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Processo de internacionalização, que cresceu nos últimos anos, dá sinais de arrefecimento 
 
Após atravessar um período de expansão acelerada no exterior, as empresas brasileiras 
começam agora a rever suas estratégias de internacionalização. Com o agravamento da crise 
internacional, o ritmo das aquisições feitas por grupos nacionais em outros países já dá sinais 
de arrefecimento. 
 
Dados da consultoria KPMG mostram que foram fechadas apenas seis transações desse tipo 
entre outubro e novembro, enquanto no mesmo período do ano passado foram 10 operações. 
Na avaliação de especialistas, a escassez do crédito dificilmente permitirá que se repita o 
desempenho do último trimestre do ano passado, que fechou com 16 transações.  
 
Uma das empresas que aproveitou esse período favorável para crescer no exterior, e que 
agora vai adotar uma postura mais conservadora, é a Marfrig Alimentos, produtora de carnes. 
Em busca da diversificação de seu portfólio e da proximidade de seus clientes, a companhia 
adquiriu unidades na América Latina, Europa e Estados Unidos. Mas, após desembolsar cerca 
de R$ 2,8 bilhões nos últimos três anos, a companhia avalia que agora o momento é de 
consolidação e cautela. 
 
"Novas aquisições não estão nos planos da empresa no curto prazo. Agora o momento é de ser 
conservador", diz o diretor de Relação com Investidores da empresa, Ricardo Fiorenci.  
 
E a avaliação é que a suspensão de novos negócios não deve se restringir ao curto prazo. A 
Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica 
(Sobeet) reduziu em US$ 4 bilhões suas estimativas de investimentos brasileiros no exterior 
em 2009, de US$ 22 bilhões para US$ 18 bilhões. "Desde setembro ficou clara a mudança de 
comportamento das empresas.Todos estão colocando as barbas de molho. No curto prazo, só 
os negócios que já estão em andamento devem ser finalizados", diz o presidente da Sobeet, 
Luiz Afonso Lima 
 
PROCESSO RECENTE 
 
A internacionalização das empresas brasileiras, na verdade, é um movimento relativamente 
recente. Durante as décadas de 80 e 90, a ida ao exterior não fazia parte da estratégia dos 
grupos nacionais. A partir de 2005, no entanto, a valorização do real, a grande oferta de 
crédito e a necessidade de marcar presença próximo aos clientes internacionais provocaram 
essa mudança.  
 
"Em 2006, foram feitas 47 operações desse tipo, número que saltou para 66 no ano passado. 
Este ano, já incluindo novembro, estamos com 53 negócios", diz Luís Augusto Motta, sócio da 
KPMG na área de Fusões e Aquisições. A expectativa para este ano era que o volume de 
transações ficasse, pelo menos, igual ao de 2007. "Mas dificilmente esse número deve ser 
alcançado." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 dez. 2008, Economia & Negócios, p. B16. 


