


A prosperidade da economia brasileira está atingindo 
em cheio grandes empresas globais com sede em ou-
tros países. Desde que passou a ser o protagonista 

dos planos de crescimento de multinacionais, o Brasil se tor-
nou uma poderosa fonte de divisas para os maiores players do 
mundo, impactando em suas receitas e no retorno dos ren-
dimentos de ações dessas companhias. Essas empresas com 
negócios no Brasil conseguiram alcançar certa "proteção" 
diante das repercussões da crise do subprime, em 2008. É o 
que mostra um levantamento da consultoria Stern Stewart, 

com 306 empresas europeias listadas nas principais bolsas 
de todo o mundo, feito para AméricaEconomia. 

Desse universo, a pesquisa se debruçou sobre 33 compa-
nhias, com negócios no Brasil, confirmando que essas apre-
sentaram, nos últimos três anos, um crescimento superior de 
sua receita, quando comparadas às que não estão expostas à 
economia brasileira. "Observamos que as empresas estran-
geiras com negócios no Brasil são mais rentáveis. E isso está 
diretamente relacionado ao cenário macroeconômico, com 
crescimento do PIB [Produto Interno Bruto], demanda aque-
cida e expansão do crédito", afirma Pedro Tavares, diretor 
da Stern Stewart. 

De acordo com a consultoria, a taxa média de crescimen-
to anual da receita das empresas com negócios no Brasil, em 
2007 e 2008, ficou em 19% e 22%, respectivamente, contra os 
18% e 15% registrados pelas empresas que não atuam no país, 
no mesmo período. "A conclusão é que as multinacionais eu-
ropeias com atividades no Brasil apresentaram um maior au-
mento da receita no período analisado, quando comparadas 
às que não atuam no país", aponta Tavares. 

EXPANSÃO 
A pesquisa demonstra que, mesmo em 2009, quando o mun-
do sentiu mais as repercussões da crise do subprime dos EUA, 
a receita das empresas com exposição no Brasil teve um com-
portamento negativo de 4%, enquanto as companhias que 
não têm negócios no país registraram uma receita negativa 
de 9% (veja quadro na pág. 79). "Esse comportamento está em 
linha com o fato de os efeitos da crise terem sido mais seve-
ros nos países desenvolvidos. E de como a crise teve muito 
menos impacto nas empresas com negócios no Brasil", ob-
serva o diretor. 

O bom resultado das empresas com negócios no Brasil re-
fletiu no retorno das ações negociadas em bolsa. De acordo 
com a Stern Stewart, os papéis de companhias expostas ao 
mercado de capitais brasileiro tiveram um retorno, em mé-
dia, de 19%, enquanto as ações de empresas que não atuam 
no país "perfomaram", em média, 11% (veja quadro na pág. 78). 
"Em outras palavras, é possível afirmar que há um prêmio 
maior sobre o capital para aquelas empresas que têm ativi-
dades no Brasil", afirma. 

O levantamento também abordou o comportamento de 
ADRs (American Depositary Receipts)  certificados de ações 
negociados no mercado americano - de 354 companhias lis-
tadas nas bolsas dos EUA dos seguintes mercados emergen-
tes: Brasil, índia, China e Rússia. O comportamento das 
ADRs foi analisado entre 2004 a 2009. "As ADRs de compa-
nhias brasileiras tiveram um retorno maior que as dos demais 
Brics. Em média, as ADRs de empresas do Brasil subiram 
177% em três anos, enquanto as demais companhias da ín-
dia, China e Rússia se valorizaram 151%. Além de o cenário 
macroeconômico nacional ter contribuído para o resultado, 
podemos dizer que o fortalecimento do real, no período, • 
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impactou positivamente no resultado das empresas brasilei-
ras", diz Tavares. 

E as ADRs de empresas brasileiras na bolsa de Nova York, 
a Nyse Euronext, continuam em plena expansão. Segundo da-
dos do Bank of New York Mellon (BNY Mellon), em 2010, as 
transações com ADRs de 27 empresas brasileiras movimen-
taram US$ 744 bilhões, ou 24% do total de US$ 3,1 trilhões gi-
rados por companhias internacionais que negociam no mer-
cado americano. Em relação a 2009, o crescimento de transa-
ções com papéis brasileiros foi de 21%. A instituição é a maior 
depositária de ADRs do mundo. 

O BNY Mellon também aponta que os papéis de empre-
sas brasileiras negociados nos mercados de Nova York, Lon-
dres e Luxemburgo lideraram o volume de transações em 
bolsa. Segundo a instituição, os recibos que valem ações de 
companhias brasileiras tiveram um giro de US$ 614 bilhões 
em 2009, à frente dos US$ 409 bilhões dos papéis da China 
e dos US$ 341 bilhões do Reino Unido. 
"O Brasil liderou pelo terceiro ano con-
secutivo as negociações com ADRs", 
explica Curtis Smith, responsável no 
Brasil por ADRs do BNY Mellon. 

DOIS GIGANTES 
Dos negócios com papéis brasileiros, 
a Petrobras e a Vale responderam por 
mais de dois terços das transações. As 
duas tiveram o maior volume indivi-
dual de transações, à frente da empre-
sa de tecnologia chinesa Baidu, da bri-

tânica BP e da finlandesa Nokia. Para 
se ter uma ideia, as ações da Petrobras e 
da Vale negociaram um volume médio 
diário, em 2009, de US$ 985 milhões e 
US$ 766 milhões, respectivamente, se-
gundo dados da Nyse Euronext. "So-
mente as ADRs das companhias bra-
sileiras giram US$ 4 bilhões por dia. 
Enquanto isso, o volume total negocia-
do na BM&FBovespa está em torno de 
R$ 3,8 bilhões", compara Alex Ibrahim, 
diretor da Nyse Euronext na Améri-
ca Latina. 

Essas empresas brasileiras man-
têm uma estratégia de se posicionar 
em mercados de capitais de países pro-
missores para seus negócios. A Vale, 
que anunciou recentemente sua en-
trada na bolsa de Hong Kong, tam-
bém está presente no mercado de ca-
pitais de Nova York e de Paris, além 
da BM&FBovespa. "A bolsa de Hong 
Kong está diretamente ligada à econo-

mia chinesa. E a entrada da Vale no mercado de capitais asiá-
tico também é uma tacada rumo à maior exposição dos negó-
cios, bem como a clientes e investidores", explica o executivo 
de um banco estrangeiro que preferiu não se identificar. 

Para o especialista, a entrada da Vale na bolsa de Hong 
Kong também permite que as ações da mineradora sejam 
negociadas em fusos horários diferentes. "O investidor tem 
à disposição um papel que pode ser negociado praticamente 
o tempo inteiro. E essa possibilidade faz toda a diferença", 
observa o executivo. 

Outra empresa que vem se expandindo pelos mercados 
de capitais internacionais é a Petrobras, que, além de ter 
ações nas bolsas brasileira e de Nova York, também está na 
Bolsa de Comércio de Buenos Aires (B.C.B.A.), na Argenti-
na, e na Latibex, em Madri, Espanha. 

"As vantagens de estar presente em tantas bolsas no 
mundo são muitas. As mais relevantes são o acesso a diver-

sos mercados de valores mobiliários, 
levantando recursos para investimen-
to, e a difusão pelo mundo da marca 
Petrobras e de nossos negócios e pers-
pectivas. A listagem em diversos mer-
cados permite aos nossos investidores 
e públicos de interesse a possibilidade 
de adquirir nossas ações e títulos de dí-
vida, obter informações sobre a com-
panhia e participar dos nossos lucros", 
informou a área de RI (Relações com 
Investidores) da Petrobras. 

No índice Merval, composto pelas 



principais empresas presentes na bolsa argentina, as ações da 
estatal brasileira têm 8,3% de participação e figuram entre as 
empresas que têm maior peso no indicador. Ainda faz parte 
do índice Merval a Petrobras Energia, que também consta 
entre as mais negociadas da bolsa do país vizinho. A inves-
tida da Petrobras no mercado argentino teve início em 2002, 
quando a estatal brasileira adquiriu a empresa argentina Pe-
rez Companc, cujas ações também eram negociadas na bolsa 
local. "Nossa intenção com essa listagem plena foi dar mais 

abrangência às nossas ações na Argen-
tina, possibilitando a aquisição dos pa-
péis pela comunidade de investidores 
argentinos, como grandes fundos de 
pensão e de investimentos, assim como 
os investidores individuais", informou 
a área de RI da companhia. 

BUSCA POR LIQUIDEZ 
Para Henrique Campos, sócio da con-
sultoria BDO Trevisan, o motivo da 
estratégia de expansão das grandes 
empresas brasileiras pelas bolsas do 
mundo é a busca pela liquidez. "Atual-
mente, o mercado de capitais da Ásia 
está com uma liquidez enorme em vir-
tude do imenso crescimento do conti-

nente. Portanto, existe a possibilidade de se conseguir capi-
tal em abundância", observa. 

Ao recorrer a Hong Kong, Campos observa que a Vale 
angariou uma verdadeira comunidade ao seu negócio. "E co-
mo se uma comunidade de negócios passasse a fazer parte da 
empresa, fortalecendo os negócios da Vale no Brasil e lá fora. 
Além disso, a Vale tem entre seus principais clientes o mer-
cado asiático e, com a abertura de capital em Kong Kong, 
transmite uma imagem de grandiosidade", diz. • 
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