
E stados Unidos, China e Argentina se destacam nos pla-
nos de expansão das companhias verde-amarelas mais
internacionalizadas, segundo a pesquisa Sobeet/Valor.

O mercado americano, rota obrigatória para quem almeja ser
grande globalmente, absorve um terço do investimento direto
brasileiro no exterior. Na China, há 50 empresas brasileiras em
operação. Por lá, a presença do Estado é forte, mas o apoio ao
setor produtivo é grande e tem foco nas parcerias, assim como
na índia, onde o mercado de tecnologia da informação exibe
potencial para negócios de US$ 30 bilhões. A Argentina se desta-
ca na América do Sul. Nos últimos cinco anos, os investimentos
de empresas brasileiras lá quintuplicaram. Embora desfrute de
boa imagem no continente africano, o Brasil ainda perde para
China e índia em presença local. Hoje, a África do Sul é o país da
região que mais desperta o interesse das empresas brasileiras.



N a China tudo é possível,
mas nada é fácil. É assim
que o Global Chinese Servi-

ces Group, divisão da consultoria
Deloitte, define o horizonte de
negócios com o país que absorveu
o terceiro maior fluxo mundial de
Investimento Direto Estrangeiro
(IDE) em 2008, ou 30% do total
de US$ 55,9 bilhões. As projeções
para 2009 indicam que o IDE
global pode cair de 20% a 30%, re-
sultado da reorganização e cortes
de custos das multinacionais, e
do declínio no número de fusões

e aquisições. Mas essa tendência
não vale para as economias do
Bric (Brasil, Rússia, índia e China),
que continuam a ser foco de IDEs.
O fluxo para a China e a índia
representa quase metade do que
é investido nos mercados do Sul,
Leste e Sudeste da Ásia, e eqüivale
a um décimo do total.

Até o segundo trimestre de
2009, havia 50 empresas brasileiras
na China. Depoimentos de algumas
delas derrubam alguns mitos de
quem desconhece o país. A presen-
ça do Estado chinês é forte, sim, mas

o governo vê os empresários como
parceiros e trabalha para remover
barreiras que prejudiquem a com-
petitividade, a exemplo de impos-
tos. Em resumo, o papel do Estado
na política industrial é "eliminar
barreiras e facilitar negócios", se-
gundo a Deloitte.

Luciana Acioly, coordenadora de
estudos sobre relações internacio-
nais do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), órgão ligado
ao governo brasileiro, diz que as
teorias clássicas de internaciona-
lização produtiva não conseguem
explicar inteiramente esse processo
na China. "Lã; o processo é forte-
mente comandado pelo Estado e só
pode ser mais bem compreendido
à luz das mudanças políticas e ins-
titucionais recentes", diz.

A partir de 2002, com a insti-
tuição da política "Go Global", o
Estado chinês passou a oferecer
uma série de incentivos às empresas
internacionalizadas, além de facili-
tar o processo administrativo para
a realização dos investimentos.
Segundo Luciana, os motivos para
esse apoio vão além de simples
interesse comercial: passam pela
questão da sustentabilidade, do
balanço de pagamentos e até por
objetivos geopolíticos. Da mesma
forma, o país tem regras bastante
definidas para receber multinacio-
nais, entre elas as brasileiras.

Segundo dados do Ipea, a
participação de IDE chinês nos



investimentos internacionais
através de fusões e aquisições, em
relação aos outros países do Bric
e à África do Sul, é crescente, mas
não dominante. Entre 1990-2000
e 2005-2007, a participação da
China no conjunto das aquisições
feitas nesses países mais que do-
brou (de 2,3% para 6%), mas a do
Brasil triplicou (3% para 9%) e a
da índia foi multiplicada por dez
(0,6% para 6%). Apenas a África
do Sul perdeu participação nesse
grupo: de 10,4% para 6,4%.

Na China, reza o manual ela-
borado pela Deloitte, o relaciona-
mento interpessoal é fundamental.
Antes de negociar, uma empresa
deve entender o ambiente dos in-
terlocutores. Durante as negocia-
ções, ê crucial estabelecer relações
de confiança mútua e, nesse sen-
tido, é melhor pecar pelo excesso
do que pela falta de comunicação.
Conquistar confiança é demorado,
mas, vencida essa etapa, a evolução
do negócio é rápida. Por fim, a
assinatura do contrato é apenas o
começo, porque na China a fide-
lidade às pessoas é mais usual do
que a fidelidade à empresa.

Se o governo chinês vai além
das razões puramente comerciais
para a internacionalização de suas
empresas, Brasil e índia não ficam
atrás. Exemplo disso é o acordo
trilateral firmado pelos dois países
com a África do Sul (Bisa), cujo obje-
tivo é aumentar o fluxo de comércio
para US$ 25 bilhões até 2015. Os
analistas consideram o Bisa um pas-
so a mais da cooperação Sul-Sul. E
o peso da tríade que compõe o Bisa
não é desprezível: PIB conjunto de
US$ 3,2 trilhões e população total
de 1,4 bilhão de pessoas.

Os executivos que participaram
da Conferência Brasil-índia, reali-
zada este ano em São Paulo, afir-
maram que empresários indianos e
brasileiros, em parceria, podem ala-
vancar US$ 30 bilhões no mercado
de tecnologia da informação, desde
que atuem como colaboradores,
não como antagonistas. Outras
oportunidades, segundo apurou
o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, in-

cluem sistemas de refrigeração para
carnes processadas, concentrados
de frutas, óleos vegetais e controle
sanitário do setor de alimentos.
A índia não possui uma cadeia
fria de distribuição de alimentos,
com caminhões refrigerados, por
exemplo, o que reforça a possibili-
dade de associações entre empresas
brasileiras e indianas.

Empresários interessados em
se instalar na índia precisam saber
que o investimento externo estran-
geiro ainda não é permitido em al-
guns setores estratégicos, tais como
varejo, energia nuclear, imobiliário
residencial, algumas atividades
agrícolas e de biotecnologia. Em
outros, o acesso ê restrito, como os
de seguros (26%), equipamentos
de defesa (26%) e bancário (74% a
partir de 2009).

Já na Rússia, empresas estran-
geiras não podem comprar terras
para uso agrícola. Para obter visto
de negócios, é necessário receber
um convite especificando datas,
propósitos, reserva de hospedagem
e o tipo de negócios a ser tratado
com a empresa local.

O setor elétrico russo, contro-
lado pelo Estado, é o maior da
Europa e o quarto maior do mundo.
Nos setores de bens de consumo e
agroalimentício, a indústria local
é pouco competitiva. Em Moscou e
São Petersburgo, há uma classe mé-
dia emergente com alta propensão
ao consumo de vinhos, conservas
vegetais, calçados, móveis, têxtil,
cerâmicas. No setor naval, há ne-
cessidade de renovação das frotas
mercante e pesqueira.

As oportunidades existem, mas,
possivelmente, não a curtíssimo
prazo. De acordo com o Banco
Mundial, as medidas tomadas pelos
russos para estimular a economia
podem criar condições mais favorá-
veis no segundo semestre, fazendo
com que haja um crescimento
moderado em 2010. No médio
prazo, porém, levando em conta a
dinâmica econômica atual e uma
previsão de crescimento de 3,5%
em 2011 e 2012, o PIB da Rússia só
deve voltar ao nível anterior à crise
no terceiro trimestre de 2012.



O sonho de fazer a América
continua vivo para o Brasil.
Os Estados Unidos são o

destino de cerca de 30% do investi-
mento direto brasileiro no exterior,
segundo a consultoria Deloitte Tou-
che Tohmatsu - e as perspectivas de
crescer "são muito boas", afirma o
consultor Rubens Barbosa, ex-em-
baixador do Brasil em Washington
e Londres e presidente do Conselho
Superior de Comércio Exterior da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).

O mercado mais aberto do
mundo é sofisticado, bem regu-
lado e receptivo ao investimento
estrangeiro. O ranking da Doing
Business 2010, a última edição da
publicação produzida pelo Banco
Mundial e International Finance
Corporation mostra algumas
características do "american way
of business". Para começar um ne-
gócio nos EUA são necessários seis
procedimentos burocráticos que
são cumpridos em seis dias a um
custo equivalente a 0,69 % do PIB
per capita, ou seja, US$ 3.174.

No tocante à regulamentação, o
ranking da Doing Business classifi-
ca os EUA como o oitavo país onde
começar um empreendimento é
mais fácil. Na lista, a Alemanha
está em 84° lugar em matéria de
exigências burocráticas, a China
em 157°, a índia em 169°.

Outra vantagem é ser um merca-
do pulverizado - há muitos peque-

nos e médios empreendimentos
capazes de interessar companhias
brasileiras e não predominante-
mente gigantes como na Europa. De
outro lado, a receptividade é boa. "O
Brasil nunca foi tão bem-visto como
agora", diz Marcelo Natale, sócio da
área de consultoria tributária da
Deloitte nos Estados Unidos.

Isso não quer dizer que os em-
presários brasileiros só encontra-
rão facilidades. Como não há acor-
dos de bitributação Brasil-EUA,
uma subsidiária brasileira paga
30% de impostos na fonte - valor
que pode ser reduzido, mas ainda
assim pesa mais para quem não
for grande. Existem, sim, facilida-
des e incentivos, segundo Natale,
para construir fábricas - já que a
burocracia é menor. É preciso ter
cuidado com o alto custo da mão
de obra, principalmente se for
necessária uma localização perto
de grandes metrópoles como Nova
York, por exemplo.

Para Rubens Barbosa, o maior de-
safio do mercado americano para as
empresas brasileiras, além de aspec-
tos culturais e da língua, é conhecer
bem as regras locais e entender como
é exercido o poder de influência do
Legislativo pela força dos congres-
sistas em seus distritos. Ele acredita
que a melhor forma de abordagem
para as empresas de médio porte
sem tradição no mercado americano
é buscar um sócio local, que saberá
como contornar dificuldades de

ordem cultural, legislativas ou pura
e simplesmente protecionistas.

Foi por causa do protecionismo
made in USA, com fortes barreiras
para a entrada do aço importado,
que o grupo Gerdau instalou-se em
terras americanas. Para José Paulo
Rocha, sócio-diretor de corporate
finance da Deloitte, as multina-
cionais brasileiras que planejam
investir nos EUA precisam levar em
conta que lá o Congresso tem po-
der de decisão em questões como
transferência de tecnologia. "Como
qualquer país soberano, os Estados
Unidos têm, sim, áreas estratégicas
reservadas a empresas locais, como
as de defesa, comunicação e tecno-
logia de ponta", diz.

O poder de veto do Congresso
americano fez a companhia Dubai
International, dos Emirados Árabes
Unidos, desistir de adquirir a admi-
nistração de seis portos americanos
ainda na administração Bush. Em
2005, o consórcio estatal chinês de
petróleo China National Offshore
Oil Corp. (Cnooc) também desistiu
de comprar a petroleira americana
Unocal Corp., com sede na Califór-
nia, por pressão política.

Outro ponto jrnportante diz
respeito às regras do mercado de
capitais. "As companhias brasi-
leiras que não estão acostumadas
com transparência têm de se pre-
parar", diz Rocha.

A aquisição tem sido o caminho
preferido pelas múltis brasileiras



Barbosa, da Fiesp: atenção às regras locais e à influência do Congresso

para se firmar nos Estados Unidos.
Num passado não muito distante,
seria impensável que empresas ver-
de-amarelas pudessem ter fôlego
para essa empreitada. Gerdau, JBS
e Inbev são exemplos recentes de
grandes negócios. A JBS assumiu a
condição de maior empresa global
de carne bovina, a partir da compra
da Swift Foods Company, em 2007.
No ano seguinte, com a compra da
centenária cervejaria Anheuser-
Busch, dona da Budweiser, a Inbev
mostrou sua força.

A conjuntura atual da economia
americana é vista como favorável
para as empresas brasileiras. "Os
ativos estão baratos", afirma Rocha.
Por esse motivo, numa apresentação
que fez em setembro, o presidente
da petroquímica Braskem, Bernardo
Gradin, reafirmou o interesse em ad-
quirir uma companhia nos Estados
Unidos ainda neste ano. A entrada
no mercado americano deve marcar
o início do processo de internaciona-
lização do grupo, que já tem projetos
traçados para construir fabricas na
Venezuela, Peru e Bolívia.

Essa vantagem proporcionada
pela conjuntura do pós-crise não
elimina um obstáculo caracte-
rístico de economias abertas: a
crescente concorrência internacio-
nal, em particular de companhias
chinesas. "Por isso, é importante
dispor de escala e de uma sólida

Para reforçar a posição das
empresas que pretendem fazer
a América, Rocha defende uma
política de governo que estimule
e dê suporte ao processo de inter-
nacionalização. "A política externa
do país é fundamental e faz dife-
rença", afirma o consultor. "É ela
que define questões críticas como
os acordos de tributação", diz.

O apoio também pode vir de
órgãos de fomento específicos,
como é o caso da Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex), que vem
expandindo sua atuação por meio
de centros de negócios. Só nos
Estados Unidos, foram atendidas
140 empresas no primeiro semes-
tre de 2009. "A partir desses locais,
empresas podem começar a cons-
truir sua rede de relacionamento",
diz o presidente da instituição,
Alessandra Teixeira. "São como
bases avançadas da Apex no exte-
rior, onde as empresas ficam pró-
ximas dos clientes em potencial,"
afirma o dirigente.

Os cinco centros em operação
da Apex já colaboraram com
cerca de 900 empresas brasilei-
ras. "Com esse apoio, cada dólar
investido pela empresa produz
um retorno de US$ 20. Por outras
vias, o retorno é de US$ 3", aponta
Teixeira. Com ajuda da Apex, a
Arezzo conseguiu colocar seus



Cardoso, da
Vulcabras/Azaleia:
sem preocupação
com câmbio nem
com protecionismo

uitos argentinos ainda
se surpreendem quando
descobrem que sua cer-

veja e seu hambúrguer preferi-
dos são produtos fabricados por
empresas de capital brasileiro.
Desde a desvalorização do peso
em 2001, o Brasil vem fincando
bandeira em território argentino
como nunca antes na história. Da-
dos do Centro de Estudos para a
Produção (CEP), órgão vinculado
ao Ministério da Produção argen-
tino, mostram que os anúncios de

investimentos brasileiros produti-
vos recebidos pelo país cresceram
mais de seis vezes nos últimos
cinco anos: passaram de US$ 164
milhões, em 2003 - época em que
a AmBev comprou a Quilmes, a
cerveja mais tradicional e líder ab-
soluta de mercado -, para US$ 1,1
bilhão em 2008. Esse crescimento
de 557% é superado apenas pela
Espanha, que no mesmo período
aumentou em 642% o volume de
investimentos na Argentina.

"A Argentina constitui o ca-
minho natural para empresas
brasileiras iniciarem a internacio-
nalização", afirma a presidente da
Agência Nacional de Desenvolvi-
mento de Investimentos da Argen-
tina (Prosperar), Beatriz Nofal. Foi
exatamente atrás de know-how
para uma expansão internacional
que o grupo cearense Santana
Textiles investiu, em 2008, US$ 40
milhões para montar uma unidade
de produção de denim para jeans
na província do Chaco, no norte
argentino. "A meta é consolidar
nossa presença no país, na região
e no mundo", afirma Igor Perdigão,
diretor da empresa na Argentina.
A Santana Textiles já prepara outro
desembolso de US$ 30 milhões
para duplicar sua capacidade de
produção, que hoje é de l milhão
de metros de tecido por mês.

As companhias brasileiras es-
tão presentes em vários setores
da economia argentina. Nesta

última década, foram às compras e
adquiriram empresas tradicionais
na Argentina, várias delas líderes
de mercado, como foi o caso da
cervejaria Quilmes, comprada pela
AmBev, e dos hambúrgueres Paty,
adquiridos pelo grupo Marfrig.

Outras organizações optaram
por comprar operações menores
para iniciar um plano de desen-
volvimento no país. Foi o caso do
grupo Vulcabras/Azaleia, que em
2007 desembolsou US$ 60 milhões
para assumir e ampliar uma fábrica
de calçados na cidade de Coronel
Suarez, na Grande Buenos Aires.

Com o investimento, passou
a disputar o cobiçado mercado
argentino de calçados esportivos,
sem ter que arcar com os custos
de um câmbio desfavorável e se
preocupar com as barreiras pro-
tecionistas que inviabilizavam a
exportação de calçados do Brasil
para o país vizinho. "Absorvemos
os 500 empregados e investimos
em maquinaria e treinamento",
afirma Milton Cardoso, presiden-
te do grupo. "Hoje temos 3,3 mil
funcionários, e a produção local já
responde por metade das vendas
na Argentina."

Durante o período de implan-
tação da nova fábrica, o grupo foi
beneficiado por um dos diversos
programas de incentivo a inves-
timentos, promovido tanto pelo
governo nacional como pelos
das províncias. Esse programa



permitiu aos empresários pagar,
durante três meses, salários me-
nores, livres de encargos, que eram
complementados com recursos da
Província de Buenos Aires.

A Prosperar acaba de lançar,
com o apoio da consultora Deloit-
te, um guia em que detalha todos
os benefícios oferecidos a empre-
sas que se dediquem a investir na
Argentina. Os incentivos fiscais são
a grande estrela dos projetos de
suporte ao investimento externo.
Vão desde alíquota zero para im-
portações de bens de capital novos
até reduções de 50% nas alíquotas
de Imposto sobre Valor Agregado
(IVA), para a venda e importação
de bens de capital e de bens de
informática e telecomunicações
completos ou componentes.

Os fabricantes que investirem
em bens de capital e maquinaria
agrícola contam com uma devo-
lução de 14% em forma de bônus
fiscal, que'pode ser aplicado para
o pagamento do IVA, Imposto de
Renda e Imposto sobre o Lucro.
Para os investidores em linhas de
produção já existentes, o governo

argentino oferece uma redução na
alíquota de importação para bens
de capital, de 28% para 6%, além da
isenção de outras taxas.

Segundo o Paying Taxes, índice
que mede o nível de burocracia
de 183 nações, de 2007 a 2009 a
Argentina ganhou 13 posições
no ranking que mede a facilidade
para as empresas em pagar im-
postos. Está hoje na posição 134,
à frente do Brasil (145a), México
(149a) e Venezuela (177a).

O custo dos serviços também é
um grande trunfo do país na hora
de atrair investimentos externos.
Segundo a consultoria Montamat
& Associados, os empresários ins-
talados em Buenos Aires pagam até
3,5 vezes menos pela tarifa elétrica
de baixa tensão, em relação ao
Brasil. No caso das tarifas de média
tensão, as empresas desembolsam
um terço do que as brasileiras.
O mesmo ocorre com o gás. Um
industrial da Argentina paga, em
média, quatro vezes menos pelo
metro cúbico de gás em relação ao
brasileiro e oito vezes menos em
comparação com o Chile.



P aís-sede da Copa do Mundo de
2010, a África do Sul ganha de
Rússia e índia na preferência

das empresas brasileiras interessadas
em realizar expansões. O resultado
da pesquisa da Sociedade Brasileira
de Estudos de Empresas Transnacio-
nais e da Globalização Econômica
(Sobeet) surpreende por uma razão:
o Brasil praticamente desconhece o
continente africano. "À exceção de
Angola, de cuja reconstrução o país
participou, o Brasil está atrasado em
relação à África", lamenta Adelmo
Emerenciano, sócio-fundadordo es-
critório de advocacia Emerenciano,
Baggio, que há seis anos dá suporte
a negócios no continente africano.
O último acordo firmado pelo Brasil
com a África do Sul envolve também

a índia, com o objetivo de aumentar
o fluxo de comércio para US$ 25
bilhões até 2015.

De acordo com a Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad), em 2007 a
África recebeu um fluxo recorde de
investimentos diretos estrangeiros:
US$ 53 bilhões. Os recursos, porém,
ficaram concentrados em dez na-
ções, para onde foram destinados
82% do total. Emerenciano destaca
que os países africanos crescem a
taxas importantes, mesmo que a
renda média da população ainda
seja baixa. A China sabe disso e,
para garantir reservas estratégicas,
posicionou-se como grande com-
prador de empresas agrícolas e
minerais no continente.

Mesmo como late-movers, as mul-
tinacionais brasileiras têm um mun-
do de possibilidades na África, de
acordo com o especialista. Os países
africanos sempre foram importado-
res, mas agora querem investimentos,
e se estruturaram para recebê-los,
com ajuda de empresas brasileiras
de advocacia. Muitos deles simplifi-
caram seu sistema tributário

No setor de petróleo, pode haver
novas licitações no Congo, Nigéria,
Guiné Equatorial, fora as jazidas
ainda não descobertas. A África
francófona também quer aproxi-
mação com a indústria brasileira,
que tem produtos considerados
competitivos em qualidade e preço.
"Falta a essas empresas olhar além
do mercado interno", diz ele.
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