
O sítio on-line fDiMarkets.com, 
que monitora investimentos trans
nacionais, registrou 455 projetos 
brasileiros "greenfield" no exterior, 
entre 2003 e 2010. Esse tipo de in
vestimento quase dobrou entre 
2007 e 2008. A União Europeia foi 
a segunda macro r reg ião de desti
no para eles, com 69 projetos, em 
seguida aos vizinhos latino-ameri
canos, que receberam 198 projetos 
(investimento "greenfield" é aque
le que cria negócios ou plantas de 
p rodução novos; o conceito não 
abrange a aquisição de empresas 
preexistentes). 

Já nos anos 1970, empresas bra
sileiras c o m e ç a r a m a estabelecer 
presença em mercados externos, em 
particular na Europa (um exemplo 
é o Banco do Brasil). Numa pesqui
sa que realizei em 2009/2010, no 
quadro de um mestrado na Univer

sidade de Bolonha, na Itália, pude 
rastrear, nos pa íses da U E , 124 
subsidiár ias criadas por meio de 
investimentos "greenfield" de 74 
empresas de capital brasileiro. É 
muito difícil seguir esse tipo de in
vestimento direto, uma vez que não 
existem estat ís t icas abertas ao pú
blico que discriminem os projetos 
por empresa. Por isso, é possível que 
o número seja ainda maior. 

A seguir, apresento algumas das 
constatações de minha pesquisa: 

Que tipo de empresa brasileira se 
estabelece na União Europeia? 

Em sua maioria, são grandes 
empresas de estados do Sul e Su
deste (SP, R J , SC, RS e PR), embo
ra o n ú m e r o de méd ias e peque
nas empresas esteja crescendo. A 
maioria t a m b é m está presente em 
outras macrorregiões — 38% delas 
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na Amér ica Latina, 24% na A m é 
rica do Norte, 16% na Ásia, 8% no 
Oriente Médio e 6% na África. Os 
setores predominantes são os ser
viços financeiros, tecnologias de in
formação e comunicação e serviços 
comerciais, seguidos pelo automo
tor, químico, elétrico e de alimentos 
& bebidas. Nesta fase da interna
cionalização brasileira, despontam 
com potencial para dar o salto além 
das fronteiras os negócios ligados 
à moda, cosméticos, medicina e os 
serviços de comunicação. 

Onde se estabelecem? 
Os países da UE que hospedam 

o maior número de subsidiárias de 
empresas brasileiras são também os 
maiores parceiros comerciais euro
peus do Brasil: Portugal, Espanha, 
França, Reino Unido, Itália, Alema
nha, Holanda e Bélgica. Os países 
da Europa Oriental que se juntaram 

mais recentemente à UE t a m b é m 
têm atraído cada vez mais empresas 
brasileiras para estabelecer plantas 
de manufatura. 

Por que as empresas brasileiras 
saíram para o mundo? 

A abertura gradual da economia 
do Brasil, a partir dos anos 1990, e 
o boom de exportações iniciado em 
2002 estimularam o crescimento de 
firmas brasileiras e lhes proporcio
naram recursos para investir no ex
terior. Ao mesmo tempo, o desafio 
das multinacionais que entraram 
no mercado interno empurrou as 
empresas brasileiras para o exterior, 
na tentativa de se manterem compe
titivas em casa. Entre os motivos-

chave da expansão internacional 
das companhias brasileiras, po
demos listar, segundo a Fundação 
Dom Cabral (2009), a necessidade 
de acesso a mercados, o potencial de 
aumento das vendas nos mercados 
externos e a saturação do mercado 
domést ico. A essas motivações, o 
relatório B C G New Global Challen-
gers Report, 2008, do Boston Con
sulting Group, acrescenta o desejo 
de adquirir expertise em pesquisa 
& desenvolvimento, de criar marcas 
globais e de desenvolver novos mo
delos de negócios. 

Por que escolheram a União 
Europeia? 

De acordo com minha pesquisa, 
os investidores brasileiros apon
tam como fatores-chave os laços 
históricos com os países da região 
e a proximidade cultural com os 
consumidores do grande mercado 
comum formado pela U E . 

E, finalmente, o que falta para 
ampliar essa presença? 

Enquanto a compet ição por in 
vestimentos na arena global é cada 
vez mais forte, a expansão para o 
exterior das empresas brasileiras é 
um fenômeno recente que precisa 
ser incentivado. De uma perspecti
va brasileira, as pequenas e médias 
empresas inovadoras, em particu
lar, precisam de acesso mais fácil 
aos meios de financiar sua expan
são global. Mas, olhando pelo ou
tro lado, a União Europeia t ambém 
precisa aprofundar suas relações 
bilaterais com o Brasil e o Merco-
sul, de forma a coordenar melhor a 
promoção de oportunidades de ne
gócios na região. 
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