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A
s multinacionais brasi-
leiras continuam a ver a
expansão global como
estratégica para os ne-

gócios, apesar dos solavancos pro-
vocados nos mercados internacio-
nais depois da quebra do banco
americano Lehman Brothers, em se-
tembro de 2008. É possível chegar
a essa conclusão pelos resultados
da segunda pesquisa sobre a inter-
nacionalização das companhias
nacionais, feita especialmente para
Multinacionais Brasileiras pela
Sociedade Brasileira de Estudos
de Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica (Sobeet).
A pesquisa é produto de parceria
da Sobeet com o Valor.

Um sinal da disposição do capital
brasileiro em se espalhar pelo mun-
do é o avanço do índice de interna-
cionalização, calculado segundo
critérios da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desen-
volvimento (Unctad) e dado pela
proporção de ativos, receita e funcio-
nários mantidos pelas companhias
no exterior em relação ao total.
Na média das companhias mais
internacionalizadas (ver ranking na
pãg. 23), o índice subiu de 14,9% em
2006 para 16,7% em 2007 e 17,4%
em 2008. Os dados são obtidos pelos
balanços e questionários enviados
para as empresas.

Na verdade, o número de 2008
ainda reflete pouco os desdobra-
mentos da crise internacional, e
espera-se mudanças nos balanços fi-
nais de 2009 - identificadas na repa-
triação de recursos por companhias
brasileiras, segundo estatísticas do
Banco Central. Mas a pesquisa, feita
entre maio e julho deste ano - quan-
do os efeitos da crise eram visíveis -,
vai além dos dados contábeis para
captar também intenções, motiva-
ções e obstáculos da investida bra-
sileira no exterior. Nesse sentido, é
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revelador que 73,5% das companhias
pesquisadas pretendam manter ou
aumentar investimentos no exterior
até 2010emrelaçãoa2008. Detalha-
damente, 34,7% planejam manter,
28,6% querem aumentar até 30% e
10,2% em mais de 30%.

Alguns dos grupos mais interna-
cionalizados davam mostras dessa
disposição quando, em setembro, a
crise no Brasil parecia muito perto
do fim. O JBS, número l no ranking
de Multinacionais Brasileiras,
absorveu o concorrente Bertin no
Brasil e comprou nos Estados Unidos
a Pilgrim's, para se tornar líder mun-
dial em proteína animal. E a Marfrig,

outro frigorífico brasileiro, nona
mais internacionalizada, em movi-
mento quase simultâneo, ampliou as
bases no exterior com a compra, no
Brasil, da Seara - antes pertencente
à Cargill - e, no Uruguai, da Zenda,
processadora de couro.

E natural, porém, que, mesmo
com lances desse porte, o saldo de
2009 mostrasse um recuo tático das
empresas diante do descompasso
criado entre a demanda mundial
e a capacidade instalada de pro-
dução. Basta ver que o saldo dos
investimentos diretos brasileiros
no exterior, de janeiro a julho deste
ano, ficou negativo em US$ 5,4



Passanezi: repatriação, apenas movimento transitório de amortização

bilhões - bem diferente dos US$ 9
bilhões positivos no mesmo período
de 2008. Projetos que eram prioritá-
rios entraram na fila, aguardando o
momento certo para a retomada.

A mineradora Vale é um exemplo.
Dos oito projetos que a empresa
toca atualmente no exterior, cuja
operação está prevista para 2011,
cinco tiveram seus orçamentos de
desembolso em 2009 revisados para
bako. Dois mantiveram suas previ-
sões de aporte e um teve aumento no
orçamento. No total, esses projetos
vão exigir US$ 1,8 bilhão em 2009.
Antes da revisão, esses desembolsos
somavam US$ 2,1 bilhões. Os oito

projetos exigirão, no total, US$ 8,3
bilhões em investimentos.

Os impactos da crise foram per-
cebidos não só na demanda do
mercado externo, mas também na
redução de preços e menor acesso
ao crédito. "O preço das commo-
dities desabou e a demanda por
exportações caiu. A receita diminuiu
pelo efeito quantidade e preço", diz
Reynaldo Passanezi, diretor vice-
presidente da Sobeet.

O dado positivo em relação à
repatriação de capital feita pelas
multinacionais brasileiras é que a
medida está longe de significar de-
sinvestimento. "Elas estão extraindo

retorno do capital aplicado e adotan-
do mais conservadorismo na decisão
sobre novos investimentos. Afinal, o
movimento geral é de desalavanca-
gem no mundo", explica Passanezi.
"Todas as filiais devolveram dinheiro
para suas matrizes. A maior parte
do volume repatriado é de amorti-
zação", acrescenta, ressaltando que
não se trata de "um movimento de
desinternacionalização".

Na avaliação de Maria Tereza Fleu-
ry, diretora da Escola de Adminis-
tração da Fundação Getulio Vargas
de São Paulo e autora de trabalhos
acadêmicos sobre o assunto, um
novo conceito passou a ser aplicado
às multinacionais brasileiras: o de
"espera ativa". Nesse contexto, a
repatriação a título de amortização
de empréstimos ou mesmo de divi-
dendos, em 2009, faz sentido porque
a situação do mercado brasileiro
é melhor do que a de países onde
se localizam as filiais. Ao mesmo
tempo, segundo ela, as empresas
estão atentas às oportunidades nos
mercados externos em que atuam.

Na interpretação de Glauco Arbix,
coordenador executivo do Observa-
tório da Inovação e Competitividade
do Instituto de Estudos Avançados
da Universidade de São Paulo (USP)
e ex-presidente do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), a
oscilação no volume de investimen-
tos diretos de empresas brasileiras
no exterior é um componente do
que, tecnicamente, se denomina
"curva ascendente". A explicação é
que variações bruscas muitas vezes
são marcantes, deformando o que
seria a trajetória normal.

Exemplo disso é quando ocor-
rem investimentos de grande vulto,
como a compra da Inco, do Canadá,
pela Vale, que fez o fluxo de inves-
timentos diretos brasileiros (IDB)
saltar de US$ 3 bilhões, em 2005,
para US$ 28 bilhões em 2006 - e
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novamente cair. Em outro momen-
to, houve a compra de siderúrgicas
americanas pelo grupo Gerdau.
Depois, a aquisição da Swift, dos
Estados Unidos, pelo grupo JBS. "O
importante ê que temos uma curva
ascendente e esses movimentos de
oscilação fazem parte do método e
da estratégia definida para se inter-
nacionalizar", explica.

Arbix lembra que, entre 2000 e
2003, o Brasil investia pouco menos
de US$ l bilhão por ano no exterior.
De 2004 a 2007, essa média anual
saltou para mais de US$ 14 bilhões.
"Em 2008, quando o investimento
no mundo caiu, o Brasil bateu
recorde: mais de US$ 21 bilhões
em internacionalização. Existe um
movimento importante e novo,
que é o investimento ascendente
brasileiro lá fora."

Outro dado na mesma direção:
caiu a diferença entre o capital
produtivo trazido pelas empresas
estrangeiras (IDE) e os investimentos
feitos lá fora pelas multinacionais
brasileiras (IDB). Em preços corren-
tes de 2008, o estoque atual de IDE
é 44% maior (US$ 288 bilhões, ante
US$ 162 bilhões). Mas a diferença já
foi de 178% na entrada do ano 2000.

Com a abertura de capital e venda
de ações em bolsa, as novas compa-
nhias abertas conseguem recursos de
investidores nacionais e estrangeiros
e podem expandir seus negócios no
exterior. "Indiretamente, os investi-
dores estrangeiros estão ajudando
as empresas brasileiras a se interna-
cionalizar", observa Passanezi. O for-
talecimento do mercado de capitais
beneficiou várias empresas. O grupo
JBS fez um IPO (sigla em inglês para
oferta inicial de ações) para adqui-
rir a Swift. A Magnesita, oitava no
ranking, aumentou o capital e terá
a BNDESPar, braço de investimentos
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES),
como sócia. A Marfrig comprou o
frigorífico americano OSI, pagando
parte da conta com ações. "Vamos
ter cada vez mais transações desse
tipo", diz Arbix.

Outro fator que impulsiona a
internacionalização das empresas
brasileiras é o forte processo de



consolidação que se verifica em vá-
rios setores. As recentes aquisições
da seguradora americana AIG pelo
Unibanco e da Porto Seguro pelo
Itaú Unibanco, bem como a fusão
entre a Sadia e a Perdigão, que deu
origem à Brasil Foods, são exemplos
dessa tendência. Esse movimento,
segundo Arbix, reforça o poten-
cial de internacionalização, pois,
como lideranças dos respectivos
segmentos no país, esses grupos
tenderão a crescer no mercado glo-
bal, tornando-se também líderes
mundiais. A Magnesita, por exem-
plo, é líder mundial em refratários
para revestimento de altos fornos
da indústria siderúrgica.

A expansão acentuada da parti-
cipação dos países emergentes no
PIB mundial forma o pano de fundo
para a rota inversa do investimento
direto, que está transformando
em exportadores de capital os
países que tradicionalmente eram
receptores de recursos. Para Luis
Afonso Lima, presidente da Sobeet
e economista-chefe do grupo Te-
lefônica, não é só uma questão de
oportunidade que leva as empresas
a buscar outros mercados. "Hoje,
como aponta a pesquisa, o principal
motivo é a necessidade de alcançar
competitividade internacional",
diz. Foi o que disseram 26,3% das
empresas consultadas. Pela ordem,
os outros motivos assinalados são:
acompanhar os clientes, aprovei-
tar a demanda mundial, reduzir a
dependência do mercado interno,
estabelecer plataformas de expor-
tação em outros países e buscar
economias de escala.

Todos esses caminhos foram
trilhados pela China, cujo ativo
principal é a capacidade de enten-
der como o mundo funciona. "Os
chineses perceberam a importância
da marca, dos canais de distribuição",
observa o embaixador Sérgio Ama-
ral, ex-ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e sócio
do escritório de advocacia Felsberg e
Associados-. Ele lembra que, em 2003,
um ano antes de expirar o Acordo
Multifibras, a China comprou 80%
dos equipamentos da indústria têxtil
produzidos no mundo.



No momento de decidir em
que países investir, as empresas
brasileiras estão levando em conta,
primeiramente, o acesso a merca-
dos internacionais ou regionais
e, em segundo lugar, o tamanho
desses mercados. Apenas 7,1% das
empresas disseram ser importante
um ambiente estável para inves-
timentos. "Isso demonstra que,
depois de enfrentarem ambientes
turbulentos no Brasil e sobrevive-
rem a muitas crises, elas criaram
músculos e desenvolveram com-
petências de países desenvolvidos",
afirma Maria Tereza.

A redução de custos das ope-
rações no exterior foi a principal
resposta das multinacionais brasi-
leiras ao quadro de piora no cená-
rio econômico internacional. Em
seguida vem a decisão de diminuir
temporariamente o ritmo de inves-
timentos. A fabricante de motores
WEG, por exemplo, apenas poster-
gou alguns investimentos, como a
fábrica da índia (US$ 50 milhões),
que deveria ter sido concluída em
2009, mas teve o início de produção
postergado para o primeiro semes-
tre de 2010.

Para a Marcopolo, fabricante de
ônibus gaúcha, a saída encontrada
foi aumentar o grau de nacionali-
zação nas linhas de produção, com-
prando fortemente nos mercados
locais. Na Colômbia, a empresa já
elevou para 80% o índice de nacio-
nalização dos produtos. Na filial do
México, a proporção está em 50% e,
na África do Sul, os componentes
passaram a ser importados da Mar-
copolo na China. Apenas a fábrica
de Portugal foi fechada.

A falta de pessoas com forma-
ção adequada é apontada por
7% das empresas como uma das
barreiras internas para a interna-
cionalização. Maria Tereza Fleury
observa que essa preocupação
começa a aumentar e já motiva as
companhias a intensificar as ações
de treinamento e formação dos
futuros expatriados. Para atender
a essa demanda, as escolas de ne-
gócios, com a FGV, estão ajustando
o currículo de vários cursos de
pós-graduação.



A principal barreira interna
apontada na pesquisa para expan-
são internacional (23,6%) é a vola-
tilidade do câmbio - um obstáculo
ao planejamento, mas que, para al-
guns especialistas, parece ter ficado
para trás (ver reportagem na página
18). No front externo, o que mais
atrapalha a internacionalização é a
alta competitividade nos mercados
maduros. A seguir, vem um assunto
já recorrente: a bitributação sobre
o lucro no exterior e a cobrança de
impostos sobre resultados de varia-
ções cambiais.

A questão tributária é um assunto
que envolve diretamente as negocia-
ções diplomáticas. "Os tratados para
evitar a bitributação influenciam a
internacionalização e sempre são
negociados bilateralmente, na base
da reciprocidade", diz Luís Afonso
Lima. "Temos carência de tratados
de bitributação e de investimentos",
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afirma. Dos países do Bric, o Brasil
é o que apresenta menor número
de tratados de investimento. Nos
últimos dez anos, segundo ciados
da Sobeet, o Brasil assinou apenas
12 acordos para evitar a bitributação
e mais dois de investimento. Esses
últimos, porém, ainda não foram re-
ferendados pelo Congresso. A China
possui 33 acordos de tributação e 52
de investimento, a índia, 19 e 50, e a
Rússia, 29 e 22, respectivamente.

Ponto igualmente sensível as-
sinalado pelos especialistas em
relação à diplomacia brasileira
diz respeito às questões jurídicas.
"As empresas não sabem mais em
que ambiente operam", diz Sérgio
Amaral, ao se referir às condições
difíceis enfrentadas na Bolívia e
na Venezuela. "A diplomacia da
generosidade do governo Lula cria
uma enorme insegurança para as
empresas", diz.

É possível perceber, segundo o
ex-embaixador, certa hostilidade de
alguns países vizinhos. Eles encaram
a expansão das múltis brasileiras
como uma nova forma de domina-
ção econômica. "A Petrobras tem
problemas na Bolívia, a Odebrecht,
no Equador. Esta é uma realidade
com a qual terão de aprender a con-
viver. Nosso discurso é de país em
desenvolvimento, mas não é assim
que ele é percebido", diz.

A evolução do índice de inter-
nacionalização das multinacionais
brasileiras é um fenômeno recente
e se acentuou mais nos últimos dois
anos. De 1970 a 2007, o avanço do
país no investimento direto mundial
foi pequeno - de 0,1% para 0,4%. A
índia, por exemplo, que era traço
em 1970, passou a 0,7%, e a Coréia
do Sul foi de zero a 0,8%, enquanto
a Rússia foi a que mais se destacou,
com 2,3% em 2007.
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No caso da China, o apoio pú-
blico, por meio de políticas de
incentivos como a "Go Global", tem
facilitado a saída de investimentos
produtivos do país. "Melhorar os
mecanismos de financiamento é
fundamental, mas é preciso aumen-
tar o volume de recursos, eliminar a
bitributação das empresas e instituir
políticas de apoio à internacionali-
zação em áreas criticas e sensíveis da
tecnologia", defende Glauco Arbix.

Os executivos da Sobeet acredi-
tam que os investimentos em data-
centers e software no exterior devem
crescer mais de 30% até 2011. "O
motivo é a necessidade de fornecer
software e tecnologia da informação
a médias empresas que se internacio-
nalizaram, e não serão atendidas por
gigantes como a IBM", diz Passanezi.
Esse nicho é atualmente ocupado
pela Stefanini, que se classificou em
20° lugar no ranking.

O Brasil já tem cerca de mil
empresas com algum interesse no
exterior. A maioria daquelas entre-
vistadas na pesquisa Sobeet/Valor
(32,1%) atua no exterior por meio
de escritórios de vendas. Do res-
tante, 21,4% contam com unidades
de produção de serviços próprios e
17,9% passaram a atuar via aquisição
de empresas estrangeiras. A expor-
tação por meio de licenciamento de
distribuidores, representantes e por
meio terceiros é a forma de atuação
adotada por 14,3% das empresas.

Argentina, China e EUA são os paí-
ses que despertam mais interesse das
empresas brasileiras que planejam
uma futura expansão. Em seguida
aparecem África do Sul e índia e, logo
abaixo, Rússia e Reino Unido.

Para Glauco Arbix, muitas opor-
tunidades no exterior estão sendo
perdidas por falta de uma atitude
mais agressiva, tanto do setor públi-

co como do segmento empresarial.
"Nesse sentido, os indianos e chineses
estão mais avançados do que nós", diz.
Arbix defende a realização de debates
e encontros para discutir o tema. "Por
mais que já se observe uma mudança
de cultura, o desempenho dos empre-
sários brasileiros ainda ê tímido nessa
área. "É preciso fazer essa mudança de
forma mais rápida", afirma.

Apressa neste caso se justifica, se-
gundo ele, por um bom motivo. Os
investimentos no exteriorprovocam
internamente um círculo virtuoso.
"As empresas passam a fabricar pro-
dutos de melhor qualidade porque
estão mais atualizadas tecnologica-
mente", diz. Por isso, como defende
ele, o foco das oportunidades no
exterior deve estar direcionado para
as áreas de tecnologia - "porque é
o que o Brasil precisa para ganhar
produtividade, gerar melhores em-
pregos, salários e mais renda".
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