
GRAÇAS AO RITMO DE AQUISIÇÕES, 
OS INVESTIMENTOS BRASILEIROS 
NO EXTERIOR CHEGARÃO A 15 BILHÕES 
DE DÓLARES EM 2010, UM AVANÇO 
DE 250% EM RELAÇÃO AO A N O ANTERIOR 
ALEXANDRE MOSCHELLA 

DEZ DIAS DO INÍ
CIO DA COPA do 
Mundo, foi difí
cil não ver a jo
gada como um 
autêntico drible 
da vaca — aque

le em que o jogador despacha a bola 
por um lado do adversário e corre pe
lo outro. Diante da suspensão da ex
portação de carne processada brasi
leira para os Estados Unidos, devido 
a diferenças entre os critérios de cer
tificação dos dois países, o frigorífico 
Marfrig anunciou, em 31 de maio, que 
atenderia à demanda americana de 
carne cozida, enlatada e beefjerky por 
meio de suas operações no Uruguai e 
na Argentina. Contornou assim um 
obstáculo recorrente nas exportações 
de alimentos brasileiros e confirmou 
uma das principais vantagens da in
ternacionalização: a redução de ris
cos. Trata-se de uma estratégia de 
negócios adotada cada vez mais por 
companhias brasileiras como o Mar
frig, um dos maiores conglomerados 

de alimentos da América do Sul, dono 
de 13 empresas com atuação nos di
versos segmentos do mercado de car
nes. "Nossa estratégia de sustentabi
lidade sempre se baseou na diversifi
cação do risco, e isso inclui a interna
cionalização", diz Ricardo Florence, 
diretor de planejamento e de relações 
com investidores do grupo. 

Duas semanas depois, o Marfrig 
anunciou a maior aquisição de sua 
história: a americana Keystone Foods, 
por 1,3 bilhão de dólares. Com a nova 
empresa, que produz e distribui ali
mentos à base de carnes, o grupo se 
torna fornecedor de toda a cadeia in
ternacional do McDonald's, da Sub
way e de outras redes. Em 2009, o 
Marfrig faturou 6 bilhões de dólares, 
o que o colocou na 37a posição entre 
os 200 maiores grupos brasileiros, se
gundo levantamento de MAIORES E 
MELHORES (veja ranking na pág. 
296). A presença em 12 países com 33 
unidades produtoras — ante as três 
fábricas no exterior da BR Foods, sua 
maior e mais poderosa concorrente 
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— ajudou o Marfrig a resistir à crise 
global que começou em 2008 e se es
tendeu por todo o ano passado. Atual
mente, 2 bilhões dos 6 bilhões de dó
lares de receitas do grupo vêm de 
fora do Brasil. É um número impres
sionante — sobretudo quando se leva 
em conta que o Marfrig fez sua pri
meira exportação de carne apenas em 
2002. Sua agressividade no mercado 
externo nos últimos anos lhe rendeu 
o sexto lugar no ranking das empresas 
brasileiras mais globalizadas, elabo
rado pela Fundação Dom Cabral, de 
Belo Horizonte. O levantamento con
sidera um índice composto pela pro
porção das receitas, ativos e funcio
nários nas subsidiárias no exterior em 
relação aos totais. O primeiro coloca
do na lista é o principal concorrente 
do Marfrig no mercado de carne bo
vina, o JBS-Friboi. Em setembro de 
2009, o JBS deu um salto de interna
cionalização com a aquisição da se
gunda maior produtora de frango dos 
Estados Unidos, a Pilgrim's Pride, por 
800 milhões de dólares. 

A velocidade da internacionaliza
ção de companhias brasileiras é es
pantosa — e um reflexo direto do for
talecimento da economia. "Diga o 
nome de algumas multinacionais bra
sileiras. É ainda mais difícil do que 
lembrar de belgas famosos, não é?", 
provocava a revista britânica The Eco
nomist em setembro de 2000. Quase 
uma década depois, em novembro de 
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2009, a mesma publicação estampou 
uma capa com a manchete "O Brasil 
decola", afirmando que, "pela primei
ra vez, o país tem uma safra de com
panhias que podem ser chamadas de 
multinacionais". Os anos de estabili
zação da moeda, as sucessivas aber
turas de capital, o fortalecimento do 
mercado interno, a evolução da gestão 
— tudo isso, de alguma maneira, con
tribuiu para que um grupo de compa
nhias, em busca de escala global, par
tisse para uma rodada de surpreen
dentes aquisições fora do Brasil. Nes-

se movimento de rompimento de 
fronteiras, o cenário da economia 
mundial tem ajudado. O Brasil saiu da 
crise relativamente rápido, enquanto 
a Europa luta contra a crise do euro, 
o endividamento, o envelhecimento 
de sua população e taxas recordes de 
desemprego. Os Estados Unidos ten
tam se levantar, num processo ainda 
lento e doloroso. "Em momentos as
sim, muitas das companhias dessa 
parte do mundo se tornam vulnerá
veis", afirma Luís Afonso Lima, pre
sidente da Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais 
e da Globalização Econômica (Sobe-
et). E as compradoras, neste estágio 
da história, estão nos chamados paí
ses emergentes. Ir às compras tam-
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bém ficou um pouco mais fácil com a 
valorização da moeda nacional em 
relação ao dólar. "Empresas mais for
talecidas podem aproveitar o período 
para crescer lá fora, dada a atrativi-
dade dos ativos", diz Masao Ukon, 
diretor no Brasil do Boston Consul
ting Group (BCG), consultoria em 
estratégia e gestão empresarial. 

Os números do Investimento Brasi
leiro Direto (IBD) — a soma dos re
cursos empregados em aquisições e 
outras atividades da indústria, servi
ços e agronegócio em território es
trangeiro — são um reflexo desse mo
mento. Até maio de 2010, o IBD acu
mulado do ano era de 8 bilhões de 
dólares, representando principalmen
te investimentos nos setores de ali

mentos, metalurgia, construção e ser
viços. Somente no primeiro bimestre 
foram investidos 5,4 bilhões de dóla
res, o maior valor registrado no perío
do desde o início da série histórica 
elaborada pelo Banco Central, em 
1947. O volume surpreendeu e levou 
o Banco Central a projetar um IBD de 
15 bilhões de dólares para 2010. 

NEGOCIAÇÕES 
Por trás dessas cifras estão operações 
como a oferta de 1,7 bilhão de dólares 
feita pela Gerdau pela totalidade das 
ações da siderúrgica americana Ame-
risteel, da qual os brasileiros já detêm 
66,3%. Os executivos da Gerdau espe
ravam que os acionistas da Ameristeel, 
segunda maior produtora de aço em 

fornos elétricos da América do Norte, 
avaliassem a proposta em assembleia, 
em julho. Em maio, um mês antes do 
movimento da Gerdau, o próprio Mar-
frig já anunciara a compra do frigorí
fico 0'Kane Poultry, na Irlanda do 
Norte, por 70 milhões de reais. O fri
gorífico aumentará em 15% a capaci
dade de produção do Marfrig no Reino 
Unido. Na mesma época, o Weg, grupo 
catarinense cuja principal atividade é 
a fabricação de motores elétricos, fe
chou a aquisição da fábrica de trans
formadores Voltran, no México, e do 
grupo Zest, na África do Sul, que reú
ne uma companhia de distribuição de 
motores e uma montadora de painéis 
elétricos industriais, entre outras em
presas. O Weg não revelou o valor das 
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aquisições, mas o faturamento das du
as operações soma 300 milhões de 
dólares. "As compras fazem parte de 
nossa estratégia. Estamos de olho em 
outras oportunidades em 2010", diz 
Harry Schmelzer Jr., presidente do 
Weg. O início do ano já fora marcado 
por duas aquisições de centenas de 
milhões de dólares no exterior. Voto-
rantim e Camargo Corrêa compraram 
participações na cimenteira portugue
sa Cimpor, enquanto a gigante petro
química Braskem adquiriu a america
na Sunoco Chemicals. 

O aumento do volume de investi
mentos de empresas brasileiras no 
front internacional é um sinal pode
roso de globalização de nossa econo
mia. Outro é a diversificação dos se-

tores nos quais esse dinheiro é inves
tido. Por muito tempo, o movimento 
ficou restrito às grandes construtoras 
e às áreas de metalurgia e mineração. 
Agora, aos poucos, o setor de serviços 
começa a cruzar fronteiras. Num in
tervalo de apenas três anos — entre 
2006 e 2009 —, o grupo paulista Ste

fanini IT Solutions, da área de tecno
logia da informação, dobrou suas re
ceitas no exterior. Seus serviços, vol
tados principalmente para médias 
empresas, são vendidos em 17 países 
das Américas e da Europa. "A interna
cionalização permite um intercâmbio 
de conhecimento e inovações funda-



mental no nosso mercado", diz Marco 
Stefanini, fundador e presidente da 
empresa. Graças à diversificação de 
contratos, a Stefanini atravessou a cri
se na contramão, com um crescimen
to de 33% da receita total de 2008 
para 2009. "A concorrência é acirrada 
no Brasil, com a presença significativa 
de estrangeiros. Simplesmente enxer
gamos que a globalização pode ter 
mão dupla", afirma Stefanini. 

Para o emergente grupo das multi
nacionais brasileiras, ganhar escala 
no exterior nunca foi tão importante 
quanto agora. "Nenhuma empresa, 
especialmente de nosso porte, pode 
ficar de fora do processo de interna-

retorno deve ser compensador no mé
dio e longo prazo, na forma de remes
sas de lucros e, sobretudo, ganhos de 
qualidade e, consequentemente, de 
competitividade. 

O ritmo de negócios no exterior de
ve continuar acelerado, a julgar pelos 
planos de muitas das empresas brasi
leiras. A construtora Andrade Gutier
rez, por exemplo, prevê romper a bar
reira dos 50% de receita vindas de 
suas operações internacionais nos 
próximos anos. "Em 2012, teremos 
mais de 35 bilhões de reais em contra
tos assinados a ser executados", afirma 
Otavio Marques de Azevedo, presi
dente da empresa. "E a parcela no ex-

cionalização", diz Antonio Augusto 
de Toni, diretor de comércio exterior 
da BR Foods, criada no ano passado 
com a fusão entre Sadia e Perdigão. O 
grupo está em 37º lugar no ranking de 
internacionalização, bem atrás dos 
maiores concorrentes, Marfrig e JBS. 
"Um dos objetivos da fusão foi justa
mente ganhar mais força para repetir 
lá fora o sucesso que fazemos no Bra
sil", afirma De Toni. Em tempos de 
globalização dos negócios, o caminho 
rumo ao exterior também se torna 
uma espécie de antídoto contra os 
efeitos dos movimentos de consolida
ção que atingem diversos setores — 
como o de telecomunicações — aqui 
e lá fora. "Se você não se fortalece, 
pode perder competitividade no pró
prio mercado, com o crescimento e a 
fusão de concorrentes multinacio
nais", afirma Lima, da Sobeet. Segun
do ele, a saída de muitos recursos 
pode piorar num primeiro momento 
as contas externas do Brasil, mas o 

terior será maior, mesmo consideran
do as obras do pré-sal e da Copa do 
Mundo." Azevedo antecipa planos de 
investimento em energia, entre outras 
áreas, com a construção de usinas hi
drelétricas e termelétricas no Peru, em 
Angola, Moçambique, Camarões e Ga
na. A BR Foods mira os mercados da 
Eurásia e da Africa. Em meados deste 
ano, a empresa deverá abrir sua pró
pria distribuidora na Rússia e inaugu
rar sua primeira representação no 
continente africano, em Johannesbur-
go, na Africa do Sul. A próxima fase, 
depois da aprovação da fusão, será a 
expansão da produção externa. A Ste
fanini anunciou, em maio, a abertura 
de uma filial em Antuérpia, na Bélgica, 
e prevê uma ou duas aquisições inter
nacionais até o fim de 2010. São indi
cadores de que o ciclo de expansão 
brasileira no exterior pode estar ape
nas começando. Temos, finalmente, 
mais multinacionais verde-amarelas 
do que celebridades belgas. 
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Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, São Paulo,  p. 178-185, jul. 2010.




