
No estudo de 2009, não faltavam motivos 
para euforia. As transnacionais brasilei
ras avançaram muito em direção à inter
nacionalização e o ano fechou com saldo 
de US$ 20 bilhões de remessas ao exte
rior, mesmo após a eclosão da crise eco
nômica mundial no quarto trimestre. No 
estudo de 2010, contudo, o fluxo de ca
pital do Brasil para o exterior teve saldo 
negativo de US$ 10 bilhões, o que signi
fica que a venda de ativos e a diminuição 
de operações das empresas brasileiras 
superaram as aquisições lá fora. 

Esse é o resultado que primeiro salta 
aos olhos na pesquisa 2010 de transna
cionais brasileiras realizada pela Funda
ção Dom Cabral, de Minas Gerais, o que 
leva a uma pergunta incômoda: 

O ranking de 2011 registrará nova
mente recuos? E isso significará que a 
internacionalização corporativa brasilei
ra se dá mais por circunstâncias do que 
por uma decisão estratégica? 

HSM Management procurou respostas 
no próprio estudo FDC e fez descobertas 
interessantes, destacadas a seguir. 

Quase 40% das empresas ficaram mais 
internacionais. Ainda que a crise eco
nômica tenha sido sentida por todos os 

setores em 2009, 15 empresas (38% da 
amostra] aumentaram seu índice de in
ternacionalização em relação a 2008. E 
a expectativa é melhor para 2010-2011, 
apesar da tendência de o mercado inter
no continuar melhor do que o externo. 

Aumentou o número de funcionários 
internacionais. Nas 23 empresas que 
apresentaram índice de transnacionali-
dade superior a 10%, houve redução nas 
receitas (15,7% em relação a 2009, para 
R$ 488,04 bilhões] e nos ativos (12,4%, 
para R$ 781,57 bilhões) no exterior. No 
entanto, aumentou seu número de funcio
nários lá fora (13,66%), mais até do que no 
Brasil (7,63%). Houve aproximadamente 
45 mil contratações de 2008 para 2009 en
tre as 23 empresas, somando 638,28 mil, 
o que corresponde a 31,44% do total. 

Externalidades também explicam re
cuo. A redução de receitas e ativos pode 

ter se dado tanto pela venda de ativos, 
pela diminuição nas participações e pelo 
fechamento das subsidiárias que mais 
sofreram com a turbulência financeira 
como pela desvalorização do dólar e do 
euro, pela queda dos preços dos produ
tos brasileiros em razão da competiti
vidade e pela diminuição do volume de 
unidades vendidas. 

Menos EUA e Europa, mais o restante 
do mundo. O que as empresas brasi
leiras fizeram foi reduzir sua exposição 
ao caráter volúvel dos mercados norte-
-americano e europeu, intensificando 
os investimentos na América Latina, na 
África e na Ásia. Por exemplo, a Ci&T 
Softwares iniciou operações no Japão e 
na China. Emergindo como nova potência 
mundial, a China já era explorada pela 
Embraer, pela Randon e pela Votorantim, 
e ainda foi alvo de novos investimentos da 
Marfrig e da Sabó, que não só conside
ra promissor o mercado chinês, como já 
pensa no próximo passo -a Índia. 

A África desponta como continente-
-alvo dos investimentos brasileiros. Des
taca-se a entrada da Votorantim em cinco 



países africanos por meio de aquisições: 
África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tu
nísia e Moçambique. A Randon partiu 
para Argélia e Quênia, enquanto a Weg 
iniciou operações no Sudão e na Repúbli
ca do Senegal. A Marfrig, a Petrobras e a 
Totvs também aumentaram sua presen
ça no continente. 

Aquisições ainda são a forma de entra
da preferencial. 0 ritmo de aquisições se 
manteve em geral, lembrando que essa 

forma de entrada envolve dispêndio de 
capital e comprometimento com os mer
cados externos particularmente eleva
dos. Para futura expansão, é a preferên
cia de 40% das empresas da amostra. 

Aquisições se verificaram até nos EUA 
e na Europa. Por exemplo, o Ibope, que 
aparece na terceira posição, adquiriu 
uma empresa norte-americana, a Zogby 
International. O Bradesco, o Banco Espí
rito Santo, de Portugal. 

Os desempenhos operacional e de efi
ciência pesam quase tanto como o fi
nanceiro. Embora, nesse cenário, 37% 
das empresas tenham dado mais impor
tância para o desempenho baseado em 
índices financeiros como vendas, cresci
mento das vendas, lucratividade -afinal, o 
foco do momento é na geração de caixa e 
manutenção do capital de giro-, é interes
sante notar que seus executivos continu
am a atribuir pesos quase iguais para as 

outras duas dimensões (32% para o ope
racional e 31% para a eficiência geral). 

Aumentou a satisfação com a lucrativi
dade internacional. As transnacionais 
apresentaram-se ligeiramente mais sa
tisfeitas com a lucratividade obtida lá fora 
em 2010 do que em 2009. Em uma escala 
crescente de 1 a 5, o grau de satisfação 
em 2010 foi de 2,91, ante 2,83 em 2009. 

PERMANENTE, SÓ QUE FLEXÍVEL 
Nos últimos dois anos, 20 empresas -ou 
50% da amostra- aumentaram seu grau 
de presença no exterior e, no levanta
mento de 2010, sua principal estratégia 
foi manter ou melhorar sua posição no 
mercado mundial. Isso parece indicar 
que a internacionalização é estrategica
mente permanente. 
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