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Política externa favorece desempenho

Fronteiras ex p a n d i d a s
Empresas entram
em um novo
patamar de
i n te r n a c i o n a l i z a ç ã o ,
menos sujeito aos
humores da
conjuntura local e
internacional. Por
Eduardo Belo,
para o Valor, de
São Paulo

O Brasil está desenvolven-
do novas competências e
isso tem ajudado em

grande medida a ampliar os ho-
rizontes das empresas no cená-
rio internacional. O Ranking
das Multinacionais Brasileiras
deste ano, elaborado pela Fun-
dação Dom Cabral, já mostra
um grupo de empresas que,
mesmo sem atuar nos segmen-
tos em que o país desfruta de
vantagens competitivas, des-
pontam no mundo globalizado
como atores importantes.

“O índice de internacionaliza-
ção das empresas brasileiras cres-
ce a cada ano. Uma das razões do
sucesso é o fato de as empresas te-
rem se tornado mais competiti-
vas e isso cria motivação para no-
vas investidas, produzindo um
círculo virtuoso, ampliando os
negócios de quem já atua no exte-
rior e atraindo outras compa-
nhias”, afirma Sherban Leonardo
Cretoiu, coordenador do Núcleo

De São Paulo

A importância da diplomacia
comercial ficou clara no ranking
elaborado pela Fundação Dom Ca-
bral este ano. O estudo incluiu
questões especialmente voltadas
para o desempenho da política ex-
terna. As respostas indicaram que
o Itamaraty é um parceiro mais
que bem-vindo, principalmente
para as companhias que estão des-
bravando novos mercados.

O crescimento econômico ace-
lerado da Ásia explica o interesse
das empresas brasileiras em fin-
car pé no continente. Instalar-se
lá, porém, depende de contar
com a anuência dos donos da ca-
sa, que antes de tudo avaliam a
conveniência do negócio.

É o caso da E m b r a e r, lembra
Carlos Braga, professor de Políti-

de Negócios Internacionais da
FDC e responsável pelo ranking.

Os números do Banco Central
confirmam a tendência de expan-
são. “Participação no capital con-
tinua aumentando”, diz Luís
Afonso Lima, diretor presidente
da Sociedade Brasileira de Estu-
dos de Empresas Transnacionais e
da Globalização Econômica (So-
beet). Afonso Lima acumulou os
dados do BC e descobriu que em
12 meses até agosto as compa-
nhias nacionais enviaram para o
exterior US$ 14,4 bilhões apenas
em operações de participação no
capital. No total do ano até agos-
to, saíram do país desta forma
US$ 13,46 bilhões e apenas
US$ 1,97 bilhão retornou.

Há setores em que as vanta-
gens do Brasil são evidentes, co-
mo mineração, frigoríficos, ali-
mentos, construção civil, agrone-
gócio e bancos, diz o coordena-
dor da FDC. Mas muitas compa-
nhias não desfrutam dessas van-

tagens naturais e estão se impon-
do por ter elas mesmas seu grau
de excelência. É o caso das empre-
sas de TI, entre outras.

O sucesso decorre da capacida-
de de gestão dessas companhias,
diz Cretoiu. “A flexibilidade brasi-
leira ajuda essas companhias a
oferecer soluções customizadas
para os clientes no exterior”, com-
plementa Maria Tereza Fleury, di-
retora da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas e co-au-
tora do livro “Brazilian Multina-
tionals – Competences for Inter-
nationalization”.

O resultado da pesquisa da
FDC mostra que as empresas en-
contram-se em um novo pata-
mar de internacionalização, me-
nos sujeito aos humores da con-
juntura local e internacional.
“Não consigo perceber um cená-
rio de retrocesso da presença in-
ternacional”, afirma Cretoiu.
Além disso, as empresas que en-

tram nesse processo não olham
apenas o lado econômico, mas o
posicionamento de longo prazo.
“A internacionalização traz mui-
tos benefícios que não podem
ser medidos apenas por aspec-
tos conjunturais.”

Pelo menos um dado da reali-
dade reforça esse argumento. Nos
últimos dois anos, a lucratividade
média das empresas no exterior
praticamente empatou com o re-
sultado local. Em 2012, o retorno
médio ficou em 13,85% aqui e
13,75% lá fora. Esse empate é uma
associação de condições de mer-
cado e do amadurecimento das
empresas no exterior, avalia.

Para Carlos Braga, professor
de Política Econômica Interna-
cional da escola de negócios suí-
ça I M D, a internacionalização
“ainda é um aprendizado” para
o Brasil, um país ainda “voltado
para si mesmo”.

O Ibope mantém sua estraté-
gia de expansão e acaba de

abrir unidades em duas praças,
República Dominicana e Porto
Rico, em pareceria com a Niel -
sen Company. A empresa já se
encontra em 16 países da Amé-
rica Latina — além de ter escri-
tório em Miami, nos EUA – e
ocupa o terceiro lugar entre os
maiores medidores de audiên-
cia televisiva do mundo.

“Consolidamos a posição de
liderança como maior empresa
de pesquisa de mídia da Améri-
ca Latina”, afirma Antônio Wan-
derley, CMO (chief marketing
officer) do Ibope Media.

O processo de internacionali-
zação, iniciado na década de
1990, intensificou-se recente-
mente, levando o Ibope à posi-
ção de segunda empresa mais
internacionalizada do ranking
entre as que faturam até US$ 1
bilhão. A empresa não divulga
quanto do seu faturamento de
US$ 330 milhões em 2012 vem
das operações no exterior.

ca Econômica Internacional da
escola de negócios suíça I M D. A
empresa tentou uma joint ventu-
re na China, mas enfrentou pro-
blemas com a demanda, teve de
recuar e acabou negociando uma
parceria para produzir jatos exe-
cutivos em uma iniciativa que
contou com a participação do
Itamaraty e do Palácio do Planal-
to. “Foi uma estratégia bem pen-
sada, mas não é fácil conseguir
esse tipo de acordo”, diz Braga.

Em relação à África, outra na-
ção na qual o interesse é crescen-
te, o Brasil está aproveitando vá-
rios fatores: o crescimento econô-
mico acima da média mundial, a
proximidade cultural e histórica,
a demanda africana por bens e
serviços em que o Brasil detém
vantagens competitivas e a pre-
sença de investimentos diretos

externos necessitados de parce-
rias, especialmente chineses.

Buscar economias em desenvol-
vimento tem sido a estratégia da
fabricante de refrigeradores Me -
t a l f r i o. “Essas regiões têm apresen-
tado desempenho econômico
mais favorável que os países de pri-
meiro mundo”, comenta o presi-
dente da empresa, Luiz Eduardo
Moreira Caio.

A Metalfrio tem fábricas no
Brasil, México, Rússia e Turquia,
além de centros de distribuição
nos EUA e escritórios de vendas
no Leste Europeu e Ásia. Cerca de
90% de suas exportações seguem
para países emergentes. Caio si-
naliza o interesse da empresa pe-
lo mercado asiático, “um dos
mais atrativos para a atividade de
refrigeração comercial”.

Embora a importância de EUA e

Europa ainda seja muito grande
para o faturamento da fabricante
de motores elétricos WEG, a em-
presa tem conseguido crescer de
forma acelerada na Ásia e na África
nos últimos anos, afirma Gustavo
Iensen, diretor corporativo inter-
nacional. Este ano a companhia
anunciou investimento de US$ 345
milhões nos próximos cinco anos
para expansão de capacidade de
produção no México e na China.

Quem também está satisfeito
com o desempenho asiático e
africano é a JBS. Ambos os mer-
cados são importantes para a
empresa, juntamente com
Oriente Médio e Europa.

A Ásia ficou com 66,2% do miné-
rio de ferro vendido pela Vale em
2012. Só a China absorveu 49%. Co-
reia, Japão e Taiwan também são
clientes importantes. (EB)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Especial Multinacionais brasileiras, p. F1.
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