
Investimento Externo
Direto (IED) foi um dos
principais vetores da

globalização no passado e,
possivelmente, tornou-se ainda
mais importante na última década
(Jones, 2005; OCDE, 2005).
As corporações multinacionais
dos países industrializados que
emitem a maior parte do IED
mundial promoveram uma incrível
injeção de capital, tecnologia,
marketing e conhecimentos
empresariais que, sob certas
condições, desempenhou um

papel determinante no processo
de transformação e crescimento
econômico experimentado nas
últimas duas décadas por
diversos países menos
desenvolvidos e de
industrialização recente.1 Nesse
processo, algumas empresas
de economias emergentes, em
transição e em desenvolvimento
acumularam capital, conhecimento
e know-how suficientes para
investir por conta própria no
exterior e reivindicar o status
de multinacionais emergentes.
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Na lista anual da revista "Fortune",
que enumera as maiores
empresas dos Estados Unidos, o
número de companhias sediadas
fora da chamada 'Tríade" (Atlântico
Norte e Japão) e da Oceania
aumentou de 26, em 1988, para
61, em 2005. Em menos de uma
década, a Samsung tornou-se
uma das 20 marcas mais valiosas
no mundo.2 É provável que essa
tendência continue nos próximos
anos. Outro indicador é que
a proporção entre os ativos
estrangeiros das maiores
multinacionais emergentes e os
das multinacionais dos países
industrializados aumentou de
5,67% em 1999 para 6,92% em
2003 (UNCTAD 2001 e 2005a).3

Em abril de 2006, a russa Gazprom
ultrapassou a Microsoft e assumiu
a terceira posição entre as
empresas mais valiosas do mundo.
Além disso, o valor de mercado
da China Mobile foi maior do que o
da empresa de telecomunicações
britânica Vodafone.

As multinacionais de países em
desenvolvimento começaram a
atrair interesse há cerca de 25
anos, com o início da expansão
para o exterior de empresas de
um pequeno número de países
(Lecraw, 1977; Lall, 1983; Wells,
1983).4 Nesse período, as
principais fontes de IED de
países em desenvolvimento
concentravam-se num pequeno

grupo de economias, entre as
quais estavam Argentina, Brasil,
Hong Kong, índia, Coréia do Sul,
Cingapura e Taiwan.5 Foi somente
a partir do fim da década de 1980
que um número crescente de
países em desenvolvimento,
incluindo Chile, China, Egito,
Malásia, México, Rússia, África
do Sul, Tailândia e Turquia, tornou-
se uma fonte significativa de IED.

Desde 2003, a taxa de
crescimento do IED emitido
por mercados emergentes
ultrapassou a das empresas de
países industrializados (UNCTAD,
2005a). Apesar de o IED dos
países do chamado grupo BRIC
(Brasil, Rússia, índia e China)
receber mais atenção, outros
países em desenvolvimento estão
abrigando novos e importantes
negócios globais. Recentemente,
o gigante mexicano do cimento
Cemex fez aquisições para se
tornar o maior produtor do gênero
dos Estados Unidos. A argentina
Tenaris (que pertence a uma
família italiana e também está
inscrita em Nova York) é hoje a
maior produtora mundial de canos
sem costura, graças à sua
inovação tecnológica. O grupo
tailandês CP é conhecido como
o maior investidor individual na
China. Alguns dos recentes
megacontratos que mais
chamaram atenção foram a
compra da Wind of Italy pela

Orascom, do Egito -
a maior aquisição por meio de
empréstimos da Europa -, e a
compra da P&O pela DP World,
de Dubai. Surgem, a cada dia,
novas corporações multinacionais
de países "exóticos" como Líbano,
Peru ou Uganda. Empresas do Sri
Lanka, por exemplo, desempenham
hoje em dia, em diversos países,
um importante papel na indústria
de roupas voltada para a
exportação (principalmente em
Bangladesh, índia e Madagascar).

Já que as multinacionais
emergentes viraram elementos
permanentes, importantes e
crescentes da economia mundial,
elas não podem mais ser
encaradas como idiossincrasias
ou invenções. Este trabalho
oferece uma introdução a
algumas das principais questões
relativas às multinacionais
emergentes,6 tais como:

• Seu tamanho, natureza,
motivação e padrões de
internacionalização;

• Os desafios encontrados
em sua experiência no exterior
(por exemplo, dificuldades para
criar vantagens competitivas
sustentáveis frente a lideranças
estabelecidas e para gerenciar
operações complexas que
exigem adaptação estrangeira
e integração transnacional);

Sua contribuição
à economia global por meio
do investimento em outros
países em desenvolvimento,
como um passo em direção à
cooperação Sul-Sul,
principalmente apoiando a
dinâmica da integração regional e
seguindo os estímulos criados
por acordos locais.
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A segunda parte deste trabalho

examina os padrões de
investimento e as características

das multinacionais emergentes

em geral e em determinadas

indústrias, enquanto a terceira

parte desenvolve um simples

panorama conceituai para a

análise das motivações/^
estratégias empregadas por

corporações multinacionais de

países em desenvolvimento.
Na quarta parte, examinamos de

que forma o impacto do IED de

multinacionais emergentes nas

economias hospedeiras pode
diferir do impacto causado pelo

IED das multinacionais baseadas

em países-membros da

Organização para Cooperação

e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O texto aborda também

questões relativas às principais
políticas em surgimento nos

níveis nacional e internacional.7

As considerações finais tentam
separar as questões que já têm
uma resposta preliminar daquelas
que ainda necessitam de muita

pesquisa.

Com a globalização cada vez

maior de operações e de
estratégias de negócio complexas,

nunca foi tão difícil determinar a

nacionalidade de uma companhia
multinacional e definir e monitorar

suas operações internacionais.

No plano geral, as diferenças no
modo de coletar, definir e relatar
dados de IED ajudam a explicar,

em parte, algumas singularidades

da compilação de dados globais
- em particular o fato de que,

a princípio, deveria haver um
equilíbrio entre a entrada e

a saída de IED, embora isso

raramente ocorra. Em 2004,

a saída de IED no mundo todo

somou US$ 730 bilhões,

enquanto a entrada ficou em

USS 648 bilhões. Se analisarmos

ambos os lados, a saída relatada
pelas economias investidoras

raramente coincide com as

informações passadas pelo país

receptor. A falta de consistência

nos dados é ainda mais

exacerbada pelas atividades

de centros financeiros off-shore,
que não fornecem dados sobre

a saída de IED. Por exemplo,

de acordo com dados oficiais,
o país que mais investe na índia

são as Ilhas Maurício.

Todas essas limitações se

tornam ainda maiores no caso

do IED emitido do hemisfério Sul

e, por uma série de razões, as

estatísticas relativas à emissão

de IED de países não-membros

da OCDE tendem a ser

irregulares e relativamente não

confiáveis. Alguns desses países

que investem no exterior não

identificam a emissão de IED
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(o Irã, por exemplo), e diversas
economias emergentes (tais
como Malásia e México) apenas
recentemente começaram a
declarar operações de emissão
de IED. Além disso, para muitos
países, as estimativas de emissão
de IED são consideravelmente
menores do que o verdadeiro
fluxo. No geral, as estatísticas
oficiais não incluem componentes
reinvestidos e de financiamento
de emissão de IED, e tampouco
o capital levantado no exterior
(Aykut e Ratha, 2004). Além
disso, elas em geral refletem
apenas os investimentos grandes,
excluindo transações de pequeno e
médio porte. Some-se a isso o fato
de que países com controle de
capital e câmbio ou altas taxas
sobre proventos proporcionam
um grande estímulo para que
os investidores se omitam na
prestação de informações.
Por outro lado, a liberalização
do controle de câmbio pode ter
resultado numa diminuição na
atenção dispensada à busca por ,
esses dados. Esse problema é
exacerbado pelo descuido com
padrões de contabilidade, uma
fraca administração de impostos
e uma capacidade administrativa
limitada nas agências responsáveis
pela coleta de dados, o que
resulta no agrupamento de fluxos
particulares como categorias
residuais (em vez de serem
classificados como fluxos de
IED, financiamento, empréstimo
ou portfólio acionário).

Muitos estudos de caso de
países feitos com base em
informações fornecidas por

empresas destacam as
imprecisões nos dados sobre
emissão de IED. Del Sol (2005)
mostra que o investimento
chileno no exterior durante a
década de 1990 foi quase o dobro
do valor declarado oficialmente;
Pradan (2005) retrata a mesma
situação na índia. Uma parte dos
cerca de US$ 245 bilhões que
saíram da Rússia entre 1992
e 2000 podem ser de IED não
declarado (Vahtra e Liuhto, 2004).
Wong e Chan (2003) documentam
que uma parcela considerável dos
fluxos de IED emitidos da China
não é declarada: os valores
divulgados mostram apenas os
investimentos com apoio oficial
(o que é exigido apenas para
investimentos iniciais), e o
Estado chinês avalia que o fluxo
de capital que saiu do país sem
autorização entre 1997 e 1999
pode chegar a US$ 53 bilhões.
Similarmente, a emissão de IED pela
Turquia em 2004 é estimada em
US$ 15 bilhões, três vezes maior
que o valor oficial (Erdilek, 2005).

Existe, à primeira vista, alguma
razão para se acreditar que haja
uma diferença fundamental na
natureza das corporações
multinacionais de acordo com as
características de seu país natal
(países em desenvolvimento
versus países desenvolvidos)?
Os estudos nas áreas de
economia e de negócios não
apresentaram ainda nenhuma
conclusão definitiva a respeito
do tema (Goldstein 2006b), mas,

ainda assim, a maior parte das
discussões sobre multinacionais
de países emergentes é centrada
nessa questão. Alguns autores
vêem a "propriedade" como um
tema central e, portanto, se
opõem ao aumento no volume
de IED emitido por países de fora
da OCDE. Outros, por sua vez,
consideram o investimento
Sul-SuI como uma benção.
Retornaremos a esse assunto
mais à frente.

De qualquer forma, definições
devem ser levadas em consideração,
e muitas multinacionais de
países emergentes são quase
indefiníveis. No caso de várias
multinacionais de grande porte,
definir a sua nacionalidade não é
uma tarefa óbvia. Possivelmente
o exemplo mais famoso é a Mittal
Steel, mais conhecida ainda
depois de sua tentativa de
controlar a Arcelor, empresa
pertencente a grupos da França,
Luxemburgo e Espanha, e,
assim, criar a maior siderúrgica do
mundo. Uma fatia correspondente
a 88% da companhia é comandada
por um cidadão indiano que mora
em Londres. Lakshmi Mittal e
seus dois filhos dividem a diretoria
com outro indiano, um descendente
de indianos das Ilhas Maurício e
quatro norte-americanos. A equipe
que supervisiona as muitas
aquisições, incluindo empresas
na Romênia, República Tcheca,
Polônia e África do Sul, é
composta principalmente de
engenheiros indianos, liderados
pelo chefe de operações da Mittal
Steel.8 A história das
multinacionais sul-africanas
também é bem complexa.
A SABMiller, por exemplo, é
registrada na Grã-Bretanha,
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listada duplamente em Londres e
Joanesburgo; a maior parte de
seu gerenciamento é feito por
profissionais de nacionalidade
sul-africana, embora não fique
claro onde esses administradores
residem;9 o sócio majoritário (Altria)
é americano, e o secundário

x
(a família Santo Domingo)
é colombiano. *-

Outros casos difíceis de
classificar são:

Subsidiárias de corporações
multinacionais de países da
OCDE instaladas em países em
desenvolvimento que investem em
outros países em desenvolvimento;

Companhias de países
emergentes controladas por
investidores da OCDE - por
exemplo, o maior acionista da

Zentiva, que controla mais de 50%
do mercado de medicamentos
genéricos na República Tcheca e
também tem posição dominante
na Romênia e na Eslováquia,
é a norte-americana Warburg
Pincus.

Multinacionais emergentes
que compram ações fixas de
multinacionais baseadas em
países da OCDE, as quais,
por sua vez, recebem em troca
uma participação expressiva em
seus negócios (Lenovo/IBM,
TCL/Alcatel, BenQ/Siemens).

Além de todos esses avisos, o
fato de que as variações de ano
para ano são enormes também
deve ser considerado quando
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examinamos as estatísticas
agregadas disponíveis. As ações
de IED de economias em
desenvolvimento e países em
transição subiram rapidamente
nos últimos anos, de US$ 147
bilhões em 1990 para mais de
US$ 1 trilhão em 2004 (ver Gráfico
1). O aumento no valor absoluto
do fluxo de emissão de IED é
igualmente impressionante -
de pouco mais de US$ 53 bilhões
em 1992-1998 para mais de
US$ 85 bilhões em 1999-2004,
com um pico de US$ 147 bilhões
em 2000. Entretanto, o fluxo
global de ÍED nesse mesmo
período cresceu ainda mais
rapidamente, resultando numa
diminuição do peso de países em
desenvolvimento, de 14,7% em
1992-1998 para 9,9% em 1999-
2004 (sendo 2004 o ponto mais
alto desde 1997). Essa tendência
não diminui a importância das
multinacionais emergentes e
evidencia o fato de que os anos
1990 viram uma maior integração
de investimentos, liderada pelas*
fusões e aquisições entre
economias da OCDE.

Juntas, as economias em
desenvolvimento foram
responsáveis por 13% da
emissão de IED em 2005,
enquanto que em 1990 essa
proporção correspondeu a 7%.
Em termos de porcentagem da
formação bruta de capital fixo,
o fluxo de emissão de IED é
consideravelmente maior que a
média mundial em economias

como Hong Kong, Taiwan, Rússia
e Cingapura.

Entre as economias em
desenvolvimento, as da Ásia
ainda são, de longe, as maiores
fontes de investimento. Os Tigres
Asiáticos, por exemplo, forem
responsáveis por quase 59% do
IED emitido entre 1992 e 1998 e
por 52% entre 1999 e 2004.
Somando a China, as cinco
maiores economias, todas na
Ásia, responderam por mais de
dois terços do total de IED de
2004. Por outro lado, empresas
de Hong Kong destinaram 53,2%
de seu investimento total entre
2001 e 2003 a mercados
estrangeiros; Cingapura, 23%;
e Taiwan, 6,4%. No caso destes
dois últimos países, grande parte
do IED foi para a China.
Novamente, vale lembrar que a
qualidade dos dados relativos à
emissão de IED como uma
porcentagem da formação bruta
de capital fixo é questionável -
esse indicador atinge níveis
exageradamente altos em países
como Albânia, Gâmbia e Laos.

Um cuidado maior deve ser
tomado especialmente com os
dados chineses, pois nesse país
o IED desfruta de um tratamento
privilegiado quando comparado
aos investimentos domésticos, o
que serve de incentivo à rotulação
de diversos projetos como sendo
estrangeiros.10 Uma parte
significativa dos investimentos
que saem de Taiwan, Hong Kong

e Cingapura fazem uma 'Viagem
de ida e volta" ao território
chinês.11 Apesar da distorção
gerada por essas idas e vindas
nas estatísticas chinesas sobre
IED, do uso abusivo de medidas
governamentais para atrair
investimentos estrangeiros e das
conseqüências negativas sobre o
recebimento de impostos, Cross
et ai. (2004) afirma que elas
trouxeram alguns benefícios -
como uma espécie de segunda
melhor opção que acabou
promovendo acesso ao mercado
internacional de capitais e
estimulando a internacionalização
de empresas chinesas. Como
mostra Athukorala (2006, Tabela
2.3), outro problema com os
dados relativos ao IED chinês,
talvez ainda mais importante,
tem a ver com o "excesso de
registros" de IED entrante, um
fenômeno que parece afetar mais
os fluxos vindos de outros países
em desenvolvimento da Ásia do
que de nações da OCDE.

A Rússia é outra grande fonte
de IED do Sul, com uma forte
concentração de investimentos
nos setores de recursos naturais
e de transportes nos países da
antiga União Soviética. A compra
da Sibneft pela Gazprom
aumentou o espaço ocupado
pelas estatais no total de IED
emitido. Também há diversos
outros grupos de importância
regional (Lukoií e Yukos Rússia)
emergindo com a ambição de
se tornar grupos dominantes,
no âmbito regional, na área de
petróleo e gás. Assim como
eles, as metalúrgicas da Rússia
também se tornaram importantes
multinacionais. A Severstal tem
como meta se transformar em
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uma das seis maiores produtoras
de aço do mundo e, nesse
sentido, já fez grandes aquisições
em dois países do G7 {Rouge,
nos Estados Unidos, e Lucchini,
na Itália) para atingir sua meta.
A Rússia é o segundo maior
produtor de alumínio do mundo,
responsável por 10% do mercado
global, e possui instalações em
países da antiga União Soviética
e na Guiné. No caso da Rússia,
o setor off-shore do Chipre se
transformou num terreno fértil
para o capital russo, a tal ponto
que atualmente o Chipre é o
maior investidor direto na Rússia.
Além disso, o fluxo do (ou via)
Chipre para outros países da
Europa oriental é relativamente
grande, e imagina-se que boa
parte desses investimentos
"cipriotas" seja de origem russa.

Empresas sediadas em outras
economias em transição da
Europa Central ou do Leste
Europeu só se tornaram
emissores de IED recentemente,
mas sua presença já se faz nota/
- apesar de ainda discreta. Isso
acontece, sobretudo, na Europa
ocidental, e é interpretado como
um dos resultados da expansão
da União Européia em maio de
2004. A privatização de antigas
estatais (como a INA, na Croácia,
e a Beopetrol.-na Sérvia e
Montenegro) também gera
oportunidades de crescimento
para companhias locais de
petróleo, como é o caso da
húngara MOL

Investidores latino-americanos
como as empresas argentinas -
que estabeleceram unidades de
produção transnacionais ainda no
início do século XX e que, até a
década de 1970, ainda

dominavam a geografia do IED
oriundo do Sul - respondem hoje
por uma parcela muito menor do
mercado (11,71% em 1992-1998
e 10,62% em 1999-2004).
O Chile, que tem a menor
população dos seis maiores
investidores da América Latina,
vem se mantendo entre «rs três
mais fortes. Embora o volume de
IED emitido ainda seja pequeno
e concentrado nos centros
financeiros, as multinacionais
latino-americanas marcam
presença no exterior em
setores como os de bebidas,
petroquímicos, petróleo,
mineração, aço, cimento, papel
e celulose, têxtil e agronegócio.
Porém, sua presença é quase
nula em áreas nas quais a
importância da-tecnologia e/ou
do marketing é maior, como nos
setores automotor, eletrônico,
químico e de equipamentos de
telecomunicação.

Há dois tipos de multinacionais
latinas: aquelas que se expandem
regionalmente (seguindo os
padrões que Rugman chama
de "multinacionais regionais") e
aquelas que crescem globalmente.
O IED intra-regional tem crescido
significativamente desde o início
da última década. As razões
para isso são as seguintes:

A saída de algumas
multinacionais da América Latina
a partir do início da década de
2000 gerou oportunidade de
expansão para as empresas
latino-americanas em sua própria
região;

• Aumentou o acesso a
reservas de petróleo e gás
(Petrobras na Argentina, Bolívia
e Venezuela);
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• Consolidação da política
estatal para a integração
energética regional (PDVSA em
Argentina, Brasil, Cuba etc.).

A tendência observada nos dados
sul-africanos reflete a decisão de
alguns grupos mineradores
tradicionais de transferir suas
primary listings e Joanesburgo
para Londres, assim como a
retomada da De Beers pela
Anglo-American. Para fortalecer
ainda mais o investimento
sul-africano no exterior, depois
do fim do regime de apartheido
governo adotou políticas para
estimular suas multinacionais a
se voltar para o resto da África e,
em 2004, diminuiu as restrições
ao comércio exterior que
pairavam sobre a emissão de IED
das companhias sul-africanas.
Mais da metade do fluxo de
emissão de IED da África do Sul
teve como destino outros países
do continente, membros da
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) e
outros. A África do Sul apoia
ativamente a parceria público-
privada conhecida como Corredor
para o Desenvolvimento de
Maputo, tendo também como
importantes destinos de IED
países como a Nigéria, as
Ilhas Maurício e a República
Democrática do Congo. Muitas
empresas sul-africanas (ESKOM,
MTN, Vodacom, SAB Miller e
Anglo Gold) têm forte presença
em outros países da África e
também fora desse continente,
apesar de algumas delas terem
se transferido para fora do país.
Outra multinacional que vem
crescendo com velocidade na
África é a egípcia Orascom
(Goldstein e Perrin, 2006).

Finalmente, alguns países
exportadores de petróleo do Golfo
Pérsico (ex: Kuwait, Catar, Arábia
Saudita e Emirados Árabes
Unidos) estão contribuindo para
o fluxo de IED no Sul, tanto no
âmbito interno como no nível
inter-regional, particularmente
em direção à África e ao
subcontínente indiano. Os
petrodólares também são usados
para investimentos em países
desenvolvidos, como os Estados
Unidos, onde são alocados no
setor hoteleiro e em empresas
automotivas, entre outros.

Apesar das diferenças no que se
refere às suas características
institucionais, a maior parte das
multinacionais emergentes tende
a investir regionalmente e em
outros países em
desenvolvimento antes de avançar
pelo resto do mundo (Tabela 2).
Elas preferem investir perto de
seus países, em áreas com as
quais estão comercialmente
familiarizadas ou onde têm fortes
laços étnicos ou culturais. A
abertura cada vez maior para
o capital e para o comércio,
em particular o avanço das
privatizações, gerou oportunidades
em países em desenvolvimento
e teve um papel definitivo no
surgimento recente do IED do
tipo Sul-Sul. Por exemplo, os
investimentos estrangeiros da
Rússia aconteceram, num
primeiro momento, nos países da
antiga União Soviética; a Turquia
também fez grandes investimentos
regionais, especialmente na parte
ocidental e central da Ásia, e
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empresas da índia e da China
têm sido notadamente ativas em
países asiáticos. Multinacionais
emergentes de Chile, Brasil e
Argentina expandiram suas
operações principalmente em
nações da região. Por último,
os investimentos sul-africanos
em outros países em
desenvolvimento foram quase
todos destinados ao sul
da própria África.

*
Apesar das vantagens dos
investimentos intra-regionais, há
alguns indicadores preliminares
de que as multinacionais dos
países em desenvolvimento estão
cada vez mais se aventurando
além de sua própria região e
arredores. Em 2004, por
exemplo, metade do fluxo de
emissão de IED da China teve como
destino projetos relacionados a
recursos naturais da América
Latina; a Malásia emergiu como
uma nova e significativa fonte

de IED na África do Sul
(Padayachee e Valodia, 1999);
e o Brasil fez investimentos
consideráveis em Angola e na
Nigéria (Goldstein, 2003).

A discussão até agora tratou de
dados relativos ao fluxo agregado
de IED. Dados sobre a
distribuição de indústrias por
países-fonte de IED são ainda
mais problemáticos, pois,
na maioria dos países, só
há disponível uma tabulação
simples baseada nos registros
de aprovação de investimentos.
Sabe-se que há grandes
discrepâncias entre o IED
aprovado e o realizado.
Além disso, a inserção das
informações relativas a projetos
de IED em bancos de dados
oficiais depende da natureza
do regime que regula o IED.
Por exemplo, na Tailândia,
não existe qualquer requisito
para que investidores
estrangeiros participem de um
processo governamental para
entrar no país. Por isso, os
registros oficiais sobre o avanço
de investimentos na Tailândia
não são muito confiáveis.

Apesar disso, há evidências de
que os fluxos de IED do tipo Sul-
Sul estão altamente concentrados

nos setores de serviço e
extração, pois empresas de
países em desenvolvimento têm
participado com sucesso de
grandes privatizações e de
acordos de fusão e aquisição
feitos nessas áreas. Dados sobre
acordos íransnacionais de fusão
e aquisição realizados em
países em desenvolvimento
e em transição em 2004 revelam
que, em termos de valores, as
multinacionais emergentes
responderam por 47% da
atividade regional da África,
por 13% na América Latina,
24% na Ásia e na Oceania e
25% no sudeste da Europa
e na Federação dos Estados
Independentes (CIS), antiga
União Soviética (UNCTAD, 2005a,
tabela anexada A.II.1). Em países
em desenvolvimento, investidores
do Sul responderam, em termos
de valor, por 27% da atividade no
setor de energia e por 18% em
água, contra 59% em transporte
e 51% em telecomunicação
(PPIAF, 2005).

O aumento da liberalização no
setor de serviços tem sido um
fator importante para os recentes
fluxos de IED do tipo Sul-Sul.
Primeiro, as privatizações no
setor de infra-estrutura geraram
boas oportunidades para que
empresas dos países em
desenvolvimento fizessem
importantes aquisições no
mercado doméstico e se
expandissem regionalmente.
Segundo, comparado a outros
setores, o de serviços geralmente
exige uma proximidade maior
entre produtores e consumidores
e favorece familiaridades étnicas
e culturais, o que pode gerar
sinergias para empresas de
países em desenvolvimento.
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No caso das telecomunicações,
empresas de países emergentes
surgiram como investidores
de destaque (Tabela 3). Isso
acontece especialmente a partir
de 2001, quando operadores e
investidores locais e regionais
começaram a preenclaer a
lacuna deixada por investidores
internacionaisvtradicionais,
que haviam reduzido seus
investimentos em projetos de
infra-estrutura no mundo em
desenvolvimento (PPIAD, 2005).
O IED intra-regional do tipo
Sul-Sul entre os anos 1990 e
2003 responde por 49% do total
registrado na África subsaariana
e por 48% no norte da África e
Oriente Médio (Guislain
e Zhen-Wei Qiang, 2006).

Devido à sua participação
relativamente pequena e à sua
grande população, a África e o
Oriente Médio aparecem entre os
mercados de maior crescimento
no globo. Na África subsaariana,
a Vodacom (uma joiní-venture
entre a Telkom e a Vodafone,
do Reino Unido) e a MTN juntas
contam com mais de 17 milhões
de clientes fora da África do Sul

(março de 2006). Assim como
a Orascom é uma das maiores
multinacionais árabes, outras
operadoras do mesmo setor e
região também vêm apostando
pesado em investimentos -
a Etisalat, dos Emirados Árabes
Unidos (na Arábia Saudita, África
ocidental e Paquistão), a Mobile
Telecommunications Company,
do Kuwait (no Golfo Pérsico
e na África), a Qatar Telecom
(em Orna) e a Dubai Tecom
Investments (em Malta
e na Tunísia).

Na América Latina, a América
Movil, em apenas dois anos,
entre 2003 e 2005, deixou de
ser simplesmente uma empresa
mexicana com alguma presença
na América Central para se
transformar na maior companhia
de telecomunicações da América
Latina. Ela se beneficiou da
liquidação de ativos de mercados
emergentes feita por operadores
americanos como a AT&T, a Bell
South e a MCI para atingir mais
de 100 milhões de clientes em
março de 2006. Sua concorrente
espanhola, a Telefônica Móviles,
tem 74 milhões. O segundo maior
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operador de telefonia celular da
Rússia, a VimpelCom, controla
o segundo maior operador

do Cazaquistão, a KarTel,
o segundo e o quarto maiores
operadores do Uzbequistão,
a Unitel e a Buztel, e o quarto
maior operador da Ucrânia, a
Ukrainian Radio Systems (URS).
A AItimo (antigo Alfa Group),
uma holding russa que
é sócio majoritário da
VimpelCom, controla 40% .
do segundo maior provedor
de telefonia celular da Ucrânia,
o KyivStar, além da única
operadora de celulares do
Turcomenistão, a Bashar
Communications Technology. No
fim de 2005, a Altimo anunciou
que estava pronta para pagar
até US$ 3 bilhões por uma das
maiores companhias de telefonia
celular da Turquia (Vahtra, 2006).

No setor de petróleo e gás,
as empresas de países em
desenvolvimento, na maioria
estatais, têm se tornado muito
ativas em investimentos
estrangeiros. Com acesso
exclusivo a recursos, empresas
estatais de petróleo do Sul são

líderes no mercado e vêm
expandindo suas operações
globalmente, tanto em países
produtores, para diversificar seus
portfólios, quanto em países
consumidores, para atender
diretamente a seus clientes
(Tabela 4). Por exemplo,

a venezuelana PDVSA
incorporou a americana CITGO
em 1989, e há tempos possui
investimentos em refinarias na
Alemanha, Bélgica, Escócia,
Reino Unido e Suécia para
processar seu óleo cru.
Mais recentemente, a PDVSA

começou a se expandir em

direção a Brasil, Argentina,
Chile e Paraguai. Aproveitando

seu forte conhecimento técnico
em exploração de águas
profundas, a brasileira Petrobras
e a malaia Petronas investiram
em projetos de exploração e
produção em mais de 20 países
emergentes. Estatais do petróleo
em economias que estão em
forte expansão, como a China e a
índia, fizeram aquisições na área
de recursos naturais ou obtiveram
licenças de atuação em outros
países em desenvolvimento.

A expansão dos fluxos de
IED do tipo Sul-Norte e Sul-Sul
reflete uma alta geral no fluxo
de capitais rumo a países em
desenvolvimento, assim como
o crescimento e a sofisticação
cada vez maiores das empresas
de economias emergentes.
Devido à maior globalização das
atividades econômicas, empresas
de países em desenvolvimento
enfrentam uma crescente
competição em termos de vendas
e no acesso a recursos e a
áreas estratégicas. O IED do tipo
Sul-Sul tem sido motivado pela
abertura cada vez maior das
economias em desenvolvimento
em relação ao capital e ao
comércio, e também pela recente
participação desses países em
redes internacionais de produção.
Contudo, será que as empresas
do Sul se comportam como
multinacionais da OCDE quando
expandem suas operações
para além de suas fronteiras
(e, conseqüentemente, se
transformam em multinacionais
emergentes)?
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Embora o arcabouço teórico
e conceituai desenvolvido
na literatura de comércio
internacional que trata
da emissão de*IED e
da sustentabilidade das
multinacionais já esteja bem
consolidado, a natureza das
estratégias adotadas pelas
multinacionais emergentes -
e suas especificidades, se a
compararmos com a natureza
das estratégias desenvolvidas
anteriormente por multinacionais
agora já estabelecidas - continua
sendo um tópico relativamente
negligenciado (Bonaglia et ai.,
2006). A teoria PU (propriedade,
localização, internalização;
em inglês, OLI, de ownership,
location, internalisation) baseia-
se integramente na experiência
de empresas de grande porte,
bem-sucedidas e, em sua
maioria, anglo-americanas, que
não encontram dificuldades para
mobilizar recursos e esforços
quando querem se expandir,12

Por outro lado, quando decidem
investir no exterior, as
multinacionais emergentes
raramente têm à mão recursos
como propriedade tecnológica,
capital financeiro, marcas e
experiência gerencial. Elas
precisam se internacionalizar em

novas condições criadas pela
globalização para angariar os
recursos de que precisam. Além
do mais, elas não podem se dar
ao luxo de esperar, pois não só
as garantias de proteção em seu
próprio território estão abaladas
pela liberalização do mercado
global, como também o tempo de
decisão do mercado é reduzido e
o ritmo da produção deve sempre
crescer, de forma a ser capaz de
controlar os custos. O caminho
para a expansão é lento, com
freqüentes retrocessos no
processo de aprendizagem.
Em resumo, as multinacionais
emergentes se internacionalizam
para ganhar vantagens - ou seja,
seguem o caminho oposto ao da
perspectiva tradicional.

Utilizando uma visão focada nos
recursos das empresas em um
cenário internacional, Bonaglia
et ai. (2006) considera a
internacionalização como uma
estratégia que visa a uma maior
integração à economia global.
A natureza do processo de criação
de competência mudou. O
surgimento de redes internacionais
de produção favoreceu uma
maior integração do processo
de acumulação de capacitação,
de modo que a estratégia de
internacionalização torna-se
intimamente ligada às estratégias
tecnológicas e de diversificação
de produtos (Cantwell e
Piscitello, 1999). Analisar
de que forma as multinacionais



emergentes dominaram esse
processo pode, portanto, oferecer
interessantes insights para um
debate mais amplo a respeito
da relação entre a diversificação
corporativa e a internacionalização.

Urna faceta interessante dá
internacionalização das
multinacionais emergentes
relaciona-se à forma como
elas usam e alavancam diversos
tipos de inovações estratégicas
e organizacionais para marcar
presença em setores industriais
já fortemente ocupados
por competidores de peso
internacional. Fazendo isso,
elas se beneficiam da estreita
janela de oportunidades
disponível para aqueles que
chegaram atrasados. Primeiro,
todas se internacionalizam muito
cedo em sua vida corporativa -
a Acer, por exemplo, se
transformou rapidamente num
cluster de entidades corporativas
independentes, com presença
no mundo todo (Mathews, 2002).
Segundo, elas conseguem
alcançar essa rápida
internacionalização não em
razão de inovação tecnológica,
mas sim por conta de inovações
organizacionais que são bem
adaptadas às circunstâncias
da economia global emergente.
Alguns bancos sul-africanos,
por exemplo, estão reproduzindo
a experiência das chamadas

"contas mzansf, direcionadas
a clientes domésticos de baixa
renda, em suas operações pela
África, enquanto que a lllovo
Sugar comemorou um sucesso
significativo com operações
envolvendo fazendeiros e
produtores de baixa e média
renda (Goldstein e Pritchard, 2006).
Terceiro, elas criam conexões
criativas com multinacionais já
estabelecidas, o que lhes permite
explorar como vantagens o fato
de estarem chegando atrasados
e de virem da periferia. A Embraer,
por exemplo, deixou de ser um
fornecedor a serviço dos produtores
mundiais de aeronaves para se
transformar numa verdadeira
multinacional, estabelecida em
quatro continentes (Goldstein,
2002). Mathews (2006) define
isso como o novo paradigma CIA
(conexão, impulso e aprendizado;
em inglês, LLL, de linkage,
leverage, learning). Uma questão
intimamente relacionada a essa
discussão, sem dúvida, é a
sustentabilidade desse processo.

Sabendo-se que as questões
relativas à propriedade de
multinacionais emergentes não
surgem somente de sua
localização no pais natal e na
região em que se encontra, mas
derivam também de sua posição
na cadeia de valor global e regional
(a qual difere de acordo com cada
indústria), qualquer classificação

das estratégias das multinacionais
emergentes precisa enfatizar uma
análise da cadeia de valor e
destacar as diferenças entre
as tipologias do tipo Sul-Sul e
Sul-Norte. Cada célula da Tabela
5 contém um exemplo disso.
A BOE Technology da China,
fabricante de monitores para
computadores, comprou a Hynis,
da Coréia do Sul, para produzir
telas planas para celular e outros
aparelhos portáteis. Dessa forma,
ela buscou aumentar a eficiência
de seu principal negócio
mediante a exploração de
economias de escala e de
escopo. A Tata Steel, por outro
lado, assumiu a NatSteel para
exportar seu próprio aço como
matéria-prima para a afiliada
adquirida em Cingapura. De forma
similar, assumindo o controle da
OGMA em Portugal, a Embraer
ganhou presença no mercado
europeu de manutenção,
reparo e operação.

As estratégias das multinacionais
emergentes são fortemente
influenciadas pelo ambiente de
negócios dos países ou regiões
onde elas estão baseadas e onde
realizam a maior parte de seus
negócios; pelas políticas

RBCE- 95 79



industriais-e de desenvolvimento
desses países/regiões; e, de
forma inter-relacionada, pela
posição desses países/regiões
na divisão internacional do
trabalho, incluindo o grau e o tipo
de relacionamento existente com
as multinacionais já estabelecidas.
Em particular, o fato de que a
estrutura de governança corporativa
possa ser diference do modelo
de companhia pública de ampla
propriedade que cada vez mais
prevalece nos países da OCDE
(Morck, 2005) pode ter
conseqüências políticas e
econômicas, especialmente
quando uma multinacional
emergente é (ou é vista como)
estatal. Uma síntese breve das
estreitas conexões entre padrões
de desenvolvimento nacional e
regional e a internacionalização
das empresas é apresentada
na Tabela 6. Não há novidade
nesse dado: a necessidade
de incorporar "as características
institucionais peculiares
das corporações japonesas,
juntamente com as políticas
governamentais japonesas e as
práticas que afetam crucialmente
as corporações estrangeiras
envolvidas naquelas" foi
identificada nos primeiros
estudos sobre as multinacionais
japonesas (Mason e Encarnation,
1995, p.xix). De fato, muitas das
acusações feitas às multinacionais
emergentes nos últimos meses
lembram algumas que ocorreram
com freqüência nos Estados
Unidos e, em menor escala, na
Europa, no final da década de
1980 (Goldstein, 2006a).

No caso das multinacionais
latino-americanas, a crescente
concorrência provocada pela

liberalização ocorrida nos anos
1990 serviu como um mecanismo
de seleção. Relativamente
poucas empresas grandes
sobreviveram, mas as que
lograram fazê-lo estão bem mais
enxutas, o que as torna capazes
de competir nos mercados
globais. A indústria automotora,
e em particular a de peças
e componentes, é um bom
exemplo disso. A maior parte
das empresas brasileiras e
mexicanas que surgiram na onda
de industrialização voltada para
a substituição de importações,
a partir dos anos 1950, foram
incorporadas por concorrentes
baseados em nações da OCDE
ou faliram. As sobreviventes,
no entanto, mostraram-se
fornecedores confiáveis para
montadoras americanas e
européias, a ponto de serem
convidadas a seguir seus
consumidores e a investir no
exterior. A Sabó Retentores,
de São Paulo, é um fornecedor
mundial de anéis de óleo,
mangueiras de borracha e
gaxetas para a Volkswagen e
fábricas na Argentina, Áustria,
Hungria e nos Estados Unidos.
Além disso, a Sabó planeja se
instalar na China - mais uma vez
em conseqüência de um convite
feito por seu maior cliente.

As restrições impostas por
países desenvolvidos às
importações no setor de vestuário
são mais um exemplo da relação
entre as políticas comerciais e os
fluxos de emissão de IED. Esse
já era um fator importante por trás
da expansão das multinacionais
emergentes na década de 1980
(Wells, 1994). Nos últimos anos,
no entanto, produtores chineses
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de roupas, sapatos, bem como

outras indústrias de manufaturas

leves começaram a investir

pesado em países vizinhos de
baixa renda, em razão do

protecionismo da União Européia

e dos Estados Unidos.

Os acordos regionais que
proliferaram pelo mundo em

meados da década de 1990

(Banco Mundial, 2005b)
podem também ter estimulado

investimentos e negócios intra-
regionais. Alguns desses acordos

regionais, como a Comunidade

para o Desenvolvimento da África

Austral (SADC), a Associação

de Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN), o Mercosul e a

Comunidade Andina de Nações,

ofereceram diversos incentivos

13 Outros acordos regionais são a Associação do Sul Asiático para a Cooperação Regional
(SAARC) e a Sul-Sul Árabe, entre outros.

para a emissão de IED no âmbito

regional, incluindo impostos e

tarifas mais baixos e uma maior

facilidade para repatriar os

lucros.13 Alguns membros desses

grupos mantêm acordos de

investimentos bilaterais e

tratados de taxação dupla. Além

disso, a exemplo do que ocorre

em muitos países desenvolvidos,

os governos de algumas nações

em desenvolvimento ofereceram

incentivos de diversos tipos,
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inclusive fiscais, para a emissão
de IED, especialmente do tipo
Sul-Sul. Por exemplo, a China
oferece empréstimos com
condições especiais para
investimentos que facilitem o
comércio. Se ele acontece num
país que está recebendo, ajuda,
as empresas podem receber
empréstimos preferenciais de
programas e projetos de ajuda
chineses. A Malásia apoia
arranjos especiais para a
emissão de IED para países
como a índia, as Filipinas, a
Tanzânia e o Vietnã (Mirza, 1999).
O governo tailandês promove de
forma ativa o envolvimento de
empresas de seu país em
projetos de infra-estrutura em
países Mekong da região
(UNCTAD, 2005a). No Brasil,
o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) criou em 2002
uma linha de crédito especial
para apoiar a emissão de IED,
exigindo que, em seis anos, o
beneficiário do crédito aumente
suas exportações em volume
igual ao do crédito concedido.
Esse instrumento foi usado pela
primeira vez em 2005, pela Friboi,
para comprar a Swift na
Argentina. Uma das medidas
da nova Política Industrial
Tecnológica e de Comércio
Exterior lançada em março de
2004 foi a criação de 38 unidades
multidimensionaís de comércio
exterior dentro do Banco
do Brasil para apoiar a
internacionalização das
empresas. Em novembro de
2005, o Programa de Incentivo
aos Investimentos Brasileiros na
América Central e no Caribe
(PIBAC) foi criado para estimular
investimentos brasileiros na

América Central e para tirar
benefícios do CAFTA-RD,
o acordo de livre comércio
entre o Sistema de Integração
Centro-Americano (SICA)
e os Estados Unidos.

O "Norte" também está se
tornando um destino importante
para os investimentos feitos pelas
multinacionais emergentes, à
medida que elas tentam expandir
seus mercados. Essas
multinacionais normalmente
ingressam nesses mercados
desenvolvidos mediante a
aquisição de companhias com
uma presença de mercado já
estabelecida e uma marca
consolidada. Por exemplo,
com poucas marcas
internacionalmente reconhecidas,
empresas chinesas como a
Lenovo e a TCL adquiriram nomes
de marcas ocidentais famosas,
como Thompson, RCA e IBM.
A tentativa da Haier em comprar
a Maytag não aconteceu apenas
por causa de sua marca, mas
também devido a seu canal de
distribuição. Comparadas a
outras multinacionais do Sul, as
chinesas parecem ter feito mais
tentativas para adquirir marcas
conhecidas. Essa estratégia não
foi seguida pelas multinacionais
coreanas e japonesas, que
desenvolveram suas próprias
marcas na segunda metade do
século passado- Um número
pequeno, mas cada vez maior,
de investimentos, feitos
principalmente pela Ásia, estão
ocorrendo na área de pesquisa e
desenvolvimento para obter
tecnologia em diversos setores
nos países desenvolvidos.
Também há indícios de que laços
econômicos e culturais fortes
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desempenham um importante
papel quando essas empresas
investem em países
desenvolvidos. Por exemplo,
quase todo o IED emitido pela
América Latina com destino a
países de alta renda da OCDE foi
para os EUA ou para a Espanha.
Os principais destinos dos
investimentos feitos pelo Leste
Asiático são Coréia do Sul e
Austrália. O Reino Unido recebeu
40% dos investimentos africanos
- especialmente da África do Sul
- feitos em economias de alta
renda da OCDE.

Países em desenvolvimento vêem
a cooperação Sul-Sul como "um
imperativo para complementar a
cooperação Norte-Sul, de modo
a contribuir para que sejam
alcançadas as metas de
desenvolvimento acordadas
internacionalmente, incluindo as*
Metas de Desenvolvimento do
Milênio" (G-77, 2004). De fato, os
investimentos - e, de forma mais
geral, o envolvimento do setor
privado - são encarados cada vez
mais como uma área na qual a
cooperação Sul-Sul pode
contribuir para a superação dos
principais desafios para o
desenvolvimento. Como
observado anteriormente, "além
de um comprometimento político
maior, o novo vigor da cooperação
Sul-Sul se reflete nas tendências
de alta nos fluxos de comércio e
de investimento Sul-Sul, assim
como no crescimento da
colaboração nos setores
monetário e energético"
(Nações Unidas, 2005).

O crescimento das multinacionais
do Sul pode ter implicações
importantes para o
desenvolvimento econômico.
Primeiro porque o IED do tipo
Sul-Sul representa uma boa
oportunidade para países de
baixa renda. Com exceção, do
setor extrativo, a maior parte
das multinacionais, do Norte
dificilmente irá investir em
pequenos mercados, pois suas
escolhas de locais são guiadas
principalmente pelo tamanho do
mercado (Levy-Yeyati et ai.,
2002). Por sua vez, as
multinacionais do Sul tendem a
investir em nações vizinhas, com
um grau de desenvolvimento
similar ou inferior ao de seu país
de origem. Logo, o fluxo de
IED do tipo Sul-Sul, apesar de
pequeno, é significativo para
diversos países pobres, em
especial para aqueles que estão
próximos aos grandes investidores.
Em muitos países pobres,
investimentos do tipo Sul-Sul
respondem por mais da metade
do total de IED (UNCTAD, 2006).
Por exemplo, a índia (com
hotelaria e manufatura) e a China
(com manufatura apenas) são
responsáveis por mais da metade
dos investimentos que entram
no Nepal. Empresas indianas
de manufatura estão entre
as principais companhias
estrangeiras do Sri Lanka.
A maior parte do IED injetado
na Mongólia vem da China e
da Rússia. No setor bancário,
investimentos transnacionais
feitos por países em
desenvolvimento são mais
significativos em países de baixa
renda (27% dos ativos bancários
estrangeiros e 47% do número
de bancos estrangeiros) (Banco

Mundial, 2006). Logo, o IED do
tipo Sul-Sul pode representar
uma oportunidade para países de
baixa renda, e o impacto que eles
exercem em seu desenvolvimento
se torna particularmente
importante para o Banco Mundial
em seus esforços para apoiar a
redução da pobreza.

Em segundo lugar, nos últimos
anos o IED do tipo Sul-Sul teve
uma participação fundamental
para contrabalançar o declínio
no fluxo de IED feito pelo Norte
nos países em desenvolvimento.
O aumento e a diversificação do
grupo de países emissores de
IED podem influenciar na sua
flutuação, contribuindo
positivamente para o
desenvolvimento econômico das
nações hospedeiras. De fato,
após a moratória da Argentina,
enquanto os investimentos
do tipo Norte-Sul retrocediam,
muitos ativos acabaram sendo
comprados por investidores
brasileiros. Por exemplo, em
maio de 2002, a AmBev, líder na
produção de bebidas e cervejas,
revelou planos para comprar um
terço da maior produtora de
cerveja da Argentina, a Quilmes,
num acordo avaliado em US$ 700
milhões. Esse foi o maior
investimento externo feito no país
desde a moratória. No mesmo
ano, a Petrobras assumiu o
controle da Perez Companc
por cerca de US$ 1,1 bilhão.

Em terceiro, como as
multinacionais emergentes têm
mais familiaridade com a
tecnologia e as práticas de
negócio convenientes para os
mercados dos países em
desenvolvimento, elas desfrutam
de algumas vantagens com
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relação às empresas vindas de
nações industrializadas quando
se trata de investir em países
emergentes.14 Elas podem, por
exemplo, dispor de processos
de produção mais apropriados
e encontrar inputs disponíveis
localmente. Além disso como a
capacidade de absorção de um
país é maior quando existe uma
distância tecnológica menor entre
as empresas estrangeiras e
nacionais (Durham, 2004), o fato
de essa diferença ser menor nos
casos de IED do tipo Sul-Sul
é outro ponto positivo.

Alguns estudos iniciais pareciam
apoiar a expectativa de que as
multinacionais emergentes
possam exercer um impacto
mais benigno nas economias
hospedeiras do que as dos
países da OCDE, já que
conhecem melhor as condições
locais, são culturalmente mais
próximas e usam tecnologias
"intermediárias" e de "pequena
escala" que diretamente
substituem o trabalho por capital.
No mais rigoroso desses
estudos, Lecraw (1977) observou
a composição industrial e
descobriu que, na Tailândia,
investidores estrangeiros vindos
de outros países menos
desenvolvidos (LDC, de less
developed country, em inglês)
fazem um maior uso de
tecnologia baseada em trabalho
intensivo do que as empresas
tailandesas, e mesmo do que os
investidores da OCDE (Tabela 7).
Ele concluiu que "em geral, as
empresas LDC aportaram

grandes benefícios para a
economia tailandesa, sem muitas
das conseqüências comumente
associadas a outros IED"
(p. 456). Em seu estudo sobre
a manufatura do Sri Lanka,
Athukorala e Jayasuriya (1998)
advertem sobre o perigo de se
fazer comparações simplórias e
afirmam que outros atributos das
empresas, além de sua origem,
podem afetar a intensidade
do capital. Diferenças entre
multinacionais de países
desenvolvidos e multinacionais de
países do terceiro mundo foram
encontradas no mercado têxtil e
na indústria de roupas, "nos quais
as possibilidades técnicas variam
tanto que permitem que técnicas
de produção extremamente
diferentes sejam utilizadas"
(p. 420), mas não nas indústrias
química e de produtos de metal.

Infelizmente, as pesquisas
empíricas não conseguiram
acompanhar os debates sobre
políticas, e apenas algumas
suposições podem ser feitas
nesse sentido. O único estudo
sobre o impacto diferenciado da
questão da propriedade sobre a
transferência de tecnologia e
sobre a tecnologia em si compara
empresas da África do Sul e da
OCDE na Tanzânia (Kabelwa,
2004). Os resultados mostram
que o IED do tipo Sul-Sul
realmente tem um potencial
maior. Ainda no lado positivo, a
coreana Hyundai Motors instalou
sua maior montadora em território
estrangeiro no estado indiano de
Tamil Nadu, onde ela também

14 Ao mesmo tempo, "restrições burocráticas ao investimento externo, outras questões financeiras
e a escassez de apoio institucional e de serviços empresariais" podem dificultar a competitividade
dessas empresas (Banco Mundial, 2006). Além disso, o ambiente político no país hospedeiro pode
não ser favorável, e é possível que não exista uma classe empreendedora vibrante.
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opera uma unidade de fundição
de alumínio e uma linha de
transmissão. Alguns dos
principais fornecedores
sul-coreanos também investiram
no cluster automotivo de Ulsan,
em muitos casos através de joint-
ventures com parceiros indianos.
Hoje, a Hyundai tem 85% de
aprovação no mercado indiano,
mais do que qualquer outro
fabricante estrangeiro de carros
instalado no país (Park, 2004).
No entanto, uma comparação
entre diferentes investidores
estrangeiros na província chinesa
de Shandong detectou que as
empresas coreanas estabeleceram
um número muito menor de
conexões com as empresas
locais do que com as subsidiárias
americanas e com firmas de
Hong Kong (Park e Lee, 2001).
Um estudo similar que examina se
a nacionalidade dos investidores
estrangeiros afeta o grau de
ocorrência de transbordamentos

verticais (vertical spillovers) a
partir de IED indicou, no caso da
Romênia, que fluxos vindos de
países distantes que não fazem
parte de acordos preferenciais de
comércio tendem a ser associados
a transbordamentos verticais
positivos (Javorcik et ai., 2Q04).
Uma pesquisa sobre investimentos
na África subsaariana também
indica que empresas de países
em desenvolvimento são
relativamente menos integradas
em termos de aquisição de
produtos ou serviços no âmbito
local (UNIDO, 2006). Fatores
como distância, participação em
acordos comerciais e duração
dos investimentos, entre outros,
afetam a quantidade dos
investimentos intermediários feita
pelas multinacionais a partir
de um país hospedeiro, e tendem
a aumentar com a distância
entre a economia hospedeira
e a da matriz. Já que existe um
elemento regionalista significativo

nos fluxos de IED do tipo Sul-Sul
(comumente apoiado por acordos
de comércio), e como esse tipo
de investimento é relativamente
recente, o IED do tipo Sul-Sul
pode, em alguns casos, ter
menos conexões verticais positivos
do que o do tipo Norte-Sul.

Embora seja mais difícil de
substanciar empiricamente,
há provas de que, no setor de
serviços, as multinacionais
emergentes têm mais
familiaridade com as
necessidades dos clientes e
possuem maior capacidade em
termos de execução de projetos
do que suas concorrentes de
países desenvolvidos. Em
Uganda, por exemplo, a MTN
(empresa de telecomunicações
da África do Sul) pôde apostar
em sua experiência doméstica
para lançar pacotes de serviços
mais adequados do que os
ofertados por sua concorrente
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britânica, a qual tinha a vantagem
de já estar estabelecida como
multinacional há tempos (Goldstein,
2003). A América Movil também
obteve sucesso semelhante ao
afinar sua estratégia de marketing
para a América Latina, deixando
para trás concorrentes ,d,os
Estados Unidos e da Europa.
O setor varejista suí-africano foi
inovador ao estender as contas
mzansi, voltadas para o mercado
doméstico de clientes de baixa
renda, a outros países do
continente (Goldstein e Pritchard,
2006). De forma parecida, a lllovo,
que produz açúcar, obteve um
êxito significativo ao fazer uso de
esquemas locais que incorporam
fazendeiros de média e baixa
renda e cooperativas.

O gerenciamento de riscos
políticos e econômicos é outra
área em que as multinacionais
emergentes desenvolveram certa
vantagem competitiva. A egípcia
Orascom é a única empresa de
telecomunicação estrangeira
operando no Iraque (Goldstein
e Perrin, 2006). Uma hipótese
relacionada a esse sucesso é a
idéia de que empresas de países
em desenvolvimento também
podem estar mais dispostas
a assumir os riscos inerentes
a momentos pós-conflitos e a
outras situações políticas difíceis
(Banco Mundial, 2006). Por
exemplo, algumas empresas
chinesas (nem todas elas estatais)
são os únicos estrangeiros que
investiram em Serra Leoa desde
o fim da guerra civil que assolou
esse país (Hilsum, 2006).

O IED emitido por outros países
em desenvolvimento pode
acarretar tanto benefícios quanto

riscos. Os desafios operacionais
e financeiros enfrentados por
multinacionais emergentes,
somados às vezes à deterioração
das condições econômicas do
país hospedeiro já contribuíram
para muitos casos de
investimentos do tipo Sul-Sul
fracassados, aos quais se seguiu
um período de retração nos
investimentos. Além disso, a
crescente integração Sul-Sul
pode também levar a um aumento
da vulnerabilidade dos países em
desenvolvimento diante de crises
econômicas. O aumento do fluxo
entre nações em desenvolvimento
torna mais provável que
problemas em uma nação se
propaguem mais facilmente para
outras, o que aumenta muito o
risco de uma crise financeira
contagiante.

O IED do tipo Sul-Sul nem
sempre é melhor do que o do tipo
Norte-Sul. Ao longo dos anos, a
transparência das operações no
estrangeiro das multinacionais do
Norte, assim como os padrões
ambientais e de trabalho
observados nessas atividades,
aumentaram graças a iniciativas
específicas de responsabilidade
social corporativa. Essas
iniciativas ainda não foram
amplamente implementadas
pelas empresas do Sul, que
talvez também tenham padrões
ambientais e trabalhistas mais
baixos (Save the Chiídren, 2005).
Ainda assim, vem aumento nos
países em desenvolvimento a
obediência aos padrões de
governança corporativa, embora
ainda persista a existência de
variações regionais e setoriais
significativas (OCDE, 2005).
Além disso, muitas das
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multinacionais emergentes são
estatais, o que indica que parte
do fluxo de IED Sul-Sul talvez
seja motivado não por fatores
econômicos, mas também
políticos e estratégicos, o que
pode atrapalhar a estabilidade
desse mesmo fluxo no longo
prazo.

investimentos do tipo Sul-Sul
também podem gerar benefícios
para as economias em
desenvolvimento (assim como
geram para as nações ricas).
A vasta literatura sobre as
multinacionais do Norte não
chega a grandes conclusões
sobre o assunto, e, com algumas
raras exceções, tampouco
trata do impacto da emissão
de IED para os países em
desenvolvimento que se tornam
investidores. Essas conclusões
dependem de vários fatores:
quais os setores e as operações
específicas das multinacionais;
se a emissão de IED é
complementar ou substitui a
produção doméstica; e a
capacidade do país de absorver
nova tecnologia e know-how
externo. Quando a emissão de
IED é complementar, à medida
que as empresas do Sul
aumentam seus lucros através da
expansão e da diversificação de
seus mercados, a economia
hospedeira ganha com o aumento
de sua atividade econômica, com
a criação de empregos e com o
recolhimento de impostos. Caso
no futuro o IED se transforme
num substituto do investimento
doméstico, ainda não se sabe
qual seria o impacto. Pesquisas
sobre multinacionais do Sul,
por outro lado, indicam que a
presença direta em mercados

estrangeiros permitiu a muitas
empresas aumentar sua
competitividade e capacidade
de atender melhor às demandas
dos clientes. Para empresas
chinesas, as operações no
exterior mostraram-se no geral
mais lucrativas do que as
operações domésticas
(Yao e He, 2005). A diversificação
do risco geográfico e o acesso ao
mercado podem ser cruciais para
algumas empresas do Sul que
lidam com mercados internos
voláteis. Numa pesquisa recente,
a diversificação foi citada como
o benefício que os investidores
de países em desenvolvimento
mais esperam obter com a
emissão de IED (UNCTAD, 2006).

À medida que o comércio
mundial volta a atingir níveis
semelhantes aos vigentes no
início do século XX, as empresas
intensificam as atividades de
seus investimentos externos
de diferentes formas e com
diferentes objetivos. O número
de participantes nesse jogo
aumenta rapidamente, com cada
vez mais empresas atuando de
forma global - ou ao menos
regional - desde muito cedo.
E a natureza das multinacionais
também está mudando, com
um número crescente de países
em desenvolvimento e de
economias em transição
hospedando empresas desse
tipo. As teorias existentes
podem dar conta dessa
questão, mas como os
relacionamentos nessa área são
complexos, torna-se essencial
uma análise nos níveis industrial
e corporativo.

Há algo de inerentemente novo
nesses negócios? Certamente
o pilar que sustenta uma
multinacional emergente é
diferente do que sustenta uma
multinacional tradicional, pois,
no primeiro caso, as vantagens
do esquema PLI dão lugar ao
esquema CIA. Empresas da
periferia que se internacionalizam
estão buscando estratégias
que lhes permitam alcançar
seus concorrentes já
estabelecidos, tirando vantagem
do fato de estarem chegando
por último nessa disputa.
Entre essas vantagens, estão:
ser capaz de obter acesso
a áreas estratégicas, a novas
tecnologias e a novos mercados;
fazer uso de engenheiros
de baixo custo de formas
inovadoras; dominar todos os
aspectos da produção; entre
outros. Esse padrão de
internacionalização é muito
diferente do padrão observado em
experiências anteriores, o qual
envolveu na maioria dos casos
a expansão da exportação
e a promoção do comércio.
Ao contrário, agora, na medida
em que as empresas de países
em desenvolvimento se
beneficiam de melhores
conexões com os mercados
internacionais, maior capacidade
produtiva, e maior acesso a
recursos naturais e a áreas
estratégicas, o debate sobre
ajuste de custos - especialmente
dos custos sociais no caso do
off-shore de atividades que
exigem trabalho intensivo -
passará a ocupar uma posição
central nos países-sede.
Portanto, ao desenvolver opções
de políticas, grande atenção deve
ser dada para a questão da
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maximização dos benefícios

da emissão de IED, devido

aos custos envolvidos.

Outra questão polêmica

em torno do comportamento
das multinacionais emergentes

refere-se à disposição dessas

empresas para adotar padrões

de responsabilidade social

corporativa e, em última

instância, ao impacto
desenvolvimentista dos

investimentos do tipo Sul-Sul.

Diferentes questões se

entrelaçam aqui: o fato de ser

uma propriedade estrangeira

representa um problema?

A nacionalidade importa?

Em caso positivo, por quê?

De acordo com uma perspectiva,

as multinacionais emergentes

são "mais do mesmo" e, em

pouco tempo, atuarão segundo

as mesmas normas adotadas

pelas multinacionais da OCDE.

Outros, no entanto, questionam

esse otimismo e afirmam que as

multinacionais emergentes

são menos avessas a riscos,

que estão mais dispostas a

entrar em "zonas de conflito",

que sua presença diminui a

influência de doadores bilaterais

e multilaterais, e que elas

ameaçam os esforços destes

últimos em aprimorar a

governança. Embora ainda

seja provavelmente muito cedo
para se chegar a qualquer

conclusão definitiva - e, de fato,

pesquisas sobre essas questões

deveriam ser consideradas

prioritárias nos círculos

acadêmicos e de formulação de

políticas -, certamente não é

cedo demais para se iniciar um

diálogo franco e aberto com todos

os envolvidos.

A expansão do fluxo de IED do

tipo Sul-Sul na última década
gerou informações preliminares,

amplamente baseadas em

estudos de casos, sobre os prós
e os contras dos investimentos

Sul-Sul. À medida que mais

informações sejam

disponibilizadas nos próximos
anos, deve ser possível realizar

uma análise mais robusta sobre
os fluxos Sul-Sul. Esforços

maiores em termos de coleta de

dados são essenciais para que
se façam progressos nesse

sentido.

Novos estudos empíricos

poderiam focar em:

i) Características das

multinacionais do Sul: como

as empresas de economias

emergentes selecionam suas

locações no exterior?

Que tipos de estratégias

de diversificação de IED

e de produto elas seguem?

Por quê?

As estratégias de compra e fusão

no exterior empreendidas pelas

multinacionais de países

desenvolvidos podem ser

aplicadas às multinacionais

de mercados emergentes?

Como elas competem e

colaboram para o

desenvolvimento da economia
hospedeira?

ii) Até que ponto verifica-se

a ocorrência dos

transbordamentos a partir

de IED do tipo Sul-Sul,e de que

forma esses transbordamentos

diferem dos que ocorrem a partir

de IED do tipo Norte-Sul?
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