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As companhias brasileiras voltam a pisar firme no acelerador para colocar em prática projetos 
de internacionalização. Passado o auge da crise global, quando interromperam 
temporariamente planos de expansão para outros territórios e se concentraram no mercado 
doméstico, agora elas tiram da gaveta e reforçam estratégias para se estabelecer no exterior. 
Apenas para citar alguns exemplos, neste primeiro semestre de 2010, a Gerdau investiu US$ 
1,6 bilhão para ampliar sua participação na Ameristeel nos Estados Unidos; a Vale aplicou US$ 
2,5 bilhões na área de minério de ferro na Guiné; e a Braskem adquiriu a divisão de 
polipropileno da americana Sunoco por US$ 350 milhões. 
 
O indicador de Investimento Brasileiro Direto calculado pelo Banco Central (correspondente à 
participação no capital de empresas não-residentes, deduzindo-se empréstimos 
intercompanhias) acumula US$ 8,5 bilhões de janeiro a junho deste ano, ao passo que no 
mesmo período de 2009 havia ficado no negativo em US$ 1,7 bilhão, representando retorno 
líquido de recursos ao País. E se em 2009 o índice fechou no vermelho em US$ 10,1 bilhões, 
em 2010 a previsão do BC é de que atinja um total positivo de US$ 15 bilhões – um bom 
número, mas ainda inferior ao obtido em 2008 (US$ 20,4 bilhões). 
 
Além da recuperação do comércio mundial – que pelos cálculos da Organização Mundial de 
Comércio crescerá 9,5% em 2010 após queda de 12,2% em 2009 –, as empresas brasileiras 
se beneficiam de uma das fases mais favoráveis da história do País para promover seus 
produtos e marcas além-fronteiras.  
 
O Brasil desponta no cenário internacional em múltiplas esferas. É um dos destinos preferidos 
dos investimentos estrangeiros, ocupa posição de destaque em segurança alimentar e 
energética, ganha espaço na política global por sua atuação no G-20, e ainda será anfitrião nos 
próximos anos dos dois maiores eventos esportivos mundiais, a Copa do Mundo (2014) e as 
Olimpíadas (2016). Somam-se a esses fatores o real valorizado, que desperta críticas dos 
exportadores mas funciona como estímulo ao estabelecimento de bases fora do País, e o 
aumento dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
destinados a apoiar a internacionalização. 
 
Consultas crescentes 
 
Alinhado com esse quadro, o departamento de Comércio Exterior da Amcham detectou ao 
longo deste primeiro semestre um número crescente de sondagens de empresas, em especial 
do setor de Tecnologia da Informação, interessadas em saber como podem operar em outras 
nações. 
 
“A percepção sobre as companhias brasileiras em âmbito mundial é bastante positiva. Vivemos 
um período de retomada de projetos de internacionalização e há boas condições para elas 
promoverem produtos e serviços, e evoluírem na atuação no mercado globalizado. Depois de 
exportar, internacionalizar-se é o passo natural”, explica Camila Moura, gerente de Comércio 
Exterior da Amcham.  
 
De acordo com Camila, as empresas que pretendem seguir essa trajetória devem se preparar 
por meio de estudos sobre o mercado-alvo – incluindo conhecer diferenças de cultura, 
legislação, marcos regulatórios, sistema tributário e aspectos trabalhistas –, identificação de 
linhas de financiamento adequadas e realização de eventuais adaptações em seus produtos e 
serviços, todas etapas em que a Amcham pode ajudar. 
 
Os esforços valem a pena, já que abrem caminho para uma série de vantagens proporcionadas 
pela presença no exterior: conquista de novos mercados consumidores, fortalecimento de 
marcas e produtos, estabelecimento de parcerias estratégicas que ampliem a competitividade 
dos negócios, acesso a novas tecnologias e fontes diferenciadas de crédito, e ainda 
possibilidade de usufruir de incentivos e acordos comerciais internacionais. 



 
Brasil-EUA  
 
Os Estados Unidos têm sido um dos destinos preferenciais das empresas brasileiras que 
querem alçar voos mais altos.  
 
De janeiro a junho, o Investimento Brasileiro Direto nos EUA (sem descontar empréstimos 
intercompanhias) aumentou mais de seis vezes em relação a esses meses em 2009, 
alcançando US$ 1,7 bilhão. Os americanos aparecem como segundo maior receptor de nossos 
recursos (12%), atrás apenas de paraísos fiscais (com Ilhas Cayman na liderança, 
concentrando 44% do valor), que ainda se revelam bastante atrativos pela possibilidade de 
evitar o pagamento de impostos comumente cobrados em duplicidade. 
 
“Certamente, o estabelecimento de um tratado que elimine a bitributação entre Brasil e EUA, 
objetivo pelo qual a Amcham trabalha há longa data, contribuiria para que boa parte desse 
capital nacional fosse reorientada para território americano e fortaleceria ainda mais o 
relacionamento bilateral”, diz Gabriel Rico, CEO da Amcham. 
 
Espaço para as pequenas  
 
As oportunidades nos EUA não se restringem a grandes companhias, muito pelo contrário. Boa 
parte das solicitações de informação ao departamento de Comércio Exterior da Amcham vem 
justamente das menores. “Elas são as que mais necessitam de suporte inicial. Muitas buscam 
estabelecer pequenos escritórios, às vezes virtuais, visando à proximidade com seus clientes e 
ao desenvolvimento de projetos in loco”, afirma Camila Moura, gerente da área. 
 
As recomendações para esse porte de empresa variam, mas costumam passar pela construção 
de parcerias locais, que possibilitam se cercar de quem conhece bem o mercado e seus riscos. 
 
Cases de sucesso 
 
A Amcham tem tradição em assessorar companhias interessadas em se estabelecer nos EUA. 
Um dos cases de maior sucesso é o da engarrafadora de água mineral Genuína Lindoya, que 
iniciou esse processo em junho do ano passado com participação em missão empresarial do 
setor alimentício promovida pela entidade a Arkansas City (Arkansas), Chicago (Illinois), 
Washington e Baltimore (Maryland). Na ocasião, a companhia se reuniu com redes varejistas e 
operadores logísticos e percebeu a necessidade de desenvolver um produto específico para 
aquele mercado. Foi com a Acquafibra, água enriquecida com fibras, que a Genuína Lindoya 
começou sua atuação nos EUA ainda em 2009, tendo como parceira uma trading. Os 
resultados foram tão bons que há um mês a empresa abriu seu primeiro depósito próprio em 
Elgin (Illinois) e já faz planos de inaugurar outros dois, em Houston (Texas) e Baltimore, 
conforme as vendas ganhem força. 
 
“Em geral, os americanos têm resistência a importar diretamente esse tipo de produto por 
conta dos procedimentos necessários e dos custos. A água representa grande volume em 
relação ao preço e, ao oferecermos armazenagem e algumas soluções localmente, como 
empilhadeiras próprias, é possível reduzir gastos logísticos aos compradores e agilizar a 
reposição de estoques. A principal vantagem de estar fisicamente nos EUA é ampliar as 
vendas, principalmente considerando o grande giro de garrafas de água”, diz Martin Ruette, 
diretor executivo da Genuína Lindoya. 
 
Outro caso emblemático de inserção no mercado americano impulsionado pela Amcham é o da 
Bionext. Em missão da Amcham com foco em biotecnologia, organizada em outubro passado 
para Boston (Massachusetts), Minneapolis (Minnesota) e Washington, a companhia encontrou 
a porta de entrada nos EUA para seu curativo feito de celulose produzida por bactérias que 
funciona como uma pele artificial. “Já estávamos conversando com potenciais parceiros, mas o 
acerto final com a americana MDI foi fechado na viagem”, revela Gerardo Mendonza, CEO da 
Bionext. O acordo, que tem finalidade comercial, viabilizou o registro do curativo junto a 



órgãos americanos com maior facilidade e prevê no futuro também o desenvolvimento 
conjunto de pesquisas para inovação. 
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