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A grave crise de 2009 retirou
parte da receita das empresas
brasileiras com operações in-
ternacionais. Mas o estrago,
segundo pesquisa divulgada
ontem pela Fundação Dom Ca-
bral (FDC), foi menor do que
se imaginava.

Segundo o ranking, na compa-
ração entre 2008 e 2009, a soma
das receitas das transnacionais
brasileiras no exterior caiu
15,73% e somou R$ 126,24 bi-
lhões. Já as receitas domésticas
diminuíram 14,06%, num total
de R$ 361,80 bilhões. Apesar da
crise, 38% das empresas aumen-
taram o índice de internacionali-
zação em comparação a 2008

O ranking, feito desde 2006,
leva em consideração as vendas,
os ativos e o número de funcioná-
rios – o total e a participação das
subsidiárias. Com a combinação
dessas informações chega-se a
um índice que mostra quão inter-
nacionalizada é a empresa.

Neste ano, o primeiro lugar fi-

cou com a JBS Friboi, gigante do
setor de produtos alimentícios,
presente em sete países nos cin-
co continentes. A companhia dei-
xou para trás a Gerdau, que ficou
com a segunda colocação.

Ao todo, 83,6% das vendas e
64% dos funcionários da JBS Fri-
boi estão em subsidiárias estran-
geiras. A companhia tem mais
empregados nos EUA (54.295)
do que no Brasil (44.993). Mas
apenas 37,3% dos ativos estão fo-
ra do País, o que é atribuído ao
grande crescimento do mercado
doméstico, reforçado pela fusão
com o grupo Bertin.

Já a Gerdau reforçou seu caixa
com 48,2% das vendas fechadas
no exterior. Mais da metade dos
ativos (54,4%) está fora do Bra-
sil. A maior produtora de aço da
América Latina sofreu com a cri-
se internacional e adiou projetos
de expansão. Foi a forma encon-
trada de se manter sólida finan-
ceiramente até que o mercado
de aço desse sinais de retomada.

De acordo com o levantamen-
to, a empresa nacional presente
em mais países é a Vale, com ne-
gócios em 33 nações. A Petrobrás
vem em segundo lugar, instalada
em 26 países.

A América Latina é a região
que concentra o maior número
de transnacionais brasileiras –
53%, um aumento de 14,55% em
comparação aos dados de 2008.
Em segundo lugar está a Europa,

com 17% de participação, segui-
da pela Ásia (15%), América do
Norte (9%), África (5%) e Ocea-
nia (1%). Os maiores crescimen-
tos foram na Ásia e na Oceania.

Conjuntura. Segundo Jase Ram-
sey, professor e coordenador do
Núcleo de Negócios Internacio-
nais da Fundação Dom Cabral,
apesar de as receitas e os ativos
das companhias brasileiras inter-
nacionalizadas terem recuado,
os investimentos no exterior su-

biram. “A crise fez com que as
empresas repensassem suas es-
tratégias globais para ganhar po-
sições no mercado em relação
aos competidores”, explica.

Ainda de acordo com Ramsey,
o fato de as companhias não te-
rem diminuído o quadro de fun-
cionários confirma os planos de
continuar a apostar fora do País.
“Claro que também conta o fato
de as empresas se preocuparem
com sua imagem no exterior e,
por isso, terem cautela quanto a

demissões”, lembra.
Presidente da Metalfrio, Luiz

Eduardo Moreira Caio confirma
os dados da pesquisa. A participa-
ção das vendas das subsidiárias
caíram no ano passado. No caso
da fábrica da Rússia, foi preciso
cortar despesas e diminuir a pro-
dução pela metade. Os cortes
também afetaram a unidade do
México e da Turquia.

“A retração começou a ficar pa-
ra trás, mas foi um momento difí-
cil. Praticamente fomos a única

empresa brasileira a continuar
na Rússia”, diz. Mas, para ele, o
pior momento ficou mesmo pa-
ra trás. Tanto que tem aproveita-
do a operação turca para abrir no-
vos mercados. Do ano passado
para cá, a Europa Ocidental per-
deu o posto de principal cliente
para o Iraque. As vendas da plan-
ta da Turquia no primeiro trimes-
tre de 2010 cresceram 40% e a
empresa já fala em abrir uma sub-
sidiária na Ásia para atender
aquele mercado.

Marcas do
Brasil deixam
de ser ‘exóticas’
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● Ranking das empresas
mais internacionalizadas do
Brasil em 2009

FONTE: FUNDAÇÃO DOM CABRAL

JBS Friboi lidera ranking de internacionalização
Como efeito da crise, participação da receita estrangeira no caixa das empresas brasileiras recuou 15,73% no ano passado, segundo pesquisa da FDC

● Disparada
No ranking de 2008, a JBS Friboi
nem sequer aparecia entre as 40
empresas brasileiras mais
internacionalizadas. O estudo da
Dom Cabral aponta a África
como continente promissor.

Colocação Empresa
1º JBS Friboi

2º Gerdau

3º Ibope

4º Metalfrio

5º Odebrecht

6º Marfrig

7º Vale

8º Sabó

9º Tigre

10º Suzano Papel e Celulose

Expansão. O movimento de internacionalização da JBS Friboi começou pela América do Sul

Marili Ribeiro

Estudo inédito sobre o compor-
tamento das marcas brasileiras
fora do território nacional será
apresentado hoje pela empresa
de consultoria Interbrand. O po-
tencial do cenário para marcas
globais do Brasil entrou no esco-
po de pesquisas da consultoria
há dois anos, com a intensifica-
ção de pedidos de empresas
preocupadas em exportar suas
marcas.

A Interbrand analisa o com-
portamento dos setores promis-
sores e os desafios para a interna-
cionalização das marcas com po-
tencial para integrar o ranking
das mais valiosas do mundo. O
maior achado do trabalho foi a
mudança de percepção do Bra-
sil, que deixa para trás o antigo
padrão de país “exótico” para
um Brasil de vanguarda, capaz
de oferecer marcas inovadoras e
com atitude global.

Na relação levantada pela In-
terbrand, além de marcas conhe-
cidas, aparece a do Banco Itaú,
visto como dono de característi-
cas únicas que a favorecem lá fo-
ra. Caso do nome curto, fácil de
pronunciar e memorizar, assim
como a identidade visual, com o
uso do laranja, única entre os
bancos brasileiros e rara nos de-
mais países do mundo. Outra
surpresa é a presença do açúcar
orgânico Native, do grupo Bal-
bo. A empresa é a maior produto-
ra de açúcar orgânico do mundo
e destina 85% de sua produção à
exportação para 41 países.

Itens de moda, como os biquí-
nis, seguem em pauta, mas há
também os sapatos de plástico
da marca Melissa que, cheios de
bossa e design, são vendidos em
50 países e em mais de mil pon-
tos comerciais. A marca também
é vendida em lojas como a char-
mosa Colette, em Paris.

A condição de 8.º maior produ-
tor têxtil do mundo gera um
bom horizonte para marcas do
setor. Assim, os biquínis Rosa
Chá e a confecção de roupas Osk-
len têm futuro promissor pelas
considerações do estudo. “São
marcas que apresentam atribu-
tos globais, já geram receita signi-
ficativa com a exportação, apre-
sentam desempenho de venda
ou estão construindo uma repu-
tação em busca de ser tornar ob-
jeto de desejo”, diz o estudo.

Há lojas da Osklen em Milão,
Nova York, Portugal, Tóquio e
Genebra. O site WGSN aponta a
marca entre as dez mais influen-
tes do mundo da moda.
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