
Gerdau
no topo
Transnacionais brasileiras
continuaram a ganhar o mundo
em 2008, mas se retraem
neste ano, mostra a FDC

N
a crise ou antes dela, as
multinacionais brasi-
leiras continuaram a
ganhar peso lá fora em
2008, indica a edição

2009 do Ranking das Transnacio-
nais Brasileiras da Fundação Dom
Cabral(FDC). No ano passado, os
investimentos brasileiros diretos no
exterior atingiram US$ 20 bilhões, o
segundo melhor resultado histórico.
Para este ano, entretanto, as pers-
pectivas são mais conservadoras.
Enquanto no primeiro
semestre de 2008 as
transnacionais brasi-
leiras investiram US$
8,5 bilhões no exterior,
no mesmo período de
2009 o fluxo se inver-
teu e o saldo é de quase
US$ 2 bilhões negati-
vos - ou seja, há mais
recursos voltando ao
Brasil do que sendo
investidos no resto do
mundo (os números
são do Banco Central).
"A retomada gradual
dos investimentos ex-
ternos deve ficar para
2010 e 2011", prevê o
professor Álvaro Cyri-
no, da FDC.

A siderúrgica Ger-
dau foi a empresa bra-

sileira mais internacional em 2008,
aponta a pesquisa FDC, seguida pela
Sabó, de autopeças, Marfrig, de ali-
mentos, e Vale, de mineração (veja
quadro). Mas mesmo as líderes do
ranking sofreram com a forte retra-
ção dos mercados mundiais por cau-
sa da crise global. Uma vez passada a
crise, entretanto, o impulso para fora
deve ser retomado, prevê o coordena-
dor do Núcleo de Estudos Internacio-
nais da FDC, Jase Ramsey.

A Vale, com operações em 33 países,

é a empresa brasileira com maiores
ativos no exterior. Mas o índice de
internacionalização calculado pela
FDC, utilizando fórmula criada pela
UNCTAD, leva em conta a propor-
ção de ativos, receitas e funcionários
fora do Brasil em relação ao tamanho
total da empresa. Por esse critério, a
Gerdau é a empresa brasileira mais
internacionalizada, com um índice
de 0,570 - o número maior do que 0,5
quer dizer que ela já é maior fora do
Brasil do que dentro.
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