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Cenário econômico favorável faz aumentar apetite de empresas brasileiras por abertura de 
filiais no exterior 
  
A imagem do Brasil apenas como tradicional reduto de multinacionais estrangeiras tem 
passado por um recente processo de transformação, afirmam especialistas de mercado e 
empresários brasileiros. Com o reaquecimento da economia interna e o aumento da 
credibilidade do Brasil no exterior, companhias nacionais de grande, médio e até pequeno 
porte têm conquistado um espaço internacional cada vez maior, expandindo não só em 
mercados já conhecidos como Estados Unidos ou América do Sul, mas também em economias 
emergentes como China e Índia, ou mesmo em partes extremas do globo, como Austrália e 
Nova Zelândia. 
  
Segundo os analistas ouvidos por Razão Contábil, o Brasil tem ganhado cada vez mais a 
confiança dos investidores estrangeiros, num fluxo contrário ao que tem acontecido com 
economias de países desenvolvidos como Estados Unidos e países da Europa. “Tal fenômeno 
evidencia um cenário de credibilidade em alta, no qual a expansão internacional é um processo 
natural e que só tende a aumentar ao longo dos próximos anos”, diz o consultor financeiro e 
presidente do conselho consultivo do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São 
Paulo (Ibef-SP), Carlos Bifulco. 
  
Sondagem recente do HSBC Business Survey endossa essa análise e mostra que 79% das 
empresas de médio porte nacionais pretendem ampliar seus negócios no exterior nos próximos 
dois anos. Já entre 2009 e 2010, 83% das empresas de médio porte brasileiras apresentaram 
aumento da participação do lucro vindo do exterior em relação ao lucro total, diz a pesquisa. 
Ainda de acordo com o levantamento, 30% da receita das empresas brasileiras vêm de 
negócios internacionais (levando-se em conta exportações e importações), valor acima da 
média global, que é de 25%. 
  
“Grandes empresas brasileiras que já se consolidaram internacionalmente, como Petrobras, 
Vale e Gerdau, têm ampliado suas áreas de atuação e as companhias pequenas e médias têm 
procurado iniciar negócios no exterior”, diz Bifulco. “As empresas têm de se manter 
atualizadas e expandir internacionalmente. É uma realidade global”, completa. 
  

 
  



Sedes internacionais 
 
Segundo o último relatório do Banco Central (BC) sobre investimento brasileiro direto no 
exterior (IBD), em agosto deste ano, as empresas brasileiras apresentaram retorno líquido de 
US$ 2,5 bilhões, volume quase quatro vezes maior que o registrado em agosto de 2009, 
quando o retorno foi de US$ 664 milhões. Em agosto de 2008, houve saída líquida de US$ 3,4 
bilhões, em relação a um retorno líquido de US$ 1,8 bilhão em agosto de 2007. Esses dados 
são considerados positivos pelo mercado, pois a evolução do retorno líquido sinaliza que os 
negócios têm dado certo. 
  
Para os analistas, esse aumento do investimento em filiais internacionais e o seu consequente 
maior retorno têm tido respaldo na valorização cambial do real frente ao dólar. “O real 
valorizado facilita muito a aquisição ou abertura de empresas no exterior, mas isso precisa ser 
acompanhado do desenvolvimento das empresas nacionais”, explica Bifulco. 
  
O consultor diz que uma empresa pensa em se expandir para o exterior quando atinge a 
escala necessária no mercado interno e afirma que o crescimento da economia brasileira nos 
últimos anos elevou o nível de produção ao necessário para sustentar a expansão externa de 
várias empresas nacionais. 
  
“As perspectivas de expansão das empresas nacionais estão em linha com as provas de 
aquecimento dadas pelo mercado nacional, que vão desde uma melhor distribuição da renda 
até o aumento do empreendedorismo, passando também pelo aumento da concessão de 
crédito e, consequentemente, do consumo”, diz Bifulco. Para ele, o empresário brasileiro 
encontra-se atualmente numa situação com a qual ele não estava acostumado, quando todo o 
mundo está olhando para ele. “É preciso confiar na credibilidade nacional que tem sido 
construída ao longo dos anos e aproveitar esse momento de convergência de fatores a favor 
do Brasil.” 
  
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma alternativa para 
empresas que querem se expandir e buscam financiamento O banco tem projetos de 
financiamento de até R$ 10 milhões para a empresa nacional que queria se internacionalizar e 
já tem escritório em Montevidéu, no Uruguai, com o objetivo de identificar, estruturar e 
facilitar negócios de interesse do Brasil na América do Sul, em especial nos países do Mercosul. 
No ano passado, o BNDES também abriu filial em Londres, com o objetivo de aumentar a 
visibilidade junto à comunidade internacional e “auxiliar mais efetivamente as empresas 
brasileiras que buscam espaço no mercado externo”, segundo informações do banco. 
  
Entrave cultural 
 
Para alguns especialistas, no entanto, ainda existe um entrave cultural que limita em parte o 
potencial de expansão nacional. “As médias empresas e até mesmo as grandes com 
administração estritamente familiar ainda estão acanhadas; muitas temem principalmente que 
o processo de expansão internacional comprometa a solidez interna”, diz o CEO da Excellèncee 
Gestão Estratégica, Eduardo Silva. 
  
Para o economista e professor de mercado financeiro Alcides Domingos Leite Júnior, da 
Trevisan Escola de Negócios, a valorização do real em relação ao dólar e o acúmulo de 
conhecimento por parte dos dirigentes empresariais têm ajudado a deixar esse provincianismo 
para trás. “Antigamente, a maior barreira para a expansão vinha de dentro do País: inflação, 
juros extremamente elevados e reduzido nível de capitalização impediam a expansão das 
empresas brasileiras no exterior”, diz. Segundo Leite Júnior, essas barreiras internas estão 
sendo gradativamente superadas, com exceção das altas taxas internas de juros. “Somente 
quando os juros brasileiros alcançarem o nível internacional é que poderemos dizer que as 
barreiras estruturais à expansão das empresas nacionais estarão eliminadas”, afirma o 
economista. 
  



 
  
Outro estudo, realizado por economistas do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB, na sigla 
em inglês), coloca o Brasil em sexto lugar no ranking de países emergentes com oportunidades 
de se desenvolver globalmente. Segundo a análise, o investimento na exportação de produtos 
de maior valor agregado, como químicos e máquinas, ajudou a elevar a posição de alguns 
países nos índices. No caso do Brasil, favoreceu também a projeção de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 7,47% para 2010, em relação à queda de 0,2% registrada em 2009.    
  
Negócios com a China 
 
O estreitamento das relações comerciais entre Brasil e China ficou ainda mais evidente neste 
ano por conta do aumento da demanda de inscritos na tradicional Feira de Cantão, maior feira 
multissetorial da China, que ocorre duas vezes por ano, geralmente em abril e outubro. Na sua 
última edição, em abril, o volume de negócios gerados foi de mais de US$ 34 bilhões, e há 
expectativa de um montante ainda maior na edição deste mês. 
  
“Estimamos o dobro de participantes brasileiros neste ano”, diz o diretor-geral da Câmara 
Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE), Tang Wei. Nos últimos anos, a Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC) levou uma média anual de 500 empresários ao 
país, e neste ano este número pode chegar a mil. 
  
Segundo dados da CCIBC, as trocas comerciais entre Brasil e China quadruplicaram entre 2004 
e 2009, de US$ 9,15 bilhões para US$ 36,1 bilhões, elevando a China à posição de principal 
parceiro comercial do Brasil. “Temos visto a crescente abertura de escritórios de representação 
de empresas brasileiras na China, e as possibilidades para isso são de fato muitas”, diz o 
diretor-geral. 
  
Para Tang, investir na China é um desafio para empresas brasileiras, e pode trazer maiores 
retornos às que forem pioneiras. “Já temos casos de sucesso como Embraco (setor de 
refrigeração), Embraer (aviação) e Invec (segurança veicular), que já atuam no país”, diz. 
Recentemente, a processadora de aves, suínos e bovinos Marfrig anunciou o início da venda de 
produtos industrializados na China por meio da sua marca Seara. A empresa já havia 
anunciado em junho a compra da empresa americana Keystone Foods, por US$ 1,26 bilhão, e 
já consolida operações em 22 países. 
  



Em outro setor, a fabricante de motores e equipamentos elétricos WEG iniciou suas atividades 
na China no final de 2004, especificamente na cidade de Nantong, província de Jiangsu. A 
China é o país que mais recebeu investimentos da WEG nos últimos anos, devido 
principalmente aos indicadores de crescimento e ao potencial de mercado do país. “Vemos a 
China como nossa base de fornecimento para o Oriente, pois uma grande parte dos futuros 
investimentos será direcionada para o mercado asiático”, disse a empresa em comunicado. 
  

 
  
Inicialmente, a WEG se instalou na China visando ganhos de logística para aumentar sua 
participação no mercado asiático como um todo. Atualmente, no entanto, a empresa planeja 
se fortalecer no mercado chinês, pois descobriu lá um grande leque de produtos que 
proporcionam um baixo custo operacional e que já estão consolidados globalmente. 
  
O próximo passo da empresa é terminar a construção de uma fábrica na Índia, na cidade de 
Hosur, estado de Tamil Nadu, em uma propriedade de 170 mil metros quadrados, cujos 
investimentos totais estão sendo estimados em aproximadamente US$ 50 milhões apenas para 
a primeira fase do projeto. A empresa, que planeja ter 20% de toda a produção fora do Brasil, 
deverá iniciar a fabricação de motores elétricos no primeiro semestre de 2011 e atingir plena 
capacidade na Índia no final de 2013. 
  
Os planos da WEG seguem o crescente aumento das relações entre Brasil e Índia, país que 
possui especial apreço pelos produtos manufaturados brasileiros, que vão de válvulas a 
motores e aviões. De acordo com dados da Embaixada da Índia no Brasil, a importação de 
produtos brasileiros pela Índia cresceu 209% entre 2008 e 2009, chegando a US$ 3,4 bilhões 
no ano passado. Em 2010, de janeiro a junho, este volume já está em US$ 2,2 bilhões. 
  



 
  
Petrobras na Oceania 
 
A última grande aquisição internacional realizada pela Petrobras foi a compra do direito de 
exploração de petróleo na Nova Zelândia, mais especificamente na bacia de Raukumara, 
localizada na parte leste da Ilha Norte do país (a Nova Zelândia é dividida em duas ilhas 
principais: a Norte e a Sul). 
  



O bloco foi ofertado em licitação pública promovida pelo governo neozelandês em janeiro de 
2010 e, em 1º de junho, a Petrobras e o governo da Nova Zelândia formalizaram o acordo, 
que concedeu à empresa a permissão para exploração de hidrocarbonetos.  
  
A estatal possui atualmente negócios em 27 países, incluindo o Brasil. Segundo o Plano de 
Negócios da empresa, a projeção é de investimentos da ordem de US$ 11,7 bilhões no exterior 
entre 2010 e 2014, o que representa cerca de 5% da projeção total de investimentos da 
empresa no período. 
  
“A relevância dessa aquisição para a Petrobras vai depender, é claro, do que ela conseguir 
encontrar na área, mas a compra em si reforça o cenário de maior abertura tanto para 
empresas brasileiras se instalarem na Nova Zelândia quanto para empresas neozelandesas 
irem para o Brasil”, explica o professor do Departamento de Gestão e Negócios Internacionais 
da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, Brent M. Burmester. 
  
Elo perdido 
 
Além da Petrobras, empresas pequenas e médias também têm aberto espaço em solo 
neozelandês, conta Burmester. Para ele, o fato de essas empresas estarem buscando 
mercados tão distantes como Nova Zelândia e também Austrália identifica uma boa fase da 
economia nacional, mas há o alerta para que os empresários estejam preparados para os 
ainda possíveis efeitos da crise econômica mundial. 
  
“Quando se expande internacionalmente, a atenção aos rumos da economia é dobrada, pois é 
preciso ficar atento tanto aos rumos da economia do seu país de origem quanto aos do país no 
qual se está investindo”, diz. “Há estimativas de que os efeitos da crise ainda se estendam por 
cerca de oito meses a até três anos, mas isso não é um impeditivo para que oportunidades de 
negócios surjam nesse período.” 
  

 
  
De acordo com Burmester, as expectativas são de forte intensificação de parcerias comerciais 
entre Nova Zelândia e Brasil, especialmente em relação à importação de produtos brasileiros, 
que já têm superado o volume de exportações. Segundo o Ministério Neozelandês de Comércio 
e Relações Exteriores (MFAT, na sigla em inglês), as importações neozelandesas de produtos 
brasileiros foram de NZ$ 97,2 milhões (US$ 71,3 milhões) em 2009, ante NZ$ 64,8 milhões 
(US$ 47,6 milhões) em exportações para o Brasil no mesmo período. Atenta a esse fluxo 
comercial, a empresa de remessas e pagamentos internacionais Real Transfer Limited abriu 
sua primeira sede na Nova Zelândia em 2009 e já tem projetos de ampliar seu contingente de 
agentes autorizados no país, atualmente cinco. “Fazemos envio de dinheiro de outros países 
para o Brasil e do Brasil para outros países, e temos sentido aumento da demanda de ambos 



os lados”, explica o gerente-geral da sede neozelandesa da empresa, Valtair de Souza. A Real 
Transfer conta com sedes também na Irlanda, Reino Unido, Suíça e Austrália e decidiu ampliar 
sua participação na Oceania por acreditar num fluxo maior de pessoas e empresas brasileiras 
para o país. 
  
Os empresários, no entanto, alertam que as empresas que planejam expandir 
internacionalmente devem estar preparadas para a rigidez e burocracia das legislações 
internacionais para que companhias estrangeiras abram escritórios ou fábricas em seus países. 
“É preciso ter metas de longo prazo e estudar previamente o mercado no qual está se 
inserindo”, diz Souza. 
 
Fonte: Razão Contábil, out. 2010. Disponível em: 
<http://www.revistarazaocontabil.com.br>. Acesso em: 28 out. 2010.  


