU UM DOS MINISTROS mais próximos
do presidente Lula sobre a tentativa temporaria-
mente frustrada da compra da Xstrata pela Vale.
Abaixo, em linhas gerais, a posição do governo sobre
a operação.

"O governo não tem uma posição de ser contra
ou a favor da internacionalização. Esse é um proces-
so inevitável. É um fato da vida. A consolidação da
economia brasileira, com uma presença do país cada
vez maior no cenário internacional, características
progressivamente marcantes nos últimos dez anos,
resultou também na maior atuação de empresas
brasileiras no exterior. O governo brasileiro tem todo
o interesse em que a Vale tenha presença mais ampla
no mundo. Se vier a comprar a Xstrata, passará a ter
maior peso na América do Sul, o que é muito positivo.

O problema é o seguinte: o que é bom para a
empresa nem sempre é necessariamente o melhor
para o país. A Vale tem de dizer como vai pagar pela
Xstrata. Se o pagamento for feito em ação que dá
direito a voto (ordinária), pode ser um problema,
porque teoricamente você pode não estar interna-
cionalizando, mas sim desnacionalizando. Pode-se
argumentar que a participação dada em pagamento
será menor do que a parte de todos sócios brasileiros
juntos. Sim, mas isso não impede que seja criada uma
situação de fragilidade, que torne a Vale suscetível
ao jogo de composição acionária e a conseqüentes
ofertas indesejadas. Não podemos ter outra Ambev.
É muito bonito, é muito bonito, mas desnacionalizou.

Ao mesmo tempo, a Vale, ao se tornar cada
vez mais uma grande multinacional, tem de tomar
cuidado para não deixar de ser uma empresa
fundamentalmente brasileira. Ela precisa ter uma
presença mais forte no Brasil, não apenas no ramo
da extração de minério, mas também gerar ativi-
dades que agreguem valor. Por que não tem uma
siderúrgica no Pará? Ou no Maranhão? Eles alegam
que não podem competir com seus clientes. Ora,
podem se associar a seus clientes e jogar um papel
de estabilidade dentro disso. Tem de agregar valor,
gerar renda, gerar empregos.

O BNDES e os fundos têm uma participação
enorme na Vale. O negócio com a Xstrata só sai se
o governo quiser. Mas a posição não é de atrapa-
lhar. O presidente não tem nenhum deslumbra-
mento nem preconceito com relação aos empresá-
rios, com quem negociou a vida inteira. Sabe que é
gente de carne e osso, querendo levar vantagens, o
que é do jogo, mas nem sempre o que eles falam ou
o que eles vendem é a verdade." (Nely Caixeta]



qual já detinha participação. A Votorantim Cimentos com-
prou a americana Prairie, uma das maiores companhias de
concreto e agregados do meio-oeste dos Estados Unidos. A
nova aquisição vem sendo integrada aos ativos da subsidiá-
ria da empresa na América do Norte, a Votorantim Cement
North America, cuja operação se faz em conjunto com a
canadense St Marys Cement, adquirida pela Votorantim
em 2001. Até 2008, a Votorantim Cimentos projeta dobrar
seu faturamento no exterior para US$ 1,5 bilhão.

Esses são apenas alguns exemplos de um fenômeno
que pode ser observado em vários setores da economia
brasileira, em todas as regiões do país. As vantagens des-
se movimento são muitas, como constata Welber Bar-
rai, secretário de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. "Há
benefícios para as empresas e para o país. As empresas
contornam barreiras comerciais, ganham maior estabi-
lidade, acesso a matéria-prima, escala e produtividade.
Além disso, têm ganhos intangíveis no que diz respeito
à divulgação da marca e à reputação no mercado inter-
nacional. Para o país, a extensão dos in-
vestimentos gera novas oportunidades de
exportação e divulga a marca Brasil - o que
tem efeito multiplicador nos negócios."

Neste ponto cabe bem um exemplo de
empresa que atua no setor de serviços. A
Construtora Norberto Odebrecht (CNO)
apresenta elevado grau de internacionali-
zação em termos de dispersão geográfica,

Sobram
exemplos de que
a globalização
é um processo

irreversível

atividades exercidas no exterior e tempo de experiência
internacional. Iniciou suas operações fora do Brasil em
1979. Uma característica notável de sua atuação é o efeito
cascata que provoca no país (veja quadro na página 54).
Outra é a extrema capacidade que teve de se ajustar aos
mercados onde fincou sua bandeira. "Nossa experiência
é exitosa", diz Roberto Dias, diretor de relações insti-
tucionais das atividades de engenharia e construção da
Odebrecht. "Sabemos que cada país tem realidades, cos-
tumes, leis, tudo muito específico, e preparamos pessoas
para compreender e se integrar plenamente aos ambientes
nos quais atuamos."

Um padrão mais ou menos generalizado entre as em-
presas que investem em operações no exterior é iniciar a
carreira internacional pelo caminho da exportação - o que
lhes permite a receptividade dos mercados aos seus pro-
dutos, a competitividade do que têm a oferecer e os pontos
do planeta onde seria mais vantajoso deitar raízes. Foi o
que aconteceu com a Sadia, que acaba de construir seu
primeiro frigorífico fora do Brasil, em Kaliningrado, na

Rússia. Experiência semelhante, porém
mais antiga, é a da catarinense Weg, uma
das três maiores fabricantes mundiais de
motores elétricos. A empresa de Jaraguá
do Sul aplica, desde 1996, a estratégia de
adquirir fábricas de pequeno porte e de-
pois consolidar as operações. Tem subsi-
diárias em 20 países e fábricas na Argen-
tina, no México, em Portugal e na China.



Desde o início das operações da companhia fora do Brasil
as exportações diretas também cresceram aceleradamen-
te. Hoje, cerca de 70% das vendas externas da Weg são
destinadas a unidades da empresa no exterior.

O processo de internacionalização apresenta ainda
uma série de efeitos colaterais positivos. Um deles: desde
a década de 1990 a produtividade média da indústria
nacional vem crescendo à taxa média de 8% ao ano, pro-
vavelmente em decorrência da maior competitividade
que as empresas foram obrigadas a perseguir com a aber-
tura da economia brasileira. Outro exemplo: em 2006, a
evolução das vendas das 500 maiores empresas do país
superou o crescimento do PIB no ano - 5,8%, ante 3,7%,
de acordo com dados do anuário Melhores e Maiores, pu-
blicado pela revista Exame, da Editora Abril. "O investi-
mento externo direto é acusado de trazer prejuízo aos
interesses dos trabalhadores e ao país, mas o fato é que,
se uma empresa cresce no exterior, ganha estabilidade e
se fortalece para enfrentar períodos de crise", diz Dante
Mendes Aldrighi, professor da Faculdade de Economia
e Administração da Universidade de São Paulo. "Os in-
vestimentos externos e domésticos não são excludentes:
podem e devem ser complementares."

Para Henri Kistler, secretário de Ações Internacio-
nais do Ministério da Fazenda, o processo de internacio-
nalização recente mostra a inversão nos fundamentos da
economia brasileira ocorrida nas duas últimas décadas.

"Nos anos 1990, o Brasil precisava de dinheiro externo para
fechar as contas do balanço de pagamentos. Não havia
condições objetivas para cuidar de internacionalização",
explica. "Com o acúmulo consecutivo de grandes saldos
comerciais, a situação mudou. O crescimento de reser-
vas incentiva o investimento direto no exterior. E assim
podemos chegar a uma situação ideal, em que as contas
externas sejam fechadas com royalties e remessas de lu-
cros gerados por investimentos de empresas brasileiras no
exterior." Segundo ele, os recursos repatriados represen-
tam, em média, 10% do capital investido fora do país.

RESISTÊNCIAS FORA DO LUGAR
O preconceito contra a internacionalização das empresas brasileiras
ainda permeia o debate econômico atual LÍDIA GOLDENSTEIN

OS LONGOS ANOS de economia fe-
chada trouxeram inúmeras conse-
qüências negativas para o setor pro-
dutivo brasileiro, as quais, aos pou-
cos, vêm sendo superadas. As taxas
de investimento crescem ano a ano,
vários setores, após profunda rees-
truturação, vêm adquirindo capaci-
dade competitiva internacional, e a
inflação encontra-se controlada.

As transformações pelas quais a
economia já passou, e ainda vem pas-
sando, não são desprezíveis. Ao con-

trário, pelo menos em alguns setores
têm sido profundas.

Mais ainda, certos assuntos
que eram verdadeiros tabus, como
a privatização, foram enfrentados,
e hoje poucos são os que ainda se
agarram à velha ortodoxia estati-
zante. Mesmo estes, em alguma
medida, já aceitam que em certos
setores, sob algumas condições,
desde que realizadas de certa for-
ma, a privatização pode ser um
"mal necessário".

Paulatinamente, a duras penas, o
debate econômico vem se livrando das
amarras ideológicas que o empobre-
ciam e se enriquecendo com a miríade
de oportunidades que se abrem.

Surpreende, portanto, como, ape-
sar desses inequívocos avanços, o pre-
conceito contra a internacionalização
das empresas brasileiras ainda per-
meia o debate econômico atual.

Ainda há quem acredite que inter-
nacionalizar empresas é exportar em-
pregos. Que as vantagens auferidas
pela internacionalização são restritas
às próprias empresas e a seus acionis-
tas e, portanto, é um absurdo o gover-
no financiar esse processo.

Inequivocamente, esse tipo de re-
sistência é uma das heranças que so-



Gerdau: em 2007 o grupo
fez 12 aquisições no
exterior, onde obtém 47%
de suas receitas totais

A experiência internacional
mostra que atuar no cenário mais
amplo da economia global é um
desafio, mas traz dividendos para
os negócios, os acionistas, os tra-
balhadores e o país de origem da
empresa. Foi o que se verificou
em países como a Coréia do Sul
e a Itália. "As empresas italianas
de médio porte se internacionali-
zaram, ganharam produtividade e
novos mercados, e não reduziram

suas operações nem o número de empregados locais", diz
Victor Sonzogno, gerente da filial paulistana da empresa
italiana de consultoria Ambrosetti. Um
exemplo coreano é a Samsung, uma das
mais bem-sucedidas empresas emergen-
tes. Inicialmente, a companhia acumulou
experiência no desenvolvimento de pro-
dutos e operações. Então, fez uso de sua
expertise em inovação para se lançar nos
Estados Unidos e na Europa. Em seguida,
investiu pesadamente em pesquisa e de-

Acúmulo de
reservas permite

incentivo ao
investimento
no exterior

senvolvimento e na marca global, aumentando ainda mais
sua participação no mercado mundial. Mais que isso, como
a operação global requer executivos que saibam atuar em
países, culturas e contextos diversos, a Samsung não ape-
nas passou a recrutar pessoas de diferentes nacionalidades
nas principais universidades do mundo: criou um centro
interno de treinamento para a gestão de desempenho.

Ainda este ano a Sobeet deverá desenvolver um estudo
para verificar o efeito da exposição a experiências e cul-
turas diversas no grau de inovação tecnológica e no valor
adicionado dos produtos das empresas brasileiras. Um
trabalho do ledi que investigou empresas exportadoras já
constatou que exportar faz bem não apenas ao balanço das
companhias, mas também à qualidade gerencial de suas
operações e a seus produtos. A aposta dos estudiosos é que
quanto maior e mais diversificada a atividade, inclusive
com operações em diferentes pontos do planeta, melhores
os resultados obtidos. E que nada se faz sem que haja um

transbordamento de modernização geren-
cial e produtiva e de ganhos de produtivida-
de para cadeias e mercados domésticos, re-
sultando em preços mais em conta e maior
qualidade para o consumidor interno.

O BNDES tem promovido encontros
de empresários, inclusive no exterior,
para estimulá-los a pensar e agir de forma
globalizada. Outras organizações estão

breviveram da época em que o Brasil
era uma economia fechada, do ponto
de vista econômico e aos grandes de-
bates e movimentos de transforma-
ção internacional.

Só a ignorância em relação ao
papel que as empresas internacio-
nalizadas podem cumprir em termos
de dinamização da economia de seu
país-sede explica a visão negativa
que muitos ainda guardam.

Do ponto de vista das empresas,
muitos são os atrativos para sua in-
ternacionalização. Além de superar
barreiras tarifárias e não tarifárias,
a possibilidade de gerar receitas em
dólares ou euros, obter proteção con-
tra oscilações ou esgotamento do
mercado interno, criar canais de dis-

tribuição mais ágeis e obter acesso a
mercados financeiros mais sofistica-
dos são algumas das vantagens.

Mas, além de propiciar o fortaleci-
mento e crescimento das empresas, a
internacionalização é um importante
instrumento de elevação da competi-
tividade do país.

A experiência mundial mostra que
os países-sede de empresas interna-
cionalizadas usufruem de importan-
tes e diversificados ganhos que não se
restringem aos possíveis repatriamen-
tos de lucros e dividendos, que por si
só já justificariam o apoio à internacio-
nalização das empresas.

As companhias que mais se inter-
nacionalizaram são, também, as líde-
res no comércio global e na geração de

inovações. E não poderia ser dife-
rente, pois o sucesso da internacio-
nalização depende da capacidade
comercial da empresa, a qual, por
sua vez, depende de sua capaci-
dade de inovação. Mais ainda, de-
pende da capacidade de inovação
de seus fornecedores, que muitas
vezes as acompanham no proces-
so de internacionalização. Ou seja,
são empresas que passam a ter
uma influência positiva em toda a
sua cadeia, impondo padrões e mo-
dernização a seus parceiros.

Companhias internacionaliza-
das e/ou com marcas globais abrem
caminhos e oportunidades para
outras empresas e produtos de
seu país. À medida que enfrentam



trabalhando para que a
economia brasileira possa
se beneficiar da interna-
cionalização das empresas.
Este ano a Fundação Dom
Cabral promoverá um se-
minário que vem sendo
chamado informalmente
de "Top Stars". Seu objeti-
vo será estudar o processo
de internacionalização de
empresas a partir de economias emergentes. A atenção
para o tema foi despertada por uma pesquisa do The Bos-
ton Consulting Group que listou 100 desafiantes globais
das economias em rápido desenvolvimento. Delas, 70
têm sede na Ásia, 18 da América Latina e as demais em
países como Rússia e Turquia. Entre as brasileiras estão
Braskem, Vale, Embraer, Gerdau, Petrobras e Sadia.

Mais? Bem, sempre há o que fazer para aprimorar as
condições em que as empresas operam. Atualmente, se-
gundo o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto,
secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, o
processo de investimento direto de empresas brasileiras
no exterior tem total apoio do governo. "Esse apoio se dá,
por exemplo, pela celebração de acordos de livre comér-
cio para que tenhamos os mesmo direitos usufruídos por
outros países, como a Colômbia e o Chile, nas relações

Petrobras na Colômbia: 13% do investimento é feito fora

comerciais com os Estados
Unidos", diz ele.

O consultor de empresas
especializado em mercado
internacional Michel Alaby,
presidente da Associação de
Empresas Brasileiras para
a Integração de Mercados,
sugere que sejam firmados
mais e mais acordos para
evitar bitributação sobre os

lucros remetidos ao Brasil. "Grande parte dos investimen-
tos brasileiros no exterior passam por paraísos fiscais para
evitar que se recolha imposto sobre o lucro no exterior e
sobre os dividendos no Brasil", diz Alaby. O consultor su-
gere, ainda, que o Brasil se espelhe na China. Em 2000 os
chineses lançaram a estratégia "Go Global", com a meta de
ter entre 30 e 50 empresas internacionalmente competiti-
vas em 2010.0 governo oferece incentivos fiscais, financei-
ros e trabalhistas aos investidores e promove a assinatura
de acordos comerciais, de promoção e proteção recíproca
de investimentos. Resultados que já puderam ser percebi-
dos em 2007: o número de multinacionais chinesas saltou
de 48 para 8.500, com presença em 167 países, e a China
passou a ser o quinto maior investidor mundial. "O Brasil
poderá melhorar seu desempenho se as ações forem mais
bem planejadas", diz Alaby.

mercados maiores e mais exigentes,
levam consigo um importante valor
intangível, que é a valorização de um
país enquanto produtor de mercado-
rias diferenciadas.

Internacionalizar uma empresa
não é sinônimo de deixar de inves-
tir no país-sede. Ao contrário, em
muitos casos significa elevar as re-
lações comerciais entre filiais espa-
lhadas pelo mundo, exigindo inves-
timentos complementares na ma-
triz. Do ponto de vista dos países,
portanto, faz todo o sentido apoiar
o processo de internacionalização
de suas empresas.

Apesar de ainda atrasado no
processo se comparado com o de
países em estágios semelhantes de

desenvolvimento, o processo de inter-
nacionalização das empresas brasilei-
ras tem avançado nos últimos anos.
Em 2007, mais de 25 empresas fize-
ram investimentos no exterior, com
US$ 12,135 bilhões aplicados lá fora.
Algumas, entre as quais se destacam
Vale, Embraer, Petrobras, Votorantim
e Gerdau, com estratégias agressivas
e vitoriosas. Outras, nem sempre pe-
los motivos mais saudáveis, mas por
estratégias defensivas, pois, pressio-
nadas pela valorização do cambio,
pela precariedade da infra-estrutura e
pela falta de acordos comerciais bila-
terais do Brasil, percebem a interna-
cionalização como um bom caminho
para ultrapassar esses obstáculos a
seu crescimento.

Quer por motivos saudáveis,
quer por estratégias defensivas, a
internacionalização das empresas
é um ganho tanto para elas mes-
mas e suas cadeias de fornecedo-
res quanto para o país.

O Brasil começou tarde esse
processo. Muitos paises têm estra-
tégias e políticas ativas de inter-
nacionalização de suas empresas
há décadas. Outros, como a China,
apesar de terem começado a inter-
nacionalizar suas empresas mais
recentemente, estão muito agres-
sivos em suas estratégias.

Em resumo: não existe justi-
ficativa para o Brasil não fortale-
cer sua participação internacional
através de suas empresas.

Text Box
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