
Desistir de territórios dura-
mente conquistados em solo
estrangeiro nos últimos anos

é algo impensável para as compa-
nhias brasileiras com vocação defi-
nida lã fora - e elas são muitas e com
negócios vigorosos. Em novembro
de 2008, a revista Multinacionais
Brasileiras, do Valor, publicou um
ranking das 50 empresas brasi-
leiras mais internacionalizadas,
especialmente preparado pela
Sociedade Brasileira de Estudos
de Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica (Sobeet).
O índice geral de internacionali-
zação dessas empresas cresceu de
12,5% em 2006 para 15,7% em 2007.
O índice representa a participação
de empregos, ativos e receitas das
companhias do exterior em relação
aos números gerais, de acordo com
metodologia da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (Unctad, na sigla
em inglês). Embora a maioria das

mais internacionalizadas (31,2%)
chegue a outros mercados via ex-
portação, uma parcela importante
(23,1%) tem unidades de produção
e serviços no exterior. E a maior
parte das companhias (25,3%) as-
sume posições além-fronteira para
acompanhar clientes.

Diante da crise, as operações no
exterior podem passar por revisão,
eventualmente crescer em ritmo mais
lento com a retração- do mercado.
Mas é também verdade que manter
posição firme pode significar im-
portante decisão estratégica num
momento de progressivo avanço do
protecionismo. Ter unidades produ-
tivas em países desenvolvidos signi-
fica contornar eventuais barreiras
que eles coloquem a importações.
O certo é que questões conjunturais
podem fazer oscilar o ritmo dos
negócios no curto prazo, mas dificil-
mente vão mudar decisões tomadas
quanto a posições no exterior- que,
diga-se, são firmes.

Vários especialistas apontam
a grande consistência das trans-
nacionais brasileiras na busca de
expansão internacional. Segundo
Marcos Aguiar, presidente do Bos-
ton Consulting Group (BCG) no
Brasil, outros atores não foram
capazes de se estabelecer no exte-
rior de forma tão sofisticada como
as múltis brasileiras, que, além de
contar com as vantagens competiti-
vas tradicionais (recursos naturais,
clima ou o preço da mão-de-obra)
de seu país de origem, foram capa-
zes até de erigir um bem precioso: a
marca. "Veja o notável caso da Sadia,
que virou sinônimo de frango nos
países árabes", cita.

Aguiar fala com conhecimento
de causa. O BCG acaba de divulgar
seu ranking anual das "novas desa-
fiantes globais" - as 100 empresas
de economias emergentes mais
preparadas para desafiar os líderes
globais de seus setores de atuação
(ver quadro na pág. 56). O Brasil tem



agora 14 companhias no ranking -
tinha 12 há dois anos e 13 em 2008 -,
e a lista brasileira é a menos volátil,
porque cresce e não tem empresas
excluídas. "A longa lista de empre-
sas da China, em contraste, exclui
todos os anos muitas companhias,
enquanto outras são incluídas."

Várias "desafiantes" já se tor-
naram líderes em seus setores. O
levantamento cita especificamente
a transnacional brasileira Vale,
na área de minério de ferro e aço,
que começa a enfrentar problemas
típicos dos líderes. Aguiar pondera
que a característica das empresas
brasileiras da lista é sua grande
competência para agregar cama-
das downstream (capacidade de
construir com capital gerencial) às
vantagens estruturais do país. Com
relação à América Latina, o estudo
constatou que as empresas brasi-
leiras e mexicanas são as campeãs
de fusões e aquisições na região.
As brasileiras também se tornaram

grandes compradoras nos Estados
Unidos e no Canadá.

Quando se olha a economia
como um todo, os prognósticos
para o caso brasileiro também
vêm sendo favoráveis. Para Luís
Afonso Lima, economista-chefe da
Telefônica e presidente da Sobeet,
a desaceleração será bem menor
no Brasil do que em outros paí-
ses. "Nós dependemos menos de
exportações - apenas 11% do PIB,
comparado com 47% na Ásia e 30%
na economia global", diz.

A previsão de Lima segue na mes-
ma trilha de uma recente pesquisa
da Organização para Cooperação
Econômica e Desenvolvimento
(OCDE). Por esse levantamento, o
Brasil está mais bem preparado do
que seus pares emergentes para
enfrentar a turbulência - e até mes-
mo em melhores condições do que
algumas economias desenvolvidas.

No entanto, o otimismo expresso
com as devidas cautelas pelas trans-

nacionais brasileiras em novembro
de 2008 - três meses depois do iní-
cio da crise financeira internacio-
nal -, na revista Multinacionais Bra-
sileiras, se revestiu de ainda maior
parcimônia em fevereiro de 2009.
Ajustes às vezes duros tornaram-
se o prato do dia em algumas das
empresas mais internacionalizadas
do Brasil. A pesquisa, realizada em
agosto de 2008, espelhou as vitórias
dos anos anteriores e do primeiro
semestre de 2008, e apontou, entre
outros projetos ousados das múltis
brasileiras, a intenção de aumentar
em até 30% seus investimentos em
2009. "Já não se pode dizer que o
desempenho será esse", admite
Afonso Lima, lembrando a redução
do crédito e da demanda (que afeta
as exportações) e a queda nos preços
das commodities.

Para algumas empresas, contudo,
as coisas ainda vão bem e não deve-
rão sofrer solução de continuidade.
Esse é o caso das que exploram o



setor de infraestrutura. "Não haverá
nenhuma ruptura nesse mercado",
afirma Paulo Cesena, diretor do
Grupo Odebrecht, presente em
dezenas de países e que, em novem-
bro de 2008, alcançou o segundo
lugar no ranking Sobeet/Valor das
empresas mais internacionalizadas
do pais. "Para projetos bons, viáveis
e necessários, sempre há dinheiro",
considera ele, acrescentando que o
grupo pode afirmar com segurança
de que nenhum de seus projetos
será interrompido.

Segundo Cesena, entre outras
boas notícias, a Odebrecht venceu
uma licitação importante para
construção de rodovias em Portu-
gal e fechou o financiamento de
longo prazo no início de fevereiro
de 2009, "em plena crise", com
bancos comerciais europeus, prin-
cipalmente espanhóis. Também
está participando das licitações
para construção de uma linha de
TGV (o trem-bala francês) entre
Lisboa e Madri e de um novo ae-
roporto em Lisboa.

No Brasil, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) começa a desem-
bolsar recursos em 2009 para o
projeto das usinas hidrelétricas
do Rio Madeira (RO), cujas obras
tiveram início em 2008, bancadas
pela própria Odebrecht. Também
foi liberado um financiamento do
Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e do BNDES para
a expansão e o remodelamento da
Rodovia Dom Pedro I, no Estado
de São Paulo. "Além disso, as três
usinas de açúcar e álcool do grupo
começam a produzir em agosto de
2009", informa Cesena.

Na opinião do diretor da Ode-
brecht, 2009 será um ano de cor-
reção e reorganização do sistema
financeiro internacional. "A difi-
culdade é prever adiante", admite,
estimando em pelo menos 18 meses
o período necessário para colocar
ordem no planeta. "Tudo vai depen-
der do envolvimento de Estados e
governos no saneamento dos mer-
cados financeiros", arrisca. Mesmo
assim, ele pondera que o Brasil tem
um marco regulatório e institucio-



nal consolidado, o que explicaria o
interesse de bancos internacionais
pelo país neste momento.

De acordo com Cesena, os se-
tores mais importantes têm suas
agências reguladoras, como a
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) ou a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT).
"Além disso, os empreendedores
são experientes na operação dos
negócios. O mercado financeiro
local está ordenado e nossos ban-
cos comerciais são muito fortes e
assumem riscos nos projetos", des-
creve. "Com boas regras, empreen-
dedores e dinheiro, só o que falta
é projeto. E nossa infraestrutura é
um pouco antiga. O aeroporto de
Cumbica, por exemplo, foi inaugu-
rado quando ainda éramos crian-
ças", lembra. Por essas e outras, ele
prevê um volume de investimentos
no Brasil maior do que em outras
regiões do mundo.

A Vale, por seu lado, prefere fa-
zer previsões rnais prudentes. Sexto
lugar no ranking Sobeet/Valor de
2008, a empresa de mineração
sofreu um duro revés em janeiro
de 2009, quando a chinesa Baosteel
cancelou o projeto da Companhia
Siderúrgica Vitória (CSV). A Vale
prometeu ao governo do Espírito
Santo que vai manter em anda-
mento os estudos de engenharia
para essa usina siderúrgica no sul
capixaba, assim como o projeto da
Ferrovia Litorânea Sul e de um por-
to na região de Ubu, em Anchieta.
"Esses estudos ainda vão demorar
alguns meses e deverão se esten-
der até o final do ano", explicou o
presidente da Vale, Roger Agnelli,
no início de fevereiro de 2009. Dias
antes, o próprio Agnelli publicara
um artigo no jornal "Folha de
S.Paulo" sob o título "Velocidade é
o nome do jogo". No texto, ele pede
uma redução mais acentuada da
taxa de juros, da carga tributária
e dos encargos sobre a folha de
pagamento das empresas, defende
a sacralidade dos investimentos
e queixa-se amargamente da bu-
rocracia nos projetos públicos
brasileiros - especialmente da Lei
das Licitações.

As lamentações do presidente
da Vale certamente ecoam o pleito
de muitas outras transnacionais
brasileiras, que, em agosto de 2008,
por ocasião da pesquisa Sobeet/
Valor, se queixavam da estrutura
tributária brasileira como um
dos mais sérios obstáculos à sua
expansão no exterior. No caso da
Vale, a crise a levou a pelo menos
uma mudança importante: agora,
ela trabalha apenas com o plano
anual de investimentos. O de 2009

foi anunciado em outubro de 2008
e está mantido, com previsão de
aplicação de US$ 14 bilhões, o
maior plano de investimento feito
por uma mineradora no mundo. "A
única alteração é o cancelamento
do projeto da CSV", explica o asses-
sor Murilo Fiúza.

Será, portanto, nos mares revol-
tos da economia internacional em
crise que se vai conhecer o bom
marinheiro, como se dizia nos cor-
redores da jBS-Fríboi, já em outu-

BRAZILIAN MULTINATIONALS BY LEDA BECK

STRONG FOOTING ON FOREIGN GROUND
Brazilian companies advance in globalization, which may entail short-term
changes, but not alterations to overall strategy

Giving up the hard-earned foreign markets conquered in recent years is something inconceiv-
able to the both numerous and powerful Brazilian companies with significant overseas opera-
tions. In November of 2008, Valor Econômico newspaper published the magazine Multinacio-
nais Brasileiras (Brazilian Multinationals), announcing a ranking of Brazil's 50 most globalized
companies. The ranking specially prepared by the Brazilian Society for the Study of Transna-
tional Companies and Economic Globalization (Sobeet), showed that the general globaiization
index of these companies grew from 12.5% in 2006 to 15.7% in 2007 This index represents the
share of jobs, assets, and revenues from abroad in relation to their general figures, as per the
methodology of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Even
though the majority of the most giobalized companies (31.2%) reach other markets through
exports, a significant portion (23.1%) has production units and services abroad. Most companies
(25.3%) set up shop in foreign lands to be closer to their clients.

Several specialists point out how consistently Brazilian transnational corporations (TNCs) seek in-
ternational expansion. According to Marcos Aguiar, Managing Director of the Boston Consulting
Group (BCG) in Brazil, no other player has succeeded in setting up businesses abroad with the sophis-
tication of the Brazilian multinationals, while building a precious asset: the brand.

Aguiar speaks from experience. BCG has just published its annual ranking of "new global challeng-
ers" - the 100 companies based in rapidly developing economies (RDE) that are best prepared to
challenge their business sector's global leaders (see box). Brazil now has 14 companies in the ranking
and is the most consistent, with more companies added yearly and none dropping off. "The long list of
companies from China, in contrast, includes some companies while excluding others each year."

Many challengers have already become leaders in their sectors. The study specifically mentions
Vale, the Brazilian iron ore and steel TNC. For Aguiar, the defining characteristic of the Brazilian com-
panies on the list is their competence in aggregating downstream operations to the countny's struc-
tural advantages. Regarding Latin America, the study has shown that Brazilian and Mexican compa-
nies are the regiorn's leaders in mergers and acguisitions. Brazilian companies have also become big
buyers in the United States and Canada.

When one looks at the economy as a whole, the forecast for Brazil has also been favorable. For Luís
Afonso Lima, chief- economist of Telefônica and CEO of the Brazilian Society for the Study of Transna-
tional Companies and Economic Globalization (Sobeet), the slowdown will be much smaller in Brazil
than in other countries. "We depend less on exports - only 11% of GDP, compared to 47% in Ásia, and
an average of 30% in the global economy," he says.

For some companies, things are still going well and they do not expect to suffer any major interrup-
tions. This is the case for the companies in the infrastructure sector. "For good, feasible, and necessary
projects, there is always money," said Paulo Cesena, director of the Odebrecht Group. None of its
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bro de 2008. AJBS-Friboi, primeiro
lugar no ranking Sobeet/Valor, ê a
multinacional de origem brasileira
com maior índice de internaciona-
lização e que virou gigante global
da carne bovina. Além das fábricas
na Argentina, onde desembarcou
em 2005, a empresa conta com
unidades nos Estados Unidos e
na Austrália - após a compra da
Swift Foods Company em 2007 - e
também na Itália, onde adquiriu
50% da Inalca no mesmo ano. Em

2008, adquiriu mais três indústrias:
duas nos Estados Unidos e uma na
Austrália. No caso das aquisições
americanas, a JBS-Friboi ainda
aguarda aprovação dos órgãos
reguladores daquele país.

Outra transnacional brasileira
que teve excelente desempenho
nos primeiros nove meses de 2008
foi a Gerdau, terceiro lugar no
ranking Sobeet/Valor: 44,1% de
crescimento no faturamento bruto
e lucro líquido consolidado 38% su-

perior, chegando a US$ 4,6 bilhões.
Em nota oficial no fim de 2008,
o diretor-presidente da empresa,
André B. Gerdau Johannpeter,
explicava que esses resultados "re-
fletiram o crescimento da demanda
global, especialmente no Brasil, e a
consolidação de novas empresas".
Advertia, contudo, que a crise fi-
nanceira mundial exigia "cautela e
monitoramento permanente".

Já o Grupo WEG, líder do merca-
do de motores elétricos na América
Latina e um dos cinco maiores fa-
bricantes do mundo, além da atua-
ção em outros segmentos, como
geração e distribuição de energia
(14° lugar no ranking Sobeet/Va-
lor), atingiu todas as metas de cres-
cimento, tendo executado o pacote
de ampliações e construções de
novos parques fabris previsto para
2008. Assim, a fábrica de motores
de alta tensão de São Bernardo do
Campo (SP) e a nova unidade de
turbinas hidráulicas da HISA, em
Joaçaba (SC) - a primeira foi am-
pliada e a segunda construída em
2008 -, já estão em produção.

Segundo Harry Schmelzer Jr.,
presidente executivo da WEG,
para 2009 a previsão é de investir
R$ 375 milhões também na am-
pliação e modernização de par-
ques fabris - R$ 55 milhões, ou 27%
a menos do que em 2008. Como
declarou ao Valor, em dezembro
de 2008, o diretor da WEG para
relações com investidores, Alidor
Luederes, o ano de 2009 verá um
crescimento mais lento e uma con-
corrência mais acirrada, mas trará
oportunidades atraentes, "tanto
de forma orgânica quanto em
aquisições". Na ocasião, o próprio
Schmelzer confirmou a existência
de "algumas listas" de compras.

O destaque entre os investimen-
tos da WEG em 2009 será o início
da construção de uma fábrica de
motores elétricos em Hosur, cida-
de vizinha a Bangalore, no Estado
indiano de Tamil Nadu. A primeira
fase do projeto, a ser executado
num terreno de 170 mil metros
quadrados, demandará investi-
mentos ao redor de US$ 50 milhões,
e a nova fábrica deve iniciar a pro-



dução no fim do ano, atingindo
capacidade plena até 2013. Outros
projetos internacionais em anda-
mento estão na antiga cidade de
Gorki, hoje Nizhny Novgorod, na
Rússia, e em Dubai, onde a WEG
estabeleceu escritórios comerciais
em 2008, conforme planejado.

Em Novgorod, a nova filial vai
comercializar, distribuir e dar
assistência técnica a produtos e sis-
temas WEG na Rússia e nos demais
países da ex-União Soviética. "Esse
mercado oferece grande potencial
de negócios nas áreas de explo-
ração, produção e transporte de
petróleo e gás", explica Schmelzer.
Já a WEG Middle East, em Dubai,
atende os Emirados Árabes Unidos.
"É uma grande aposta para a WEG",
diz o presidente.

Desde 2005, a WEG tem também
uma filial em Cingapura, atenden-
do o Sudeste Asiático. "Estamos
trabalhando no sentido de abrir
mais frentes de trabalho em alguns
países da região, com pessoal con-
tratado pela WEG Singapore", con-
ta Schmelzer. Outra oportunidade
abraçada em 2009 é representada
pela produção, a partir de abril,
de grandes transformadores no
México para atender à demanda
americana na área de equipamen-
tos para hidrelétricas.

Na avaliação de Schmelzer, a
força da WEG reside na sua política
financeira conservadora e na gran-
de diversificação de seus mercados,
produtos e clientes. "Isso reduz os
riscos apresentados por uma de-
saceleração econômica", pondera,
acrescentando que essa situação
permite à empresa aproveitar mo-
mentos como os atuais para entrar
em novos mercados e lançar outros
produtos. Ele não acredita em
cenários macroeconômicos fáceis
ou ideais. "O rápido crescimento
econômico dos últimos anos tam-
bém criou dificuldades e desafios
específicos, como a apreciação
do real e a elevação dos preços de
nossas matérias-primas a níveis
recordes. O ano de 2009 apresen-
tará desafios, mas continuamos a
ver boas oportunidades de curto e
médio prazo."
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