
Segundo analistas consultados
pelo BRASIL ECONÔMICO, a aproxi-
mação de novos consumidores
é o principal fator que leva em-
presas a construírem unidades
de produção fora do país.
Segundo Sherban Cretoiu,

da Fundação DomCabral, gran-
des empresas buscam se insta-
lar no exterior como resultado

de uma estratégia de globaliza-
ção. “É uma busca de competiti-
vidade e neste processo se encai-
xa a proximidade com clien-
tes”, afirma Cretoiu.
Para Soraya Rosar, da Confe-

deração Nacional da Indústria
(CNI), a produção internacional
é preponderante para setores
que precisem de assistência téc-
nica e trabalho de pós-venda.
“Estes setores são forçados a
manter plantas perto dos consu-
midores”, afirma. ■ G.M. e G.F.

O processo de internacionaliza-
çãodasempresasbrasileiras—po-
sitivo e que cresce junto com o
bom momento econômico do
país — evidencia, em muitos ca-
sos,o agravamentodeumproble-
maantigoepersistente: o chama-
do“CustoBrasil”.Muitas compa-
nhias, que antes eram apenas ex-
portadoras, se viram obrigadas a
internacionalizar suas operações.
Omotivo?Atenderomercadoex-
terno numa economia cada vez
mais globalizada. Mas não é mais
só isso. Muitas montaram unida-
des lá fora para atender o próprio
mercado nacional. Isso mesmo.
Há casos — e não são poucos —
em que é mais barato fabricar lá
fora do que no próprio Brasil.
Este é o caso daMultibrink, fa-

bricantes de brinquedos e deten-
tora dos direitos de imagens dos
personagens da Turma da Mônica
edadupladepalhaçosPatatiPata-
tá. Os bonecos que presentearam
muitas criancinhas brasileiras no
últimoNatal, acreditem, foramfa-
bricadosemShenzhen, nosudes-
te da China, e não no Brasil.
E o exemplo da Imburanas não

é o único. Há outros episódios
queenvolvema indústriadeplás-
tico. Há exemplos de empresas
queoptarampor terceirizar amol-
dagemdos produtos, que são im-
portados pelo Brasil para serem
acabados nas plantas instaladas

no país, onde conseguem o selo e
ocódigodebarrasdeprodutona-
cional, afirma um especialista de
internacionalização do setor.
E essa alta no volume de pro-

dução no exterior se reflete nas
contas externas do Banco Cen-
tral (BC). Segundo a instituição,
em oito anos, a remessa de lu-
cro das companhias brasileiras
que atuamno lá fora dobrou, al-
cançando no último ano, a cifra
de R$ 1,8 bilhão.

Com alguns setores industriais
estabelecidos emoutros países há
algum tempo, o montante foi in-
crementado pelo movimento do
setor calçadista, que tenta driblar
a baixa competitividade nacional
no exterior (leia ao lado).
Segundo Soraya Rosar, geren-

te de Negociações Internacionais
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), setoresquedeman-
dam mão de obra intensiva, co-
mo o calçadista exigem menor

custo com pessoal, o que torna
China e Índia imbatíveis. “Dado
o real forte e o mundo em crise,
essemovimento temse intensifi-
cado. Com isso, há facilidade pa-
ra adquirir companhias no exte-
rior epara ampliar aprodução fo-
ra do Brasil”, diz Rosar.
Para Sherban Cretoiu, coorde-

nador do núcleo de Negócios In-
ternacionais da Fundação Dom
Cabral,ocasoMultibrinknãoé fa-
to isoladoeestá longede serexce-
ção. “Dopontodevista empresa-
rial, é legítimoumaempresapen-
sar sua estratégia dessa forma, ao
optarpor instalar suabaseprodu-
tiva em lugar mais competitivo
que o Brasil”, diz. Estudo da CNI
mostra que, em 2011, 10% das

grandes companhias, comfatura-
mentoanual acimadeR$500mi-
lhões produziramna China.
Antônio Correa de Lacerda,

conselheiro da Sociedade Brasi-
leira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globaliza-
ção Econômica (Sobeet), afirma
que a fuga do “Custo Brasil” será
capitaneada pela indústria de
transformação, o que impactadi-
retamente as exportações com
maior valor agregado. “Essa in-
dústria tem sofrido com a perda
de competitividade. Ou elas au-
mentam seu coeficiente de im-
portação ou temque produzir no
exterior. Essa motivação para a
internacionalização, infelizmen-
te, existe”, conclui Lacerda. ■

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br

Gustavo Machado e
Gabriel Ferreira
redação@brasileconomico.com.br

Clientes atraem fábricas

DESTAQUE INTERNACIONALIZAÇÃO

AFP

Empresas saem do país até
paramanter vendas no Brasil

Para conquistar mercado,
empresas montam fábricas para
estar próximas de consumidores

“

Caso da Multibrink, que importa a própria produção da China, escancara distorção causada pelo elevado
custo de produção brasileiro. Em oito anos, o lucro das companhias brasileiras vindo de fora quase dobrou

Do ponto de
vista empresarial,
é legítimo que
uma empresa
pense sua estratégia
com sua base
produtiva em locais
mais competitivos
que o Brasil

Sherban Cretoiu
Coordenador do núcleo de

Negócios Internacionais,
Fundação Dom Cabral
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MADE IN "OUTSIDE" BRAZIL

Empresas que levaram centros de produção para fora do país e ganharam competitividade
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