
%HermesFileInfo:B-4:20120129:

B4 Economia DOMINGO, 29 DE JANEIRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

● A turbulência da economia
mundial não deve impedir o avan-
ço da internacionalização das
empresas. “A gente pode ter al-
tos e baixos no curto prazo, mas
a tendência é de avanço no longo
prazo”, afirma Lima, da Sobeet.

A internacionalização se acele-
rou nos últimos anos e é mais
frequente em países em desen-
volvimento. No caso do Brasil,
algumas empresas optam por
deixar o País por causa do eleva-
do custo de produção. Mas, se-
gundo Sherban Cretoiu, da Fun-
dação Dom Cabral (FDC), a inter-
nacionalização de uma compa-
nhia nem sempre é negativa.
“Quando a empresa se internacio-
naliza, ela está conquistando
uma vantagem de ter produção
em vários locais do país”, diz. Ele
lembra que a internacionalização
das companhias dos EUA é res-
ponsável por “tapar os buracos”
da conta pública do país por cau-
sa da repatriação dos recursos.

MARCOS D'PAULA/AE-24/7/2008

Empresas
aumentam
repatriação
de recursos
Crise na Europa leva multinacionais a
transferir investimentos para o Brasil

Internacionalização
das empresas deve
se intensificar

Luiz Guilherme Gerbelli

As multinacionais brasileiras
aumentaram a quantidade de
recursos repatriados no ano
passado. Pelo acompanha-
mento da Sociedade Brasilei-
ra de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globaliza-
ção Econômica (Sobeet), com
base nos dados do Banco Cen-
tral, as transferências inter-
companhias superaram os in-
vestimentos em capital em
US$ 9,3 bilhões.

O resultado indica que filiais
das empresas brasileiras repassa-
ram recursos para a matriz em
um volume superior à compra
de novos ativos. Em 2010, ano de
recuperação econômica, o cená-
rio verificado foi o oposto: a par-
ticipação em capital das empre-
sas brasileiras no exterior supe-
rou o volume de empréstimo em
US$ 11,6 bilhões.

A crise na Europa é apontada
como o principal motivo para a
inversão do resultado. Além dis-
so, também pesa o fato de a eco-
nomia brasileira ter mantido um
crescimento relativo no ano pas-
sado, apesar da desaceleração ve-
rificada no terceiro trimestre. “A
leitura que se faz é que está ha-
vendo um movimento tático,

mas não estratégico, de repatria-
ção de recursos. À medida que
você tem mais projetos no Bra-
sil, a empresa resolve fazer proje-
tos e investir aqui”, diz Luís Afon-
so Lima, presidente da Sobeet.
Ele ressalta que as empresas não
estão vendendo as suas partici-
pações no exterior, mas repa-
triando uma parte dos recursos
que as filiais adquiriram.

A desaceleração internacional
também retraiu o anúncio dos in-
vestimentos das empresas brasi-
leiras. Os dados do Fdi Markets,
do Financial Times, acompanha-
dos pela Sobeet, indicam uma re-
dução de 17,5% no valor dos
anúncios no segundo semestre
do ano passado na comparação

com o mesmo período de 2010.
As empresas brasileiras anun-

ciaram US$ 2,2 bilhões entre ju-
lho e dezembro do ano passado
ante US$ 1,8 bilhão no segundo
semestre de 2010 – os setores de
extração e manufatura foram os
que mais apresentaram recuo.
“Essa redução de investimento é
geral, não é exclusividade das em-
presas brasileiras”, diz o profes-
sor de Negócios Internacionais
da Fundação Dom Cabral
(FDC), Sherban Cretoiu.

Futuro. Segundo Cretoiu, a
tendência é que um aquecimen-
to da economia mundial reaque-
ça a internacionalização em todo
o mundo. “Quando as empresas
percebem uma melhoria no am-
biente de negócios, elas reto-
mam a perspectiva de investi-
mento tanto no mercado domés-
tico como no internacional.”

Na semana passada, o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
revisou para baixo a perspectiva
de crescimento da economia
mundial. Para o fundo, o Produ-
to Interno Bruto (PIB) global de-
ve crescer 3,3% este ano – o resul-
tado é 0,7 ponto porcentual me-
nor que o previsto em setembro.
Para o ano que vem, o crescimen-
to deverá ser de 3,9%.

Redução. Anúncio de investimento das empresas brasileiras do setor extrativista, como minério, foi menor no ano passado

● Análise

SHERBAN CRETOIU
PROFESSOR DE NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS DA FDC
“Essa redução de investimento é
geral, não é exclusividade das
empresas brasileiras.”

“Quando as empresas percebem
uma melhoria no ambiente de
negócios, elas retomam a
perspectiva de investimento.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jan. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




