
‘Pioneiros, incursões e fragilidade’: o processo de internacionalização das empresas 
industriais argentinas  

Um sucesso conquistado com muito esforço. A presença de empresas industriais argentinas no 
mercado internacional é consequência de um trabalho intenso em que a colaboração mútua 
teve papel fundamental. A interação entre as diferentes etapas do deslocamento em direção ao 
exterior é o leitmotiv de um estudo abrangente sobre o assunto intitulado “Três fases de 
internacional das empresas industriais argentinas: uma história de pioneiros, incursões e 
fragilidade”, escrito pelos professores Bernardo Kosacoff, diretor da Cepal/Nações Unidas de 
Buenos Aires, e Adrián Ramos, economista da mesma instituição. O Universia 
Knowledge@Wharton destaca na entrevista a seguir os principais pontos discutidos no estudo. 

Universia Knowledge@Wharton: Quais seriam as principais conclusões do estudo? 

Adrián Ramos A longo prazo, a análise da internacionalização das empresas industriais 
argentinas através de IED (investimentos externos diretos) mostra que esse processo não é 
resultado de um fenômeno microeconômico isolado e peculiar a um número reduzido de 
empresas. Pelo contrário, trata-se de mais um aspecto das diferentes fases de evolução da 
estrutura industrial e de sua interação com as restrições e oportunidades apresentadas pelo 
cenário internacional. 

A fase recente de maior abertura às correntes internacionais de comércio, capitais e 
tecnologia, acirrou a concorrência e exigiu uma reformulação do posicionamento das 
empresas. O IED é um dos componentes centrais do processo de reestruturação e de 
reespecialização dos negócios. No caso argentino, as evidências microeconômicas não são 
suficientes para que se possa considerar o processo plenamente sustentável no que diz 
respeito à utilização de ativos estratégicos de tecnologia de forma intensiva.  

UK@W.: Que diferenças mais substanciais foram encontradas no comportamento do mercado 
e das empresas argentinas durante as diferentes fases mencionadas? 

Bernardo Kosacoff: O atual processo de internacionalização de um grupo de empresas 
argentinas tem como antecedente dois esquemas de industrialização e internacionalização. O 
primeiro deles, cujo início data de fins do século 20, teve como eixo central a produção de 
bens primários voltada para os mercados externos. Seu dinamismo induziu o desenvolvimento 
de uma industrialização incipiente associada tanto às atividades exportadoras quanto àquelas 
destinadas ao consumo do mercado interno. 

Desse modo, nas primeiras décadas do século 20, havia um núcleo reduzido de empresas que, 
em muitos casos, tinham uma vinculação com o capital financeiro internacional e estendiam 
suas operações aos setores agrícola, de pecuária e financeiro. Seu grau de diversificação 
interna e sua articulação internacional lhes conferia uma notável solidez econômica e algum 
prestígio internacional, fatores que lhes permitiram driblar com êxito os vaivéns do mercado. 
Portanto, gestou-se durante a vigência do esquema agroexportador um fenômeno 
decididamente pioneiro na América Latina: algumas empresas argentinas foram as primeiras 
cujas origens não remontam às empresas dos países desenvolvidos, cuja internacionalização 
se deu através da implantação de unidades industriais no exterior. Uruguai, Chile e Brasil 
foram os primeiros países onde se instalaram. 

O segundo período, marcado por condições próprias de um processo típico de substituição de 
importações, se estendeu dos anos 30 do século 20 até fins dos anos 70. Nessa etapa, houve 
investimentos externos em centenas de empresas, que se somaram à primeira onda de 
empresas que haviam se internacionalizado durante a fase agroexportadora. Diferentemente 
dos grandes grupos econômicos associados ao modelo prévio — que diversificaram sua 



produção interna ampliando-a para outros setores produtivos e financeiros —, as empresas 
que comandaram a segunda onda de investimentos externos mantiveram, em geral, suas 
estruturas organizacionais de origem (com escassa diversificação e um número reduzido de 
unidades de produção), uma vez que, via de regra, não estenderam seus negócios ao setor 
financeiro. 

Seu espaço natural de operação foi o mercado local, ao passo que os empreendimentos 
externos foram relativamente de baixa magnitude econômica. Tratava-se de empreendimentos 
familiares relacionados, em muitos casos, às habilidades pessoais e à visão dos imigrantes que 
chegavam à Argentina no início do século. Seu desenvolvimento inicial esteve intimamente 
associado ao marco regulatório da substituição de importações (elevada proteção, forte 
articulação com o sistema de crédito estatal e com os mecanismos de promoção). Foram 
criados assim acervos tecnológicos próprios pela imitação de tecnologias de produtos e 
processos adaptados às condições do mercado local. Seu esquema produtivo tinha articulações 
com o comércio e, com frequência, operavam com um nível elevado de integração vertical 
(resultado do desenvolvimento insuficiente de uma rede local de subcontratação). 

Somadas às vantagens tecnológicas, produtivas e organizacionais das empresas locais, as 
características do aparato regulatório, tanto da sociedade local quanto de outros países, 
tiveram papel de destaque em alguns casos. 

UK@W.: Como foi a evolução dessas empresas? 

Kosacoff: O processo de abertura econômica, gestado pelas mudanças no front tecnológico 
internacional e pela volatilidade e incerteza econômica internas, foi aos poucos solidificando 
um padrão de especialização caracterizado pelo predomínio de atividades intensivas de 
recursos naturais e de capital.  Um conjunto de elementos evidenciava as restrições que 
enfrentavam os conglomerados econômicos locais em seu processo de transnacionalização por 
meio de investimentos externos diretos. Entre eles, as limitações de captação e formação de 
recursos humanos; dificuldades de acesso ao financiamento internacional e a atuação em 
mercados abertos com transparência corporativa; escassa participação de gastos com 
pesquisas e desenvolvimento no que diz respeito a vendas; especialização produtiva em 
atividades maduras e com pouca participação nos setores tecnológicos de ponta; agressividade 
das ETs (Empresas Transnacionais) em seu posicionamento competitivo mais ousado e na 
assimetria de tamanho em comparação com outras empresas globais. 

Tais dificuldades fizeram com que várias das grandes empresas de capital local vendessem 
suas posições de mercado às ETs. Portanto, a dimensão dos investimentos no exterior de 
empresas argentinas ficou consideravelmente reduzido nos últimos anos. Todavia, nos 
limitamos até aqui às atividades industriais, porém o processo de IED não ficou circunscrito a 
elas, tendo adquirido modalidades e dinâmicas distintas em outras áreas de produção. Um 
exemplo notório disso são as atividades agropecuárias. Aí foram observados, cada vez mais, 
casos de IED motivados por circunstâncias distintas como, por exemplo, a busca de recursos e 
de matérias-primas. São emblemáticas nesse caso as novas redes de empresas locais (Los 
Grobo, El Tejar) com investimentos no Brasil, Uruguai, Bolívia e Paraguai no segmento de 
produção de soja, em que os produtores do agronegócio se beneficiam de sua capacidade de 
adaptação às mudanças tecnológicas e a uma nova forma de organização das atividades 
agrícolas sob a lógica de redes. 

 

 



UK@W.: E no período mais recente? Como as empresas têm se comportado na nova era da 
globalização? 

Ramos: O processo recente de internacionalização das empresas argentinas exibe um conjunto 
de elementos que caracterizam a transição por que estão passando. Esse processo requer uma 
reforma organizacional das empresas e uma reformulação estratégica de captação e formação 
de recursos humanos. Com o tempo, houve a introdução de novos instrumentos de 
financiamento, a participação nos mercados de capital internacional, desafiando as empresas a 
adotarem uma transparência crescente e critérios modernos de governança. Ao mesmo tempo, 
reformula o entorno competitivo das empresas com maior volume de articulações entre a 
produção, distribuição, comercialização e serviços de apoio. A simples enumeração dos 
aspectos envolvidos na esfera da produção mostra a complexidade e a multiplicidade de suas 
determinantes.  

Desse modo, o posicionamento futuro das empresas argentinas no exterior não seguirá uma 
trajetória crescente como consequência de um processo natural a longo prazo. Nesse sentido, 
surge a necessidade de se avaliar a possibilidade de desenvolver ações na área pública e 
privada que fortaleçam o processo de IED com o objetivo de potencializar e materializar a 
convergência dos benefícios privados e sociais. 

UK@W.: Como vocês avaliam o potencial das empresas argentinas na Ásia? 

Kosacoff: Os países limítrofes foram o principal destino das atividades do IED. Enquanto o 
esquema de substituição de investimentos era mais comum nos países de menor 
desenvolvimento relativo, na fase derradeira o Brasil foi o eixo central de atividades no 
exterior. Os investimentos no Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) se 
destacaram por algumas operações significativas, mas a presença na Ásia foi muito modesta. 
Seja como for, a recente crise internacional tornou mais evidente a importância da economia 
asiática no contexto global e, em particular, nas estratégias de internacionalização das 
empresas. 

UK@W.: O chamado “corralito argentino”, do início da década, afetou substancialmente esse 
processo? 

Adrián Ramos: Do ponto de vista do longo prazo, a debilidade da estrutura de intermediação 
financeira é uma característica marcante da evolução econômica da Argentina. Na crise, os 
volumes físicos tiveram uma queda de 20%, mas com uma abrupta recomposição dos fluxos 
operacionais. As empresas reduziram significativamente os prazos de suas operações 
comerciais chegando-se a uma situação de venda quase que exclusivamente à vista. Durante 
um período prolongado, os custos operacionais das empresas (salários, tarifas de serviços 
públicos, impostos, aluguéis etc) mantiveram-se praticamente constantes em valores 
nominais. 

Por outro lado, os preços dos bens negociáveis aumentaram expressivamente. Como 
consequência, houve uma melhora notável nas margens de rentabilidade que, juntamente com 
a recomposição do fluxo de caixa, permitiu o autofinanciamento dos investimentos e a 
reestruturação das dívidas. O autofinanciamento das empresas é uma característica adicional 
que muito provavelmente persistirá. Contudo, para crescer de maneira sustentável, a 
Argentina precisa dar um novo salto em sua taxa de investimento. Essa maior acumulação de 
capital é que vai financiar o país. Nesse sentido, a criação de mercados financeiros de longo 
prazo e uma canalização maior do sistema de crédito para a seleção e o financiamento de 
projetos de investimentos parecem ser inevitáveis.  

 



UK@W.: Que elementos seriam característicos da gestão desse tipo de empresa argentina em 
relação a outras multinacionais? 

Bernardo Kosacoff: Na transição de uma economia semifechada para uma economia aberta, as 
dificuldades de acesso ao financiamento depararam com uma posição muito diferenciada nas 
filiais das empresas transnacionais e nos grandes grupos econômicos locais. As primeiras 
tiveram um melhor acesso aos mercados internacionais de capital, ao passo que há evidências 
empíricas que mostram as dificuldades que tiveram as segundas. Tais dificuldades levaram, 
em certos casos, a que as empresas de grande porte de capital local vendessem suas posições 
de mercado como consequência das imperfeições do mercado de capitais diante das limitações 
técnicas de produção. 

Em outros casos, as empresas locais não foram capazes de separar sua origem do risco 
soberano do país. A restrição ao financiamento foi um dos fatores restritivos mais importantes 
para o sucesso do processo de internacionalização das empresas argentinas. 

UK@W.: Com quais empresas as companhias argentinas fariam concorrência? 

Adrián Ramos: Podemos listar estratégias distintas de internacionalização (na Argentina): 

1) Empresas globais. É o caso da Techint na área de tubos sem costura. Numa segunda ordem 
de importância estariam as empresas IMPSA (energia renovável) e Arcor; 

2) Empresas latino-americanas. É o caso da Arcor — com sua rede de guloseimas; a Techint, 
no segmento de aços planos; e Bagó e Roemmers, com sua rede de especialidades medicinais; 

3) Empresas do MERCOSUL (Brasil, Paraguai e Uruguai), países limítrofes (Chile): corresponde 
à maior parte dos casos de internacionalização através de IED. 

Fonte: Wharton/Universia Knowledge, 23 abr. 2010. [Portal]. Disponível em: < 
http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 23 dez. 2010. 


