
Grupos nacionais gastaram
US$ 32 bilhões fora desde 2006

Ao anunciar a fusão de seus ban-
cos, os presidentes do Itaú, Ro-
berto Setubal, e do Unibanco, Pe-
dro Moreira Salles, disseram que

um dos principais objetivos do
gigante que se formava era a in-
ternacionalização. O momento
parecia perfeito. A crise pegou
em cheio o sistema bancário glo-
bal e, em tese, abriu oportunida-
des mundo afora. Em mais de
uma ocasião, porém, Setubal
freou as especulações. “Banco
barato, normalmente, é banco
ruim. Queremos banco bom.”

A recente aquisição da ameri-
cana Sunoco Chemicals pela gi-
gante petroquímica brasileira
Braskem, por US$ 350 milhões,
mostra que a máxima do ban-
queiro vale para qualquer setor
da economia. “Dava para ter
comprado algo por US$ 80 mi-
lhões? Dava. Mas o que busca-
mos é um equilíbrio entre o pre-
ço e a qualidade do negócio”, afir-

ma o vice-presidente de Finan-
ças da Braskem, Carlos Fadigas.

Segundo ele, as conversas
com a Sunoco, que fabrica resi-
nas plásticas, levaram seis me-
ses. “Equipes nossas visitaram
as instalações da Sunoco, fize-
mos auditoria na empresa, etc.”

Outro negócio que engordou
as estatísticas do Investimento
Brasileiro no Exterior (IBD) em

2010 foi a compra da cimenteira
portuguesa Cimpor pela brasilei-
ra Camargo Corrêa, por mais de
€ 1 bilhão (quase R$ 3 bilhões).

“O processo de expansão ex-
terna da Camargo Corrêa Cimen-
tos remete à internacionaliza-
ção de outras unidades, como a
construtora, pioneira que atua
em 18 países, a Alpargatas, com
presença global, e a A-port, na
gestão de aeroportos no Chile,
Colômbia, Honduras e Curaçao,
entre outras”, diz o presidente
do Conselho de Administração
do Grupo, Vitor Hallack. / L.M.

No mundo em crise, pechincha pode enganar

● Com o pé la fora

Alexandre Rodrigues / RIO

Um levantamento da consulto-
ria PriceWaterhouseCoopers,
feito a pedido do Estado, mos-
tra que, entre 2006 e janeiro des-
te ano, grupos nacionais gasta-
ram quase US$ 32 bilhões nas
principais compras de ativos fo-
ra do Brasil. E a tendência é que
esse movimento aumente este
ano. O marco inicial da onda de
internacionalização pode ser fi-
xado em 2006, quando foi fecha-
do o maior negócio de uma brasi-
leira no exterior até agora: o con-
trole da mineradora canadense
Inco por US$ 14,9 bilhões pela
Vale, que se tornou a segunda
maior do setor no mundo.

Além da crise que barateou os
ativos lá fora, o processo tem
contado com o incentivo do go-
verno por meio do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). A expan-
são internacional da JBS Friboi,
por exemplo, tem sido uma refe-
rência constante do apoio esta-
tal à formação de multinacionais
brasileiras. O BNDES já desti-
nou pelo menos R$ 7,5 bilhões ao
grupo por meio da compra de
ações e debêntures para finan-
ciar aquisições no exterior e no
Brasil. Assim, o grupo goiano se
tornou o maior processador de
carnes do mundo ao adquirir íco-
nes da indústria de alimentos
americana: a Swift, em 2007, e a
Pilgrim’s Pride, em 2009. Tam-
bém comprou ativos na Itália,
Austrália e Argentina.

O BNDES não esconde o esfor-
ço para criar multinacionais bra-
sileiras, visto como estratégico
na política industrial adotada no
governo Lula. Em 2005, o banco
criou uma linha de internaciona-
lização para financiar aquisições
no exterior que já desembolsou

R$ 8 bilhões. O banco também
criou uma subsidiária em Lon-
dres e estuda uma forma de fi-
nanciar grupos brasileiros direta-
mente no exterior.

“Para 2010, veremos o BNDES
mais ativo no suporte ao movi-
mento de consolidação e à pró-
pria internacionalização das em-
presas brasileiras”, avalia Ale-
xandre Pierantoni, sócio da con-
sultoria. Para o executivo, o aces-
so ao financiamento é uma das
principais vantagens competiti-
vas das empresas brasileiras no
supermercado internacional de
ativos, com preços em liquida-
ção. Somem-se a isso a estabilida-
de, o real um pouco mais valori-
zado, e o bom desempenho do
mercado interno que capitali-
zou as brasileiras.

Para ele, a expansão interna-
cional ainda está ligada ao aque-
cimento da consolidação de em-
presas no Brasil, também incen-
tivada pelo BNDES, que dá esca-
la às empresas para alçar voos lá
fora. O número de fusões e aqui-
sições no Brasil saltou de 337 em
2003 para 642 no ano passado
(foram 721 em 2007).

Embora a crise tenha resulta-
do na manutenção do nível de
2008 (644), as 98 transações re-
gistradas em janeiro e fevereiro
deste ano indicam que o desem-
penho de 2007 deve ser supera-
do em 2010, acredita Pierantoni.
O volume de operações no pri-
meiro bimestre representa um
aumento de 51% em relação ao
mesmo período de 2009 (65) e
supera o de 2007 (81).

Múltis do Brasil
voltam a investir
no exterior
Entre janeiro e fevereiro, esse tipo de investimento já supera
US$ 5 bi; Banco Central eleva projeção para o ano para US$ 15 bi

LUÍS AFONSO LIMA
PRESIDENTE DA SOBEET
“O que houve em 2009 foi um
recuo tático, não estratégico”
“Para sobreviver no próprio
mercado doméstico, é preciso
se internacionalizar”

ÁLVARO CYRINO
PROFESSOR DO NÚCLEO DE
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL
“A atuação em outros países
obriga a empresa a ser mais
competitiva, melhorar seus
padrões”

CARLOS FADIGAS
VICE-PRESIDENTE DE
FINANÇAS DA BRASKEM
“Dava para ter comprado
algo por US$ 80 milhões?
Dava. Mas o que buscamos
é um equilíbrio entre
o preço e a qualidade
do negócio (sobre a
compra da Sunoco
Chemicals pela Braskem,
por US$ 350 milhões)”

Leandro Modé

Passado o susto com a crise
global, as empresas brasilei-
ras retomam com força o pro-
cesso de internacionalização.
Em fevereiro, os investimen-
tos das chamadas multinacio-
nais verde-amarelas no exte-
rior atingiram o maior valor
para um único mês desde que
o Banco Central (BC) come-
çou a acompanhar os dados:
US$ 4,2 bilhões.

Com isso, o chamado IBD (In-
vestimento Brasileiro Direto) já
acumula em 2010 US$ 5,5 bi-
lhões. O desempenho levou o
BC a triplicar a projeção desse
investimento no ano, de US$ 5
bilhões para US$ 15 bilhões. Ain-
da é um valor distante do recor-
de de US$ 28 bilhões alcançado
em 2006, mas é inegável que as
empresas brasileiras voltaram a
ter confiança para expandir-se
além das fronteiras nacionais.

Para se ter uma ideia, no ano
passado, auge da turbulência, es-
sas companhias trouxeram de
volta ao País pouco mais de US$
10 bilhões. “O que houve em
2009 foi um recuo tático, não es-
tratégico”, define o presidente
da Sociedade Brasileira de Estu-
dos de Empresas Transnacio-

nais e da Globalização Econômi-
ca (Sobeet), Luís Afonso Lima.

Segundo ele e outros especia-
listas, os fatores que impulsio-
nam as companhias brasileiras
no processo de internacionaliza-
ção podem ser divididos entre es-
truturais e conjunturais.

Sobrevivência. No primeiro ca-
so, encaixa-se, por exemplo, o ga-
nho de competitividade que a in-
ternacionalização traz. “Para so-
breviver no próprio mercado do-
méstico, é preciso se internacio-

nalizar”, diz Afonso Lima.
“A atuação em outros países

obriga a empresa a ser mais com-
petitiva, melhorar seus padrões.
Os benefícios disso se irradiam
por toda a multinacional, inclusi-
ve para a matriz”, completa o pro-
fessor Álvaro Cyrino, do Núcleo
de Negócios Internacionais da
Fundação Dom Cabral.

Uma segunda razão é o ganho
de escala. “Em alguns países, o
tamanho do mercado é muito su-
perior ao brasileiro”, diz Cyrino.
Ele lista um terceiro fator positi-
vo para as empresas que enca-
ram o desafio lá fora: redução do
risco geográfico. “Dessa forma, a
companhia não fica presa a um
único país para obter seus resul-
tados. Basta lembrar do péssimo
momento por que passou o Bra-
sil nos anos 80.”

Pechinchas. Entre as razões
conjunturais, destaca-se o res-
caldo da crise global, que derru-
bou os preços de vários ativos no
mundo. “Existem algumas pe-
chinchas lá fora”, afirma o estra-
tegista-chefe do Banco WestLB
no Brasil, Roberto Padovani.

As vantagens conjunturais
não se restringem aos preços
convidativos no exterior. É preci-
so acrescentar o poder de com-

pra do real. “Com o câmbio favo-
rável, torna-se mais barato inves-
tir lá fora”, diz Padovani.

Ele lembra, ainda, que há ao
menos um fator negativo nesse
processo: a infraestrutura ruim

do Brasil, que leva algumas em-
presas a buscar em outros países
condições adequadas para au-
mentar a eficiência produtiva.

Para muitos, pode parecer es-
tranho que uma empresa brasi-

leira busque internacionalizar-
se no momento em que o Brasil
é considerado o ‘queridinho’
dos investidores globais. “Não
há contradição nisso”, afirma
Cyrino. “Em primeiro lugar, por-
que quem tem caixa pode fazer
compras na bacia das almas. Em
segundo, porque a crise não é
eterna.”

Perspectivas. A projeção da So-
beet para o IBD em 2010 é a mes-
ma que a do Banco Central. “A
diferença é que a nossa foi feita
antes, com base em uma pesqui-
sa que realizamos com empre-
sas”, diz Afonso Lima. Para Cyri-
no, da Fundação Dom Cabral, di-
ficilmente o IBD baterá neste
ano o recorde de 2006. “A me-
nos que tenhamos alguma tran-
sação muito grande que acabe
distorcendo as estatísticas, co-
mo aconteceu em 2006 quando
a Vale comprou a (canadense)
Inco”, afirma. “Mas isso não está
no radar hoje.”

Presença brasileira no exterior
entre 2006 e janeiro deste ano

US$ 32 bi
foram as compras de ativos de
empresas do Brasil no exterior

R$ 7,5 bi
foi quanto o BNDES destinou ao
Friboi para financiar aquisições

Levantamento da
PriceWaterhouseCoopers
levou em conta principais
compras de ativos fora
do Brasil até janeiro

● Do Brasil para o mundo

● Compra de peso

JOSE MANUEL RIBEIRO/REUTERS

Vice-presidente da
Braskem conta como a
empresa negociou por
6 meses compra nos EUA

Toda sexta no Estadão.
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Interesses. A cimenteira portuguesa Cimpor recebeu investimentos de empresas brasileiras
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