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crescente envolvimento

de empresas nacionais

em atividades fora do

país, através dos investimentos

diretos, é um dos grandes

destaques da evolução recente

da economia brasileira. Antes,

o Brasil era visto apenas como

um importante receptor de

investimentos de firmas

multinacionais (tendo o capital

estrangeiro desempenhado papel

importante na industrialização

do país). Atualmente, além de

continuar sendo um dos destinos

preferenciais dos investimentos

externos, observa-se um

crescimento acelerado dos

investimentos diretos realizados

pelo país, num processo de

internacionalização que se

encontra em nítida expansão.
Somente no ano de 2006, por
exemplo, os investimentos
externos realizados pelas firmas
brasileiras alcançaram o recorde
de US$ 28 bilhões, montante
esse superior ao recebido em
investimentos pelo país.

Nesse processo de
internacionalização, um
dos destinos preferidos dos
investimentos brasileiros tem
sido a América do Sul, em ramos
tão variados quanto petróleo
e gás, siderurgia, máquinas
e equipamentos, alimentos,
cosméticos etc.  a
Argentina seja até o momento o
principal destino na região, devido
ao tamanho de seu mercado e às
facilidades geradas pela integração
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no âmbito do Mercosul,

observa-se um crescente

interesse das empresas

brasileiras pelos mercados de

países andinos - Bolívia, Chile,

Colômbia, Equador e Peru.

O objetivo  é

analisar brevemente o processo

de internacionalização das

empresas brasileiras, com foco

nos investimentos realizados na

América do Sul e, em especial,

nos países andinos supracitados,

procurando identificar seu perfil,

suas características, seus fatores

determinantes e os problemas

existentes, além de discutir o

eventual papel desempenhado por

políticas públicas de incentivo ao

investimento. A próxima seção

apresentará os investimentos

realizados nos cinco países

andinos selecionados,

identificando as principais empresas

brasileiras que operam em cada

um deles. A seção seguinte

analisa os fatores que têm

motivado as empresas brasileiras

a investir no exterior e, mais

especificamente, nos vizinhos

sul-americanos, bem como os

principais problemas que elas

enfrentam. A terceira seção discute

a visão dos órgãos públicos

brasileiros com relação a esses

investimentos e o que eles têm

feito para apoiar e estimular os

mesmos. Por fim, apresentam-se

as principais conclusões do

trabalho e algumas

recomendações de medidas que

poderiam ser adotadas pelo

governo brasileiro para apoiar e

estimular os investimentos

brasileiros na região.

BREVE CARACTERIZAÇÃO
DOS INVESTIMENTOS
BRASILEIROS NOS
PAÍSES ANDINOS

Por definição, a

internacionalização de uma

empresa pode ser entendida

como o processo mediante o

qual ela passa a obter parte ou

a totalidade de seu faturamento

a partir de operações fora de seu

país de origem, seja através da

exportação ou do licenciamento

de produtos e processos

produtivos, seja através da

realização de investimentos

diretos. O investimento direto

no exterior é composto pela

aquisição e/ou construção

de ativos no exterior, seja para

o apoio à produção e venda

(centros de distribuição, venda e

P&D) ou para o estabelecimento

de linhas de produção.

O processo de internacionalização

das empresas brasileiras teve

início nos anos 1990, quando a

abertura comercial e a competição

acirrada com as importações

forçaram a reestruturação de

um grande número delas. Muitas

perceberam claramente que

seu crescimento e sobrevivência

dependiam agora de uma

mudança de visão estratégica:
deixar de mirar apenas no

mercado brasileiro e passar a ter

uma estratégia de ação global.

Na verdade, esse processo

se insere em um contexto

internacional mais amplo,

caracterizado tanto por um

crescimento acelerado dos fluxos

de investimentos estrangeiro no
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mundo quanto pelo aumento

da importância dos investimentos

realizados por firmas localizadas

em países em desenvolvimento.

Até o final dos anos  o

investimento direto no exterior

e as empresas multinacionais

concentravam-se essencialmente

nos países desenvolvidos. Ao

longo das décadas seguintes,

a presença dos países em

desenvolvimento aumentou

significativamente, chegando

a representar 11% dos

investimentos diretos dos

anos 1990, quando começou

o processo de liberalização

comercial em muitos desses

países. Em 2006, a participação

dos fluxos dos países em

desenvolvimento já alcançava

14,3% do total mundial, o

qual alcançou o montante de

US$  trilhão. Mesmo que

a participação dos países em

desenvolvimento ainda seja

relativamente pequena, deve-se

destacar que seu ritmo de

crescimento entre 1970 e 2006 é

altamente expressivo: 25,4% a.a.,

contra 12,6% a.a. para os países

desenvolvidos.

Em um primeiro momento, as

empresas brasileiras no exterior

investiam no exterior com o

objetivo de estabelecer parcerias

com as empresas compradoras

(Iglesias e Motta Veiga, 2002),

mantendo-se próximas dos

clientes para fins de ajustes

de produtos, facilidades logísticas

e fornecimento de assistência

técnica, sempre visando

a assegurar os canais de

exportação dos produtos

brasileiros. Paralelamente,

verificou-se o aumento dos

investimentos em busca de



O atual processo de

internacionalização

elevou o Brasil à

posição de segundo

maior investidor

externo entre os países

em desenvolvimento

e ao primeiro lugar

na América Latina

matérias-primas, através de

contratos específicos com

clientes no exterior

(Tavares e Ferraz, 2006).

Ao longo do tempo, outros fatores

foram ganhando importância,

como: (i) a necessidade de

conquistar novos mercados,

para aumentar as escalas de

produção; (ii) a maior facilidade

de acesso à tecnologia;

(iii) a disponibilidade de fontes

internacionais de financiamento,

que estiveram virtualmente

fechadas ao Brasil até o início

dos anos 1990;

(iv) a necessidade de ultrapassar

barreiras tarifárias e/ou

não-tarifárias para ter acesso

aos mercados externos; e (v) a

expansão do número de acordos

regionais de livre comércio, com

o desenvolvimento de blocos

econômicos regionais (como é o

caso do Mercosul), dentre outros.

Nos anos mais recentes,

a abundância de moeda

estrangeira no país é um

novo fator determinante da

internacionalização, visto que

a forte apreciação real da moeda

brasileira permitiu a acumulação

de quase US$ 200 bilhões em

reservas. Com a valorização,

as empresas puderam reorientar

suas operações internacionais

para a produção no país de

destino, de forma a reduzir

custos e a permitir a oferta de

preços mais competitivos.

Por sua vez, o barateamento dos

ativos no exterior permitiu que as

empresas brasileiras adquirissem

empresas estrangeiras (inclusive

algumas localizadas em países

desenvolvidos, como é o caso da

compra da canadense  pela

Vale), num processo em que a

 a ser

vista como um instrumento de

gerenciamento de riscos das

mais diversas naturezas,

inclusive aqueles relacionados

à volatilidade da taxa de câmbio,

conforme pesquisa realizada

por Tavares e Ferraz (2006).

O atual processo de

internacionalização elevou o país

à posição de segundo maior

investidor externo entre os países

em desenvolvimento e ao primeiro

lugar na América Latina. Conforme

evidencia o Gráfico  os

investimentos externos diretos

do país eram insignificantes até

meados de 1996, aumentaram

para patamares médios de cerca

de US$ 1 bilhão/ano nos anos

seguintes e cresceram

explosivamente a partir de 2004,

chegando a US$ 7 bilhões em

2007 - após terem alcançado o

recorde de US$ 28 bilhões em 2006.

Hoje, o país possui quase 900

empresas que têm investimentos

no exterior, incluindo tanto

grandes firmas como também

diversas pequenas e médias

empresas, que seguem

estratégias competitivas

nas quais os investimentos

no exterior exercem um papel

muito importante (Fundação

Dom Cabral, 2007). É destacado

o papel de empresas estatais

(notadamente a Petrobras)

e principalmente de algumas

ex-estatais (Vale, Embraer

o que  importância

do processo de privatizações

implementado a partir dos anos

 que contribuiu para que

essas empresas passassem

a atuar visando à concorrência

mundial, adotando a postura

de transnacionais.
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No que diz respeito aos

investimentos brasileiros

destinados aos países

sul-americanos, deve-se ter

em conta, antes de tudo, as

limitações das estatísticas

nacionais.  dados do

Banco Central, cerca de 67%

do estoque de investimento

direto no exterior em 2006

relacionavam-se a países

pequenos, em geral paraísos

fiscais, como Ilhas Caimã,

Bermudas, Dinamarca, Ilhas

Virgens Britânicas e Bahamas.

É muito provável que os recursos

destinados a esses países

sejam direcionados,

posteriormente, para outros

destinos.

De qualquer modo, é possível

ter uma idéia da importância

dos cinco países andinos

selecionados neste estudo como

destinos dos investimentos totais

brasileiros. E o padrão é bastante

claro: os investimentos eram

pouco relevantes até alguns

anos atrás, mas têm registrado

volumes crescentes,

especialmente a partir de

2004-2005. O Gráfico 2 permite

verificar que os investimentos

direcionados ao Peru e ao Chile

tiveram ótimo desempenho entre

2001 e 2006, com o estoque

crescendo, respectivamente,

5,9 vezes e 11,4 vezes. Naquele

último ano, o Chile respondia por

 de todos os investimentos

realizados pelo Brasil no exterior,

e o Peru, por 0,2%. Já no caso

da Bolívia, o estoque de

investimentos cresceu  vez

no período, alcançando US$

55 milhões em 2006. Sabe-se,

porém, que os investimentos

realizados pela Petrobras nesse

país nos últimos anos foram

bastante elevados (cerca

de US$ 1,5 bilhão desde 1996),

mas não estão devidamente

contabilizados, porque foram

realizados principalmente a partir

de uma subsidiária da empresa

instalada na Holanda. Já nos

casos de Equador e Colômbia,

o estoque de investimentos

brasileiros registrados no

Banco Central tem, na verdade,

se reduzido nos últimos anos,

o que também não corresponde

fielmente à realidade.

Há limitações também nos

dados contabilizados pelos

próprios países receptores dos

investimentos. Os dados oficiais

dos países andinos selecionados

indicam que os investimentos

brasileiros na região ainda

são muito baixos, conforme

ilustra o Gráfico 3. Além disso,

os mesmos oscilaram bastante

nos últimos anos. Mesmo assim,

vale a conclusão geral obtida

das estatísticas brasileiras: os

investimentos eram baixos até

recentemente (com exceção da
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Os investimentos

brasileiros nos países

andinos eram pouco

relevantes até alguns

anos atrás, mas têm

registrado volumes

crescentes,

especialmente a

partir de 2004-2005

Bolívia) e têm experimentado um

crescimento significativo nos

últimos anos.

Na Bolívia, a participação do

investimento brasileiro no total de

investimento estrangeiro recebido

pelo país chegou a ser de 8,9%

em 1996, passando a 13,8% em

1999 e atingindo o máximo de

18,2% em 2002, para então

entrar em declínio. Os dados

dão conta, ainda, de que os

investimentos estrangeiros estão

fortemente concentrados no setor

de serviços e na exploração

de petróleo e gás, com baixa

representatividade das atividades

relacionadas ao setor

manufatureiro.

No Chile, o investimento direto

brasileiro tem uma participação

crescente, mas ainda pouco

representativa, saindo de 0,5%

em 1997 para apenas  do total

em 2006 (maior valor da série

histórica). Observa-se, porém,

uma importante diversificação

setorial, com empresas de ramos

tão variados como siderurgia e

metalurgia, têxteis, construção

civil, petróleo e gás, alimentos

e serviços financeiros.

Na Colômbia, os investimentos

brasileiros representavam cifras

muito baixas em relação ao total

de investimentos estrangeiros,

situando-se abaixo de  do

total entre 1996 e 2006. Contudo,

os dados preliminares referentes

ao ano de 2007 registram o

montante recorde de US$ 529

milhões, representando 5,9%

do total do investimento direto

estrangeiro recebido pelo país no

ano. Os investimentos brasileiros

no país também têm um perfil

bastante diversificado, embora

com certa concentração nos

setores de exploração de petróleo,

siderurgia e construção civil.

No Equador, a participação

brasileira no total de aportes de
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investimentos era de apenas 2,4%
em 2002 e de 0,6% em 2003.
No ano de 2004, teve início um
processo de expansão, saindo
da participação de 22,5% até
atingir em 2006 o seu maior valor
histórico: US$ 369 milhões (mais
de 100% do valor líquido recebido
pelo país). No ano de 2007, os
dados preliminares indicam que
os investimentos diretos brasileiros
atingiram uma participação de
26,4% do total de investimento
direto estrangeiro nesse ano,
com o montante de US$ 47,2
milhões. Em termos setoriais, há
forte concentração nos ramos de
mineração e de construção civil.

No Peru, os investimentos
brasileiros ainda possuem
uma participação muito pouco
representativa no total de

investimentos que o país recebe,
variando de 0,1% a 0,6% entre
1996 e 2004. Só recentemente
foram alcançadas parcelas mais
expressivas: 1,8% de participação
em 2005 e 2,2% em 2006 e no
primeiro semestre de 2007. Há
forte concentração nos ramos de
mineração, petróleo e construção
civil.

A importância desses países
como destino dos investimentos
brasileiros pode ser mais bem
entendida através da identificação
das empresas investidoras.
A Tabela 1 destaca as 20
principais multinacionais
brasileiras, que em 2006
detinham cerca de
US$ 56 bilhões em ativos
produtivos no exterior. É
extremamente significativo o fato

de que aproximadamente metade
delas tem como foco principal de
investimento a América Latina,
e que, entre as oito principais
empresas multinacionais
brasileiras, apenas a Embraer e a
CSN não possuem investimentos
nos países andinos analisados
neste trabalho.

Cabe destacar ainda que,
atualmente, as firmas em
processo de internacionalização
integram um conjunto mais
diversificado em termos setoriais
do que as transnacionais
brasileiras mais tradicionais -
aquelas que iniciaram seus
investimentos em décadas
anteriores e que se concentravam
basicamente no ramo de
construção civil e de exploração
de recursos minerais. Hoje
há um volume importante de
investimentos na produção de
bens intermediários, de máquinas
e equipamentos e de bens
de consumo final.

O Anexo l, ao final do texto,
apresenta uma lista não
exaustiva de empresas brasileiras
que operam em cada um dos
países andinos selecionados,
com a identificação dos seus
respectivos setores de atuação.
De forma geral, os maiores
investimentos estão na
exploração de petróleo, gás e
outros recursos minerais,
na siderurgia e na construção
civil, com atuação marcante
de empresas brasileiras com
grande tradição na realização
de investimentos no exterior
(Petrobras, Gerdau, Odebrecht,
Camargo Corrêa etc.). Mais
recentemente, porém, há
uma nítida diversificação dos
investimentos, na direção de
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Dentre os motivos

que levam as empresas

brasileiras à

internacionalização,

destacam-se a

necessidade de

encontrar novos

mercados e o interesse

em elevar a escala

das operações

atividades como comércio,

serviços financeiros, transporte

aéreo, agroindústria e insumos

industriais.

A análise apresentada a seguir

baseia-se nos resultados obtidos

por Iglesias (2007) através

de entrevistas com diversas

empresas do ramo industrial,

as quais foram complementadas

com entrevistas feitas

especificamente para o projeto
de pesquisa cujos resultados

são sumarizados neste artigo.

Foram entrevistadas, no total,

19 empresas brasileiras, todas

exportadoras, sendo que 16

já possuem investimentos
produtivos na América do Sul

(dez nos países andinos). Dentre

as demais, uma é investidora fora

da região, uma tem investimentos

em realização na América do Sul

e uma é exportadora sem

investimentos produtivos

no exterior.2

Os motivos que levam as

empresas brasileiras à

internacionalização relacionam-se

ao histórico e ao perfil de cada

empresa, bem como ao tipo de

atividade desenvolvida. Porém,

duas razões fundamentais se

destacam em tal processo.

A primeira é a necessidade de

encontrar novos mercados a

serem explorados, que permitam

que a empresa mantenha taxas

elevadas de crescimento

do faturamento e dos lucros.

A segunda diz respeito à

necessidade de elevar a escala

das operações da empresa, seja

como forma de reduzir custos e

aproveitar melhor os recursos

tecnológicos e gerenciais da

empresa, seja para ganhar

musculatura para enfrentar os

concorrentes, especialmente

as empresas sediadas em outros

países.

No caso específico das empresas

que exploram recursos naturais,

por sua vez, os investimentos no

exterior são uma forma necessária

de obter acesso a novas fontes

de recursos. Nesse sentido,

a América do Sul torna-se

extremamente atraente, por

se tratar de uma região rica nos

mais diversos tipos de recursos

minerais, em especial os

energéticos (petróleo, gás natural).

Um entendimento mais amplo do

processo de internacionalização

deve levar em conta que há um

grande número de fatores mais

específicos que motivam a

realização de investimentos no

exterior. As entrevistas realizadas

mostram que alguns deles se

destacam, ao passo que outros

mostram baixa ou nenhuma

relevância. A seguir, o Quadro 1
apresenta uma lista de fatores

que, de acordo com a teoria

e a experiência internacional,

funcionam como motivadores da

realização de investimentos no

exterior. Eles são distribuídos em

quatro grupos e, dentro de cada

2 A lista de empresas entrevistadas, com o respectivo ramo de atividade e a indicação dos países
s u i-americano s nos quais elas realizaram investimentos, pode ser consultada no artigo original.
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Os problemas de

transporte e logística

enfrentados na região

podem tornar a entrega

de um produto brasileiro

nos países vizinhos

um processo caro,

complicado e demorado

grupo, são classificados segundo
o grau de importância (alto,
médio ou baixo) que têm para
determinar a realização de
investimentos na América do Sul,
e nos cinco países andinos em
especial, conforme as informações
relatadas nas entrevistas.

(i) fatores relacionados à
natureza do bem ou serviço
produzido, dos insumos
utilizados e da concorrência

Dentro desse grupo, os fatores
mais importantes incluem a
necessidade de reduzir os custos
de transporte e de melhorar a
logística de fornecimento aos
mercados sul-americanos.

Com efeito, os problemas de
transporte e logística enfrentados
na região podem tornar a entrega
de um produto brasileiro nos
países vizinhos um processo
caro, complicado e demorado.
Isso pode tornar inviável a
alternativa de suprir os mercados

externos via exportação,
principalmente no caso de
produtos de baixo valor unitário.
O mesmo pode ocorrer no caso
de bens cuja produção exija
rápidas respostas às demandas
dos clientes. Nesse sentido,
torna-se fundamental a empresa
estar próxima dos mercados
consumidores.

Deve-se ainda agregar um outro
fator de grande importância, que
é o acesso a recursos naturais.
Obviamente, este se aplica apenas
a empresas que exploram recursos
minerais ou cujo processo produtivo
seja intensivo na utilização
desses recursos, de forma que
a instalação de plantas próximas
às fontes dos recursos signifique
uma grande redução de custos.

A obtenção de economias
de escala e a construção e
consolidação da marca da
empresa nos mercados externos
também foram fatores citados
com alguma freqüência pelas
empresas entrevistadas, sendo
classificados como de média
importância. O fato de os mercados
sul-americanos não serem
muito grandes explica a limitada
importância dos ganhos de
escala, enquanto a questão
da marca envolve um processo
no qual as firmas optam, com
freqüência, por adquirir empresas
já instaladas e por utilizar a marca
das mesmas (como se verá mais
à frente), que vai sendo
gradualmente substituída ou
agregada à marca brasileira.
Assim, a consolidação da marca,
embora seja um elemento
importante no longo prazo, não
é um fator de grande importância
nas decisões de investimento.

A proximidade de fornecedores
de insumos, a necessidade de
prestar assistência técnica e
a necessidade de acompanhar
os movimentos dos concorrentes
no mercado internacional, por
sua vez, não receberam grande
destaque por parte das empresas
entrevistadas, sendo classificados
como fatores de baixa importância.

(H) fatores relacionados ao
estágio de desenvolvimento
da empresa, especialmente
no que tange ao seu grau
de envolvimento com os
mercados externos

As empresas foram quase
unânimes em afirmar que
investimento no exterior é
o resultado de um processo
de evolução, aprendizado e
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amadurecimento no mercado

externo, no qual a empresa

aprende com as próprias

dificuldades encontradas e

as supera de forma gradual.

Em geral, o investimento

produtivo vem depois que o

volume exportado é significativo

e que a empresa atinge um

grau razoavelmente elevado de

conhecimento sobre o mercado

e sobre as perspectivas

do seu produto.
, t

Nesse sentido, o fato

de a firma ter alcançado um

nível relativamente elevado de

exportações como proporção de

suas vendas totais é um fator de

grande importância, funcionando

como um "gatilho" que conduz

a empresa a pensar em formas

mais profundas de participação

no mercado externo. Esse padrão

só não se aplica às empresas

que exploram recursos naturais

ou àquelas cujos custos

de transporte e problemas

de logística inviabilizem

as exportações.

Outra motivação citada para

o investimento no exterior é o

fato de a empresa já controlar

uma fração muito elevada do

mercado doméstico do produto

em questão, vendo a exploração

de mercados no exterior

como passo inevitável para a

continuação do seu crescimento.

Além disso, algumas empresas

reportaram também que

o surgimento de boas

oportunidades de aquisição

de empresas nos países

sul-americanos foi determinante

para a realização de

investimentos. Tais fatores,

contudo, têm grau de importância

médio, por não serem motivações

suficientes para a realização de

investimentos, funcionando

em conjunto com o nível das

exportações realizadas e

à maturidade da empresa.

A maior facilidade de acesso a

financiamento internacional e a

melhoria da imagem da empresa,

por sua vez, são fatores de pouca

ou nenhuma importância para

as empresas brasileiras.

(iii) fatores relacionados ao
ambiente econômico e
institucional do Brasil

O principal fator motivador

desse grupo, segundo as

empresas, é a trajetória de

crescimento irregular da

economia brasileira nos últimos

10/15 anos, marcada por uma

baixa taxa média de crescimento

e elevada volatilidade ao longo

do tempo. Por isso, os

investimentos, principalmente na

América Latina, são vistos tanto

como um elemento de defesa

contra as flutuações conjunturais

do nível de atividade econômica

quanto como uma estratégia

de diversificação de riscos

no longo prazo, uma vez que

os investimentos no exterior

permitem a redução da

dependência da empresa em

relação ao resultado de suas

vendas no mercado brasileiro.

A carga tributária elevada, que é
tradicionalmente vista como um

grande entrave à realização de

investimentos produtivos no Brasil

- e que, portanto, pode estimular

as empresas a realizarem tais

investimentos em outros países

-, também foi citada com alguma

freqüência pelas empresas,

sendo classificada como um

fator de média importância.

Já as dificuldades de

financiamento no mercado

doméstico e a taxa de câmbio

valorizada não foram consideradas

fatores importantes. No caso do

financiamento, a explicação recai

na capacidade que as empresas
mais internacionalizadas têm de

levantar recursos no exterior

a custos mais baixos,

principalmente por possuírem

receitas em moeda estrangeira

que servem como hedge para

esses empréstimos. No caso

do câmbio, é importante destacar

que nenhuma das empresas

entrevistadas mencionou que

as decisões de investimento

estivessem diretamente
relacionadas ao processo recente

de apreciação da taxa de câmbio

real. Essa constatação contradiz,

em parte, uma argumentação

hoje corrente no país, de que

é muito mais rentável para as
empresas produzir no exterior

do que exportar a partir do Brasil,

e de que é também mais rentável
exportar a partir de subsidiárias

instaladas em outros países

que têm moedas mais

desvalorizadas.3

3 Tal efeito talvez seja mais significativo nos investimentos realizados em outras partes do mundo,
fora do âmbito da América do Sul. Isso ocorre porque tais investimentos não apresentam condições
de custo e produtividade suficientes para compensar o deslocamento da produção do Brasil para lá
e, então, vender de volta para o Brasil ou exportar para terceiros mercados. Além disso, deve-se
notar que as moedas de quase todos os países sul-americanos também têm registrado grande
valorização em relação ao dólar, a exemplo do real.
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De forma até certo

ponto surpreendente,

as empresas brasileiras

que têm investimentos

na América do Sul

não enfrentam grandes

problemas na realização

dos investimentos,

e tampouco na

condução dos negócios

em suas filiais

(iv) fatores relacionados
ao ambiente econômico e
regulatório do país receptor
do investimento

Dois fatores principais foram

mencionados como muito

importantes por praticamente

todas as empresas entrevistadas:

o potencial de expansão

do mercado e a estabilidade

de regras. Outros dois fatores

citados, mas classificados como

de média importância, foram a

existência de acordos comerciais

entre o Brasil e os países

sul-americanos (uma vez que o

livre fluxo de mercadorias é um

aspecto importante para alguns

produtores de ínsumos industriais
e de bens de consumo que

produzem localmente, mas

complementam a linha de

produtos com exportações

oriundas do Brasil) e a existência

de acordos de bitributação

(embora o Brasil só possua tais

acordos com três países da região:

Argentina, Chile e Equador).4

Um fator de baixa importância

citado pelas empresas diz

respeito à possibilidade de

acesso mais fácil a terceiros

mercados, seja por preferências

associadas a acordos comerciais,
seja por facilidades logísticas.5

Isso se deve, provavelmente,

ao fato de os investimentos

brasileiros na região destinarem-

se basicamente a prover o

mercado interno dos países.

Outros fatores relacionados

aos países receptores que não

exercem influência significativa

sobre as decisões de

investimento das empresas

brasileiras são a necessidade

de transpor barreiras tarifárias

e não-tarifárias, a existência

de incentivos oficiais aos

investimentos estrangeiros por

parte dos países receptores

(embora eles efetivamente

existam em alguns casos),

o tamanho do mercado, o

comportamento das taxas

de câmbio e a inexistência

de acordos de proteção de

investimentos entre o Brasil e os

vizinhos sul-americanos. No caso

deste último, algumas empresas
citaram que seria bom se tais

acordos existissem, mas que

isso não chega a ser um

elemento que constrange a

realização de investimentos.

Dificuldades e riscos

Como em todo processo

decisório, as empresas devem

considerar a existência de um

trade-off entre os benefícios
e os custos/riscos da realização

de investimentos no exterior.

Segundo Cyrino e Penido (2007),

alguns potenciais problemas

associados ao processo de

internacionalização stío:

(i) custos crescentes de

coordenação e governança -

a complexidade e a diversidade

das operações internacionais

impõem uma sobrecarga aos
recursos existentes

(deslocamento de profissionais

expatriados, atenção às novas

4 Na verdade, a existência de tais acordos é considerada um fator relevante em termos do
planejamento fiscal das empresas, mas sua ausência não restringe nem desestímula a realização de
investimentos.
5 Deve-se destacar que o Chile foi citado por suas potencialidades nessa área, uma vez que
possui acordos com um grande número de países, inclusive desenvolvidos.
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operações), demandando
novos recursos especializados
e contribuindo para o aumento
dos custos gerais de
coordenação e governança
da empresa;

(ii) desvantagens do recém-
chegado (tiability of newness)
- a empresa, ao instalar-se
em um novo país, se defronta
com os custos de ser nova
no mercado, que incluem a
instalação, o, processo de
recrutamento e seleção de
empregados, a negociação
com os clientes e fornecedores
e a necessidade de seguir
o esquema regulatório e legal
do novo país, o que a coloca
em desvantagem em relação
aos seus concorrentes locais;

(iii) desvantagens de ser
estrangeira (liability of
foreigness) - incluem o
desconhecimento e a
dificuldade de tratar com
contextos de mercado e de
cultura muito diferentes em
relação aos de seu país de
origem;

(iv) riscos políticos e econômicos
nos mercados internacionais -
devem ser muito bem
avaliados, visto que, mesmo
que o país de destino seja
economicamente interessante
para o processo de
internacionalização, a
sua instabilidade pode
comprometer a rentabilidade
das operações, gerando
perdas significativas.

De forma até certo ponto
surpreendente, as empresas
brasileiras que têm investimentos

na América do Sul não enfrentam
grandes problemas na realização
dos investimentos, e tampouco
na condução dos negócios
em suas filiais (Iglesias, 2007),
conforme relatado nas entrevistas
realizadas. Nem mesmo os
riscos políticos e econômicos
"relacionados à incerteza
regulatória, à instabilidade
econômica e à possibilidade
de intervenção do poder público
nas atividades das empresas
brasileiras" surgiram como um
problema de grande relevância.
Na verdade, nenhuma das
empresas considera que seus
negócios corram algum risco
relevante nessa área. Nem
mesmo o renascimento de
sentimentos nacionalistas em
diversos países da região tem
trazido problemas para a grande
maioria das empresas
entrevistadas, à exceção
daquelas que exploram produtos
estratégicos (em geral, recursos
minerais),

Os custos relacionados à
necessidade de maior coordenação
e de uma estrutura mais complexa
de governança para operar a rede
de filiais na América do Sul não
foram considerados um problema
relevante, nem os problemas
relacionados às "desvantagens
do recém-chegado" e às
"desvantagens de ser estrangeira".
Isso talvez se explique pelo fato
de boa parte das empresas ter
optado por iniciar operações nos

mercados sul-americanos através
da aquisição de uma empresa
local. As dificuldades de
adaptação cultural também
são minimizadas por conta
da proximidade existente entre
o Brasil e seus vizinhos

sul-americanos nessa área. Aliás,
todos os problemas acima citados
tendem a ser minimizados
se a empresa decide iniciar seu
processo de internacionalização
em países que possuem
características mais próximas
às de seu país natal, mesmo
que sejam menos interessantes
economicamente, Esse aspecto
ajuda a explicar porque as
empresas brasileiras, em grande
parte, têm iniciado seu processo
de internacionalização dando
preferência aos países
da América do Sul.

Vale citar, de qualquer modo,
outras questões que demandam
alguma preocupação por parte
das empresas brasileiras.
Uma delas é a questão do meio
ambiente. É verdade que as
empresas não enfrentam uma
pesada legislação ambiental
nos países sul-americanos, e
a maioria procura eliminar seus
passivos ambientais e se ajustar
à legislação do país de destino
do investimento. Mas, em alguns
casos, verificam-se resistências
por parte da população local
com relação aos riscos dos
investimentos para o meio
ambiente, principalmente no
caso de empresas que
exploram recursos naturais.

Outro problema são as
intervenções governamentais na
definição de preços de insumos-
chave ou de serviços de infra-
estrutura em alguns países da
região. Esse problema não é de
grande relevância para as firmas
produtoras de manufaturados
tradicionais, mas pode ser
relevante para aquelas que
produzem insumos de
caráter mais essencial.
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O Ministério das

Relações Exteriores

vem elaborando uma

visão segundo a qual

os investimentos

brasileiros no exterior

podem exercer um

papel decisivo na

integração político-

econômica do

subcontinente

As empresas não encontraram
nenhuma dificuldade em adaptar
seus produtos às normas locais,
nem enfrentam problemas
relacionados à legislação
trabalhista, à legislação de
comércio exterior ou à legislação
tributária. Neste último caso,
aliás, as empresas reportam
que os países sul-americanos
aplicam, em geral, uma
legislação mais simples do que
a brasileira, e a carga tributária
também é menor.

Na verdade, o único fator que
surgiu de forma quase unânime
nas entrevistas como uma efetiva

restrição ao processo de
internacionalização das
empresas brasileiras está
localizado no Brasil, e não
nos países receptores. Trata-se
da questão tributária, mais
especificamente no que diz
respeito ao imposto de renda de
pessoa jurídica e às mudanças
na tributação dos lucros auferidos
no exterior. Quando se criou,
em 1995, a regra de tributação

no Brasil dos lucros no exterior,
a tributação não era automática,
existindo apenas a partir do
momento da disponíbilização
efetiva desses lucros no Brasil.
No ano de 2001, entrou em
vigor uma nova legislação que
estabeleceu a disponibilização
imediata dos lucros do exterior:
quando a subsidiária do exterior
fecha seu balanço, considera-se
que esse lucro é automaticamente
disponibilizado para a controladora.
Não existe mais a possibilidade
de diferir o lucro da subsidiária,
coligada ou controlada. Como
o lucro contábil não é a mesma
coisa que lucro transferido para
a matriz, há a possibilidade de o

mesmo não se materializar.
Assim, a nova legislação afeta
as estratégias de investimento e
expansão das firmas no exterior,
criando uma carga financeira para
a matriz por considerar como real
um lucro que, a princípio, é de
natureza meramente contábil
(Iglesias, 2007 e Munhoz,
Mello e Almeida, 2007).

Esta seção destina-se a captar
a visão dos órgãos públicos
brasileiros com relação aos
investimentos de empresas
brasileiras no exterior e a
identificar possíveis ações
voltadas ao apoio a esses
investimentos. Foram realizadas
entrevistas com representantes
de cinco órgãos públicos que têm
seu trabalho de alguma forma
relacionado aos investimentos
no exterior: o Ministério das
Relações Exteriores (MRE), a
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), a Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Secretaria de
Assuntos Internacionais (Sain),
do Ministério da Fazenda.

Os três primeiros demonstram
uma nítida preocupação em
desenvolver uma visão estratégica
para os investimentos brasileiros
no exterior, seja em termos
do benefício que as empresas
brasileiras podem obter com
esse processo, seja pelo impacto
positivo que os investimentos
podem ter sobre os fluxos de

16 RBCE - 96



comércio exterior do país,

seja ainda por quanto os

investimentos podem colaborar

para a integração regional

sul-americana e, mais

especificamente com vistas ao

tema do presente trabalho, para

a maior integração do Brasil com

os países andinos. O BNDES,

por sua vez, volta-se basicamente

para a provisão de crédito para

a realização de investimentos no

exterior, administrando uma linha

de financiamento específica para

esse fim. Já a Secretaria de

Assuntos Internacionais analisa

a questão dos investimentos

sob o prisma macroeconômico,

qual seja, do quanto ele pode

colaborar para o crescimento

econômico e, mais

especificamente, seus

impactos sobre o balanço

de pagamentos brasileiro.

As entrevistas realizadas

buscaram obter elementos

que permitam responder a três

questões fundamentais, descritas

em cada subitem a seguir.

Os investimentos brasileiros no

exterior só tomaram maior vulto

na presente década, de forma

que não houve ainda tempo

suficiente para que o setor

público assimilasse essa idéia e

a transformasse em uma

prioridade em sua agenda de

políticas públicas. Não é possível

identificar com clareza uma visão

estratégica do setor público

brasileiro com relação a esses

investimentos e ao papel que

podem desempenhar no

desenvolvimento econômico do

país, nem há um conjunto bem

definido de políticas voltadas

para o apoio e a promoção

dos investimentos.

Isso não significa, contudo,

que o assunto não seja alvo de

discussões estratégicas e de

iniciativas localizadas em alguns

setores do governo. O Ministério

das Relações Exteriores tem

demonstrado um crescente

interesse na questão,

especialmente no que tange

às relações com os vizinhos

sul-americanos. Tendo em vista

que essa região desfruta de uma

posição prioritária na agenda de

política externa do país, o MRE

vem elaborando uma visão

segundo a qual tais investimentos
podem exercer um papel muito

importante, até mesmo decisivo,

no projeto de aprofundamento

da integração político-econômica

do subcontinente, ajudando

a reforçar o papel de liderança

positiva e pró-ativa que o Brasil

pretende exercer na região.

Nessa lógica inserem-se

iniciativas como o Programa
de Substituição Competitiva

de Importações (PSCI), cujo

objetivo é estimular as empresas

brasileiras a importarem bens

dos países sul-americanos em

substituição àqueles importados

de terceiros países, sempre que

os vizinhos sejam capazes de
ofertar produtos em condições

competitivas.

Outro órgão público que começa

a desenvolver um trabalho

relevante na questão da

integração sul-americana

é a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial.

Embora não possua projetos

especificamente voltados

ao apoio e à promoção de

investimentos brasileiros no

exterior, nem mesmo voltados

à exportação, a ABDI vem

elaborando uma visão que

dá grande importância à

internacionalização das

empresas brasileiras, como

parte fundamental de seu

processo de desenvolvimento.

Na verdade, o grande objetivo da

agência é promover o aumento da

competitividade do setor produtivo

brasileiro, com foco especial na

capacitação tecnológica. O órgão

é o responsável pela coordenação

e implementação da Política de

Desenvolvimento Produtivo (PDP),

lançada em maio de 2008, cujos

principais objetivos são promover

o aumento dos investimentos, da
produção e das exportações do

setor industrial e dedicar maiores

esforços à inovação e ao avanço

científico-tecnológico, como

estratégia de enfrentamento

da competição e de ampliação da

inserção externa do país. Nesse

contexto, a política incorpora o

princípio da internacionalização

das empresas como caminho

necessário para o robustecimento

das empresas nacionais e para o

aumento de sua competitividade

em nível internacional. Embora
não tenham sido anunciadas

medidas específicas de estímulo
ao investimento, a PDP prevê o

desenvolvimento e fortalecimento

de instrumentos de suporte

à internacionalização,

especialmente nas questões

comerciais, financeiras

e de logística.

Também em estágio preliminar

estão as atividades da Apex-

Brasil voltadas ao investimento.
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Não existem no
Brasil muitas ações
ou instrumentos de
política especificamente
voltados à promoção
de investimentos no
exterior, como reflexo
da própria ausência de
uma política de governo
para o tema

Essa agência foi criada em 1997,

com o intuito de facilitar o acesso

das empresas brasileiras ao

mercado internacional através

das exportações, com atuação

especialmente voltada às micro e

pequenas empresas pertencentes

ao setor industrial. Seu escopo

de trabalho foi ampliado em 2003,

incorporando às suas atribuições

a promoção da internacionalização

das empresas brasileiras dos

mais diversos setores, inclusive

por meio da realização de

investimentos no exterior.

Atualmente, a Apex-Brasil não

possui um programa específico

de promoção de investimentos ou

uma área específica que trate do

assunto, embora planeje reforçar,

no futuro, a sua atuação na

promoção de investimentos

brasileiros no exterior,

entendendo que esse é um

passo natural do desenvolvimento

das empresas exportadoras.

O Ministério da Fazenda, através

da sua Secretaria de Assuntos

Internacionais, entende que os

investimentos brasileiros são

resultado tanto do amadurecimento

das empresas nacionais quanto

da valorização da moeda

nacional, que vem reduzindo

o preço dos ativos externos

em reais. Os investimentos são

ainda interpretados como algo

altamente positivo, apresentando-

se como uma alternativa eficiente

e lucrativa de aplicação dos

recursos em moeda estrangeira

disponíveis no país. Além disso,

essa secretaria entende que,

se as empresas possuírem um

grande volume de investimentos

6 A Sacin dispõe de estimativas que indicam que o investimento no exterior pode gerar um retorno
de cerca de 10% a.a. na forma de remessas de lucros e dividendos.

no exterior, passarão a receber

no futuro, de forma permanente,
um fluxo expressivo de remessas

de lucros e dividendos, permitindo

que o país dependa menos de

grandes superávits comerciais

para fechar as contas.6 Contudo,

a Sacin não considera necessário

o desenvolvimento de uma

política voltada à promoção de

investimentos no exterior, pois

acredita que as forças naturais

do mercado, associadas ao

amadurecimento das empresas

nacionais, levarão naturalmente

a um crescimento dos

investimentos, cabendo ao

governo o papel de minimizar

os possíveis entraves domésticos

à realização dos mesmos.

Quais as ações e os
instrumentos públicos
que têm como objetivo
a promoção de
investimentos no exterior?

Não existem no país muitas

ações ou instrumentos de política

especificamente voltados à

promoção de investimentos no

exterior, como reflexo da própria

ausência de uma política de

governo para o tema. Na verdade,

o único instrumento dessa

natureza existente, hoje no país

refere-se à linha de financiamento

administrada pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social, destinada

a estimular a inserção e o

fortalecimento de empresas

de capital nacional no mercado

internacional, através do apoio

financeiro a investimentos ou a

projetos a serem realizados no

exterior. Deve-se ressaltar que
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essa linha de financiamento
dedica-se a investimentos com
capacidade de promover as
exportações brasileiras, podendo
ser interpretada, em última
instância, como uma linha
de promoção de exportações,
embora por vias indiretas. Cabe
ainda destacar que o BNDES
incorporou a integração
sul-americana como uma das
prioridades de sua estratégia
de atuação, visto que em sua
área de comércio exterior há um
departamento especificamente
voltado a analisar e a acompanhar
as operações de financiamento
para os países da América
do Sul, procurando dar um
tratamento diferenciado à região.

A Apex-Brasil, por sua vez,
possui hoje um instrumento
que, embora tenha como foco
a promoção de exportações,
apresenta um grande potencial
para promover também a
realização de investimentos,
especialmente por parte de firmas
de pequeno e médio porte. Trata-
se dos centros de distribuição,7

que são locais nos quais as
empresas exportadoras podem
armazenar e distribuir seus
produtos, buscando solucionar
dois problemas muito comuns às
empresas exportadoras de menor
porte: a logística e a criação de
canais de comercialização
confiáveis no exterior.

No momento, a agência está
reformulando esses centros para
que se tornem centros de

negócios, ou seja, um local onde
as empresas brasileiras possuam
toda a infra-estrutura necessária
para vender seus produtos no
exterior, passando a incorporar
também um conjunto de serviços
de apoio às empresas, entre os
quais se destacam: assessoria
para preparação de planos de
negócios; informações sobre
procedimentos de abertura de
empresas no exterior; apoio
jurídico para licenciamento
(gestão de contratos, franquias,
licenciamento de patentes, de
direitos autorais, de marca etc.);
informações sobre marcas e
patentes, certificações e barreiras
não-tarifárias, bem como sobre a
viabilidade de negócios; apoio ao
início das atividades no mercado;
análise da concorrência e
da cultura de negócios no
mercado-alvo; disponibilização
de escritórios que sirvam como
apoio operacional para as
empresas no exterior, com salas
de reunião, serviços de apoio
administrativo e de secretariado
e equipamentos de comunicação
(telefone e Internet).

Esse cardápio ampliado de
serviços permite que os centros
de negócios possam funcionar
também como um instrumento
de apoio e facilitação para a
instalação de subsidiárias de
empresas brasileiras no exterior,
especialmente para as firmas
de porte pequeno e médio. Isso
porque elas disporão de uma
estrutura que lhes permitirá se
aproximar dos mercados e gozar

7 Atualmente, já estão em funcionamento cinco centros de distribuição, nas seguintes
cidades: Miami, Lisboa, Frankfurt, Varsóvia e Dubai. Infelizmente, não há nenhum
centro localizado em cidades da América do Sul. Na verdade, a Apex-Brasil tem
seguido uma orientação própria no que tange à escolha de mercados preferenciais
para as suas atividades de promoção, não se atribuindo nenhuma importância
especial aos países sul-americanos.

de maior facilidade e segurança
para levantar informações e
avaliar de forma mais precisa as
reais possibilidades de negócios
(inclusive de aquisição de
empresas), trilhando mais
firmemente os passos
necessários à viabilização de
operações diretas no exterior.
Além disso, os escritórios
de apoio operacional
disponibilizados pelos centros
podem funcionar como um
"embrião" da nova subsidiária.

AABDI vem desenvolvendo três
iniciativas que se relacionam
diretamente com a questão da
integração sul-americana e com
os investimentos brasileiros na
região. A primeira diz respeito
à abertura de um escritório
da agência em Caracas, na
Venezuela, com o objetivo
de desenvolver mecanismos
de cooperação entre o setor
produtivo dos dois países e
dar apoio técnico à Venezuela
nos seus próprios esforços de
promoção da competitividade.
Embora não seja um objetivo
explícito da atuação do escritório,
ele pode tornar-se um importante
elemento de estímulo aos
investimentos brasileiros naquele
país, na medida em que se
transforme em um canal de
comunicação e cooperação
entre as empresas brasileiras
e o mercado venezuelano.

A segunda iniciativa refere-se
à cooperação com o governo
cubano, a exemplo do que se
desenvolve com a Venezuela,
embora não se tenha estabelecido
um escritório da agência no país.
Dada a grande necessidade de
recursos por parte daquele país,
uma das ações previstas nesse
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O Brasil deveria

tentar negociar um

maior número de

acordos de bitributação

com seus vizinhos

sul-americanos, tendo

em vista as grandes

dificuldades de

coordenação e

harmonização tributária

entre os países da região

trabalho de cooperação é a
promoção de investimentos
brasileiros, como forma de levar
não somente capital, mas
também tecnologia e know-how.

A terceira iniciativa diz respeito
a ações de integração produtiva
no âmbito do Mercosul - com
foco, no momento, nos setores
automotivo, de tecnologia da
informação, de biotecnologia, de
turismo e de produção de bens e
serviços destinados ao setor de
petróleo e gás -, identificando
oportunidades de integração
de empresas dos quatro países
dentro do processo produtivo
desses setores e desenvolvendo
mecanismos que propiciem
o correto aproveitamento dessas
oportunidades. Assim, a
realização de investimentos
de empresas brasileiras nesses
países pode desempenhar um
papel muito importante, num
modelo em que as filiais
de empresas brasileiras
desenvolveriam parte de suas
atividades nos países receptores
de investimento, preservando,
contudo, vínculos estreitos com
sua matriz (através da importação
de insumos, da provisão de
serviços e/ou do desenvolvimento
de inovações tecnológicas a
serem aplicadas na produção
desenvolvida no país receptor).
No momento, o trabalho da ABDI
está ainda em etapas preliminares,
com mapeamento de
oportunidades, identificação
de atores públicos e privados
relevantes e discussão de
possíveis ações a serem
desenvolvidas.

Por fim, é importante citar
também algumas linhas de ação
do Ministério das Relações

Exteriores que podem ter
impactos sobre os fluxos de
investimentos brasileiros no
exterior, apesar de não ser este
o principal objetivo dessas ações.
No caso específico dos países
andinos, o MRE tem procurado
atuar em quatro frentes com
potenciais impactos sobre os
investimentos brasileiros.
A primeira diz respeito ao reforço
da implementação dos Acordos
de Complementação Econômica
(ACEs) existentes. A idéia
subjacente é a de que condições
mais favoráveis de intercâmbio
comercial acabam por facilitar
e estimular os investimentos.

A segunda frente refere-se à
participação do MRE em grupos
de trabalho cujo objetivo é discutir
e desenvolver mecanismos que
fomentem a integração produtiva
na região, numa iniciativa que
se integra ao que vem sendo
desenvolvido pela ABDI. Outra
frente importante relaciona-se aos
esforços de integração da infra-
estrutura física na região. Como
as deficiências de infra-estrutura
constituem um dos principais
problemas que dificultam o
aprofundamento das relações
econômicas dentro da América
do Sul, o enfrentamento dessa
questão pode trazer inúmeros
benefícios, tanto no que se
refere ao aumento dos fluxos
comerciais como em termos
de estímulo às exportações
de serviços e ao estabelecimento
de subsidiárias desse setor
nos países vizinhos.

Por fim, o MRE tem envidado
esforços no sentido de estimular
os mecanismos públicos de
crédito voltados às transações
do Brasil com os países andinos,
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especialmente por meio de sua
representação no Comitê de
Financiamento e Garantias
(Cofig), que regula a utilização
dos recursos do Programa de
Financiamento às Exportações
(Proex),8 atuando na defesa de
pleitos em projetos considerados
prioritários para a integração
sul-americana.

Qual a posição do
Brasil frente aos acordos
internacionais voltados
à promoção de
investimentos?9

Com relação aos acordos de
bitributação, a posição brasileira
é normalmente favorável, inclusive
dentro do Ministério da Fazenda,
desde que tais acordos não
impliquem uma grande renúncia
fiscal. Até o presente, o governo
brasileiro já assinou acordos
de bitributação com 28 países,
sendo o primeiro deles com
o Japão, em 1967. Entre os
países sul-americanos, o Brasil
possui acordos com Argentina
(vigente desde 1982), Equador
(promulgado em 1988) e Chile
(promulgado em 2003). Seria
interessante que o país
procurasse negociar acordos
desse tipo também com os
demais países da América do
Sul, tendo em vista as grandes
dificuldades de coordenação
e harmonização tributária entre
os países da região.

Já no que tange aos acordos de
proteção de investimentos, a

posição do governo brasileiro,
até o passado recente, era
amplamente contrária. Segundo
o MRE, isso se relacionava com
o interesse do país em preservar
seu poticy space, evitando
assumir compromissos que
significassem restringir a
implementação de eventuais
medidas de política industrial,
ressalvados os acordos já
assumidos pelo país na
Organização Mundial do
Comércio (OMC), no âmbito do
acordo de TRIMs (Trade-Related
Investmenf Measures). Some-se
a isso o fato de que, de acordo
com a experiência internacional,
a assinatura de acordos de
proteção de investimentos não
gera necessariamente um
aumento significativo no volume
de investimentos recebidos pelo
país - ao menos no caso de
economias de maior porte,
como o Brasil.

Não há dúvida de que a posição
do Brasil tende a mudar conforme
o país for se tornando um
investidor de peso, e conforme
comecem a surgir controvérsias
entre as empresas nacionais
e os países receptores dos
investimentos. Até o momento,
contudo, a posição brasileira
permanece contrária a tais
acordos, pois ainda não há uma
clara avaliação sobre os reais
ganhos e perdas que eles
poderiam proporcionar. Não se
observa uma demanda clara por
tais acordos nem mesmo entre

a Mecanismo de financiamento às exportações em condições favorecidas, bancado por recursos do
orçamento federal e operacionalizado pelo Banco do Brasil.
a Considerando-se, nesse sentido, dois tipos de acordos: de bitribuíação e de proteção de
promoção de investimentos (APPIs).
10 O primeiro memorando foi assinado com a Bolívia em novembro de 2003. Depois vieram os
memorandos com Chile (agosto de 2004), Peru (fevereiro de 2006), Equador (junho de 2006) e
Colômbia (setembro de 2006).

as empresas que investem no
exterior, uma vez que estas não
relatam grandes dificuldades em
suas operações no estrangeiro
nem sentem que seus ativos
sejam ameaçados por medidas
regulatórias e intervenções
governamentais.

É importante mencionar que o
Brasil já celebrou, com cada
um dos países andinos, um
"Memorando de Entendimento
para a Promoção do Comércio e

do Investimento",10 todos de teor
semelhante entre si, tendo como
objetivo fomentar o crescimento
do fluxo bilateral de comércio,
promovendo os investimentos
e facilitando as condições para
sua concretização. No caso dos
memorandos assinados com
Peru e Chile, prevê-se ainda
a troca de informações úteis
para promover a cooperação
empresarial e o desenvolvimento
de novos projetos de
investimento. Apesar de serem
basicamente uma "declaração
de boas intenções", esses
memorandos são um primeiro
passo formal, evidenciando o
crescente interesse do Brasil
em realizar investimentos
nos países vizinhos.

CONCLUSÕES

Nos últimos anos, um número
crescente de empresas
brasileiras vem aprofundando seu
processo de internacionalização
por meio da realização de
investimentos diretos no exterior,
processo para o qual
influenciaram positivamente tanto
fatores domésticos quanto fatores
regionais e globais, agindo em
conjunto com o amadurecimento
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E importante que

o governo brasileiro

implemente

negociações comerciais

e diplomáticas que

facilitem o acesso aos

mercados vizinhos,

mediante a diminuição

de tarifas e de barreiras

não-tarifãrias

organizacional e financeiro
das empresas do país.

Em termos de destino, tais
investimentos se orientam
principalmente para a América
do Sul, onde, além da Argentina,
observa-se o aumento da
participação dos países andinos,
aqui circunscritos a Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador e Peru. Os
ramos de atividades de interesse
incluem desde a exploração de
petróleo, gás e outros recursos
minerais, até a siderurgia e a
construção civil, com atuação
marcante de empresas brasileiras
com grande tradição na
realização de investimentos
no exterior {Petrobras, Gerdau,
Odebrecht, Camargo Corrêa etc.),
observando-se recentemente uma
diversificação dos investimentos
na direção de atividades como
comércio, serviços financeiros,
transporte aéreo, agroindústria
e insumos industriais.

Contudo, a realização de
entrevistas com representantes
de cinco órgãos públicos que têm
seu trabalho direcionado de forma
mais direta aos investimentos no
exterior - o Ministério das
Relações Exteriores, a
Apex-Brasil, a ABDI, o BNDES
e a Secretaria de Assuntos
Internacionais do Ministério
da Fazenda - evidencia que
o investimento brasileiro no
exterior ainda não foi incorporado
de forma explícita nas estratégias
de apoio e fomento por parte
dos órgãos públicos brasileiros,
e não há uma clara visão
estratégica do setor público com
relação a esses investimentos
e ao papel que podem
desempenhar no desenvolvimento
econômico do país.

Na verdade, embora o tema venha
ganhando importância, ainda é
cedo para visualizar uma política
brasileira para promoção de
investimentos no exterior, mesmo
quando se trata apenas dos
países da América do Sul, que
têm sido destinos importantes
desses investimentos. Há
claramente um interesse em
que os investimentos brasileiros
cresçam na região, menos devido
a uma clara percepção dos
benefícios econômicos desses
investimentos e mais devido a
uma visão geopolítica, que atribui
aos países da América do Sui o
papel de parceiros estratégicos
do Brasil e que destina a esses
países esforços especiais no
sentido do fomento à integração
econômica.

Em termos práticos, o país
não dispõe de instrumentos
de política capazes de dar apoio
mais efetivo e direto à realização
de investimentos no exterior,
apesar de alguns órgãos já
começarem a desempenhar
funções importantes nessa área.
Assim sendo, os resultados
deste trabalho sugerem algumas
linhas de ação que poderiam
ser implementadas pelo governo
brasileiro com relação ao apoio
e ao fomento à realização
de investimentos no exterior,
destacadamente nos países
andinos.

1 - A constituição de foros
de discussão e debate sobre
o tema de investimentos no
exterior, com a participação
dos órgãos brasileiros mais
diretamente envolvidos com a
internacionalização de empresas
(MRE, ABDI, Apex-Brasil,
BNDES e MF), dos órgãos de
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promoção de investimentos dos
países andinos e de empresários
e representantes do setor
privado brasileiro (CNI, CNC,
associações de classes dos
setores industrial e de serviços).
Um desses foros poderia ser
um conselho empresarial, para
discutir os interesses, as
estratégias e os problemas
das empresas transnacionais
brasileiras, e seu objetivo
fundamental seria a troca de
informações sobra- interesses e
oportunidades de investimentos
nos países, sobre interesses e
intenções de investimento das
empresas brasileiras e sobre
eventuais restrições e
dificuldades enfrentadas pelas
empresas na realização dos
investimentos (tanto no Brasil
quanto nos países receptores).
Essa troca de informações,
aliada à realização de estudos
técnicos, poderia funcionar como
base para subsidiar iniciativas de
aprofundamento da integração
produtiva entre o Brasil e os
vizinhos sul-americanos por
parte das empresas brasileiras,
ajudando á tornar mais claros
quais são os interesses das
empresas e do governo brasileiro
no que tange à realização de
investimentos no exterior,
contribuindo para a formulação de

políticas adequadas à expansão
dos investimentos diretos das
empresas brasileiras na região.
Esses foros poderiam também
ter um caráter consultivo,
apresentando sugestões de
medidas a serem tomadas pelos
governos para facilitar os fluxos
de investimentos, inclusive
quanto à eventual necessidade de
negociar acordos de promoção e
proteção dos mesmos, ajudando

na escolha de medidas mais
efetivas para o seu fomento.

2 - O equacionamento da
questão da tributação dos
lucros auferidos pelas
subsidiárias de empresas
brasileiras no exterior,
eliminando a tributação
automática desses lucros, o que
reduziria a carga financeira da
matriz e estimularia a realização
de novos investimentos.

3 - O desenvolvimento,
pelo governo brasileiro, de
iniciativas junto às empresas
brasileiras para que elas
busquem agir da forma mais
responsável possível junto
aos países receptores dos
investimentos, a fim de
minimizar eventuais atritos e
evitar danos à imagem dos
investimentos brasileiros na
América do Sul. Embora a
imagem já seja favorável tanto
nos governos dos países quanto
entre os empresários e a opinião
pública, há uma tendência de
surgimento de resistências, seja
por questões de nacionalismo
{especialmente no que tange à
exploração de recursos minerais),
seja por questões ambientais,
seja ainda pela preocupação
de que empresas brasileiras
possam controlar uma parcela
muito grande da oferta em
determinados mercados,
prejudicando o grau de
concorrência.

4 - A promoção da assinatura
de acordos de bitributação
com os demais países
andinos, a exemplo dos que já
existem com o Chile e com o
Equador, tendo em vista que eles
foram considerados um fator de

razoável importância (embora
não decisivos) para a realização
de investimentos no exterior.

No caso dos acordos de
promoção de proteção de
investimentos, não parece
haver urgência para discutir
mecanismos de proteção do
investimento entre o Brasil e
seus vizinhos sul-americanos, e
também não há clareza, do ponto
de vista brasileiro, quanto à sua
real importância para promover
investimentos na região. Porém,
isso não significa que eles sejam
irrelevantes, pois nada impede
que as condições existentes hoje
para produzir e investir em muitos
dos países da região possam se
deteriorar no médio prazo.

Nesse caso, duas
recomendações podem ser feitas.
Primeiro, tornar mais intensas
as discussões em torno dos
eventuais benefícios dos
acordos de investimentos,
tanto em termos políticos quanto
econômicos, deixando de lado a
visão estruturalmente contrária -
que fazia sentido quando o país
era apenas um receptor de
investimento - e procurando fazer
uma avaliação pragmática quanto
à conveniência de tais acordos,
ao menos no âmbito sul-
americano. A segunda é que
o país procure levar a cabo
o que está previsto nos
"memorandos de
entendimento para a
promoção do comércio e
dos investimentos" assinados
com os países andinos. Até
o momento, parece ter havido
avanços importantes na questão
do comércio, especialmente
por conta do Programa de
Substituição Competitiva de
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Importações (PSCI), mas não há
grandes novidades no que tange
à promoção de investimentos.

Por fim, há algumas questões
mais estruturais que, sem dúvida,
exercem um papel fundamental
para que o país se torne,
definitivamente, um grande
investidor no exterior. É preciso
não só que se desenvolva uma
estratégia mais clara de apoio
aos investimentos, com
instrumentos de fomento mais
concretos e efetivos, mas
também que se implementem
medidas de cunho mais
estrutural, destinadas a aumentar

o grau de concorrência na
economia doméstica e a elevar
a poupança agregada. Em termos
de infra-estrutura, é impositivo
que se gerem esforços capazes
de melhorar as rodovias e os
portos, facilitando o processo
logístico como um todo.
Finalmente, é importante que
o governo brasileiro implemente
negociações comerciais e
diplomáticas que facilitem o
acesso aos mercados vizinhos,
mediante a diminuição de tarifas
e de barreiras não-tarífárias e a
implementação de processos de
vistos de trabalho/residência mais
eficientes. •
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ANEXO
QUADROS-RESUMO DOS INVESTIMENTOS BRASILEIROS
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