
Chile e Brasil: internacionalização em marcha 

 

O difícil ambiente da economia mundial está levando a uma desaceleração nos fluxos globais 
de investimento direto estrangeiro. O ano de 2008 já registrou uma queda de 15%. A 
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) espera uma 
queda ainda maior neste ano, e só prevê uma recuperação em 2011.  

O cenário adverso do investimento direto, no entanto, não assusta certas companhias sul-
americanas, que mantêm alguma capacidade de investimento. Mesmo em meio à crise, os 
investimentos diretos das empresas chilenas no exterior, por exemplo, atingiram um pico 
histórico de US$ 6,7 bilhões nos doze meses terminados em março. 

O Brasil também se sobressai, tendo aplicado US$ 15,6 bilhões no exterior no mesmo período. 
No caso brasileiro, o investimento no exterior desacelerou neste ano, mas mantém-se em 
patamar elevado em relação à média histórica. 

A crise econômica mundial pode não ter afetado tão diretamente as empresas brasileiras e 
chilenas como as dos países desenvolvidos, mas reduziu o espaço para financiamento de 
investimentos. Os mercados financeiros estão seletivos quanto a riscos. É difícil pensar em 
novas ofertas de ações, importante fonte de financiamento nos últimos anos. Algumas 
empresas sofreram impactos patrimoniais com a mudança de patamar das respectivas 
moedas.  

Ademais, os resultados das empresas estão saindo relativamente piores e há quem acredite 
que as diferenças de lucratividade, em favor das sul-americanas, frente às empresas dos 
países desenvolvidos, devem-se apenas ao timing do contágio da crise. Diante de tudo isto, 
como explicar que, em meio à crise, países como Chile e Brasil mantenham o apetite de 
investimento direto no exterior?  

A chave pode estar nos estímulos do próprio ambiente macroeconômico. Ambos os países 
conquistaram a estabilidade e realizaram reformas razoáveis nas últimas décadas. Suas 
empresas sofreram com a combinação de apreciação cambial e maior abertura comercial. 
Muitas foram eliminadas em um processo de seleção quase darwinista.  

As que sobreviveram ganharam musculatura e competitividade. Em geral, logo após o alívio da 
pressão cambial, começaram a conquistar mercados via exportação. Em seguida, ensaiaram 
passos de presença direta no exterior, muitas vezes começando pela própria América do Sul.  



A curva de aprendizado da internacionalização é lenta, mas muitas empresas chilenas e 
brasileiras já percorreram parte do caminho. Algumas já chegam a ocupar posição de destaque 
em países desenvolvidos. O movimento, uma vez iniciado, costuma ganhar uma dinâmica 
própria.  

Esta é uma possível explicação para a continuidade da sua expansão, mesmo com a crise. É 
também um fundamento para a seguinte previsão: a internacionalização das empresas 
brasileiras e chilenas deve continuar em 2009, assim como nos próximos anos, na contramão 
da economia mundial.  
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