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Empresas verde-amarelas instalam-se em outros países e ganham ares cada vez mais 
internacionais. Os 20 maiores grupos já têm US$ 18,5 bilhões investidos no exterior, gerando 
negócios, lucros e empregos fora do Brasil  
 
A economia mundial é dominada hoje por grandes corporações, que compram concorrentes 
menores e conquistam mercados em todos os continentes. Nesse contexto, sobra cada vez 
menos espaço para empresas que, mesmo de médio ou grande portes, restringem sua atuação 
ao interno de seu país. A saída para as nacionais, avaliam especialistas no assunto, é contra-
atacar e se internacionalizar. Não apenas por meio das exportações, mas principalmente 
fincando sua bandeira em outros países - em outras palavras, conquistando novos mercados 
consumidores. 
 
Hoje, há 20 grandes grupos com operações fora do País, incluindo setores como siderurgia, 
construção civil e transportes. De acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), nos últimos dez 
anos essas empresas investiram US$ 18,5 bilhões no exterior, o equivalente a 2,78% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País estimado pelo Ministério da Fazenda para 2004. O valor 
ainda é pequeno, mas a tendência é de crescimento. 
 
Para analistas, além de gigantes privados como Votorantim, Gerdau e Odebrecht e de estatais 
como a Petrobras, há espaço para empresas de porte médio tentarem a sorte em outros 
países. Mais que isso, avaliam, será imperioso adotar a estratégia da expansão internacional 
para sobreviver. 
 
- Hoje, a economia mundial é dominada por grandes grupos. Se as empresas brasileiras 
querem fazer parte desse jogo, têm que partir para isso - define o presidente da Sobeet, 
Antônio Corrêa de Lacerda. 
 
Um bom exemplo é a construtora Odebrecht, que sempre teve nas obras públicas nacionais 
seu principal nicho de mercado. Nas duas últimas décadas, os investimentos públicos foram 
minguando e a empresa viu suas receitas internas despencarem pela metade. O processo de 
internacionalização começou há 25 anos, pelo mercado peruano. Hoje, a empresa executa, por 
exemplo, obras nos Estados Unidos (Aeroporto de Miami e uma estrada na Carolina do Norte), 
em Portugal (metrô em Lisboa e ferrovias no interior do país) e em Angola (uma hidrelétrica). 
A bandeira da Odebrecht está fincada em 15 países. 
 
Segundo o diretor de Exportações, André Amaro da Silveira, a internacionalização foi uma 
necessidade. Atualmente, 75% da receita da empresa vêm das operações externas - o grupo 
faturou R$ 6,08 bilhões em 2004. "A Odebrecht se tornou uma marca mundialmente 
conhecida. Somos capazes de concorrer de igual para igual com grandes construtoras 
mundiais", diz. O diretor explica que a principal vantagem é a relação direta com o 
consumidor. 
 
- Você precisa entender a cultura local, para poder fazer pacotes sob medida para cada tipo de 
cliente. Um mesmo tipo de obra nos Estados Unidos ou na África terá exigências diferentes - 
detalha. 
 
Uma das maiores multinacionais brasileiras é o Grupo Gerdau. Maior produtora de aço das 
Américas, faturou R$ 23,4 bilhões no ano passado, um crescimento de 48% sobre 2003. 
Quase a metade da receita vem do exterior. O vice-presidente sênior, Frederico Gerdau 
Johannpeter, credita boa parte do desempenho à melhoria das operações na América do Sul e 
à incorporação de novas unidades nos Estados Unidos. Também contribuíram o aumento no 
preço do aço e a demanda do mercado brasileiro, após a estagnação vivida em 2003. No ano 
passado, os investimentos do grupo somaram US$ 772 milhões. Desse total, 58% deles foram 
feitos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. 
 



Internacionalizar-se também é a melhor maneira de vencer as barreiras protecionistas que 
bloqueiam o comérc io mundial. A opinião é de Arthur Barrionuevo, professor de economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 
- Para poder competir em determinados mercados, as empresas enfrentam várias barreiras. 
Instalando-se no país, elas passam a ter as mesmas vantagens de uma empresa local. Além 
disso, depender das exportações deixa a empresa refém do câmbio, que hoje não está 
favorável. Não há outra saída. Disputar mercados externos é fundamental para se manter 
entre os grandes - avalia Barrionuevo. 
 
Para o consultor em investimentos da GRC Visão, Márcio Bandeira, a tendência de 
internacionalização é irreversível, tanto que ela vem se repetindo entre as empresas de porte 
médio - antes, o fenômeno era mais restrito aos grandes grupos. "Se as empresas querem 
continuar crescendo, têm que se internacionalizar. Caso contrário, você fica sufocado, restrito 
ao mercado interno", alerta.  
 
O presidente da Sobeet concorda. "O fenômeno deve se alastrar para as empresas de médio 
porte", ressalta Lacerda. Segundo ele, quem não vai para fora do país acaba sendo comprado 
por grupos estrangeiros. "A melhor estratégia é o contra-ataque."  
 
Para os especialistas, a vantagem de estar em outros mercados é ter fôlego para superar 
crises, que dificilmente abatem toda a economia mundial. "Como as crises são localizadas, 
estar em vários países é um bom negócio", diz Bandeira. 
 
Um exemplo de que as médias podem ganhar mercados fora do Brasil é a empresa WEG 
Motores, de Santa Catarina. Desde o início dos anos 90, a fabricante de motores industriais 
começou a montar uma rede própria de distribuição de seus produtos no exterior, com 
subsidiárias em 18 países. Mas os problemas logo surgiram, pois os clientes davam preferência 
a fornecedores internos. Daí veio o grande salto. A WEG abriu duas fábricas na Argentina. 
Depois, vieram México e Portugal. 
 
De acordo com o presidente da empresa, Décio da Silva, a maior vantagem de se ter plantas 
no exterior é a proximidade com o cliente e a facilidade de logística. "Além disso, temos a 
segurança de estarmos protegidos por acordos comerciais como o Mercosul e o Nafta", explica. 
Hoje, são cinco fábricas em outros países. Da receita total, as operações externas já 
respondem por 35%. 
 
Empregos são criados no exterior 
Os negócios de multinacionais brasileiras no exterior nem sempre representam oportunidades 
de empregos para os brasileiros. Com exceção dos altos cargos executivos, geralmente as 
empresas optam por contratar mão-de-obra local, principalmente em mercados desenvolvidos, 
como Estados Unidos e países europeus. 
 
Segundo o diretor de Exportações da Odebrecht, André Amaro da Silveira, nesses países há 
mão-de-obra de qualidade, ao contrário do que ocorre em nações subdesenvolvidas. "Em 
Angola, por exemplo, grande parte dos empregados é de brasileiros, pois lá não há mão-de 
obra especializada", diz Silveira. Naquele país, a Odebrecht tem atualmente dez obras em 
andamento, incluindo uma hidrelétrica. A empresa emprega 7 mil pessoas no exterior, mas a 
maioria é de estrangeiros. 
 
A única fábrica da Embraer em funcionamento no exterior é fruto de uma joint venture na 
China, onde a fabricante brasileira de aviões detêm 51% das ações. São 180 funcionários na 
unidade, quase todos chineses. A Embraer acaba de comprar uma empresa de manutenção de 
aeronaves em Portugal. Os 1,8 mil funcionários devem ser absorvidos, assim que a compra for 
autorizada pelas autoridades. 
 
O vice-presidente da Marcopolo, José Antônio Martins, diz que a maioria dos seus 2 mil 
empregados fora do país também é formada por estrangeiros. "Nós enviamos uma equipe de 
20 ou 30 funcionários brasileiros apenas para dar treinamento, no início da operação.  



Faz parte do jogo internacional você contratar mão-de-obra local em cada país", justifica. 
Geralmente, quem vai trabalhar no exterior já é funcionário da empresa. As empresas 
preferem não revelar os salários, em geral atrativos por serem pagos em dólar. 
 
No entanto, as grandes decisões são tomadas por brasileiros. As multinacionais verde-
amarelas costumam ter diretorias destinadas a cuidar dos mercados externos. São executivos 
que viajam o mundo acompanhando as operações. Nas unidades externas, os cargos de chefia 
também são em geral ocupados por brasileiros. 
 

 
 
Leia mais: 
 
À primeira vista, investimentos de empresas verde-amarelas no exterior seriam ruins para o 
Brasil, pois geram emprego e renda em outros países. No entanto, essa tese é duramente 
rebatida pelos economistas, praticamente unânimes em afirmar que a existência de 
multinacionais brasileiras reforça a economia local e gera empregos no país, além de melhorar 
a imagem do Brasil e de seu Governo no exterior. 
 
De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e 
da Globalização Econômica (Sobeet), Antônio Corrêa de Lacerda, estão enganados aqueles que 
culpam a internacionalização por "roubar" investimentos do País. "Esse é o senso comum, mas 
na verdade o efeito é inverso. Ter empresas transnacionais é um grande passo para ser 
fortalecer a economia interna". 
 
Uma das principais vantagens é a inserção de empresas brasileiras de menor porte no 
comércio exterior. "Os produtores de insumos também acabam por se inserir no mercado 
internacional, fechando bons negócios", avalia o professor Arthur Barrionuevo, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). "A internacionalização favorece a imagem da economia brasileira, como 
um País que tem produtos e empresas de qualidade, capazes de concorrer no mercado 
internacional." 
 
A construtora Odebrecht, por exemplo, abastece suas obras no exterior com insumos 
comprados de 1,6 mil fornecedores brasileiros. "Criamos um nicho exportador para muitas 
outras empresas brasileiras, movimentando a economia interna. Investir no exterior muitas 
vezes gera mais empregos no Brasil do que investir diretamente no país", diz André Amaro da 
Silveira, diretor de Exportações da empresa. 
 
O economista Márcio Bandeira, da consultoria GRC Visão, ressalta a importância de ter acesso 
a novas tecnologias, que modernizam a indústria brasileira. "Esse fenômeno também colabora 
para a credibilidade da nossa economia. O Brasil começa a ser respeitado como um exportador 
de tecnologia e bons serviços", diz. "Você tem uma economia de escala muito grande, o que 
reduz até mesmo o preço do que é vendido no Brasil", garante o vice-presidente da Marcopolo, 
José Antônio Martins. 
 
Para o economista-chefe da Sobeet, Fernando Ribeiro, a internacionalização é fundamental. 
"Operar em mercados onde a economia oferece riscos menores ajuda a empresa a enfrentar as 
constantes crises econômicas no Brasil, fortalecendo toda a economia", garante. 
 
Grupo Votorantim amplia a presença 
Na semana passada, o grupo brasileiro Votorantim comprou duas fábricas da mexicana Cemex 
- líder do mercado mexicano e terceira maior produtora mundial de cimento - nos Estados 
Unidos, por US$ 389 milhões.  
 
As fábricas compradas pela Votorantim são a Charlevoix e a Dixon-Marquette, na região dos 
Grandes Lagos (Norte dos EUA). No pacote entraram ainda terminais de distribuição. Juntas, a 
capacidade de produção delas é de 2 milhões de toneladas por ano. A capacidade de produção 
da Votorantim Cimentos na região dos Grandes Lagos, escoada para os mercados americano e 
canadense, deverá chegar a 5,5 milhões de toneladas.  



A companhia atua na região desde 2001, quando adquiriu os ativos da St Marys da francesa 
Lafarge. Além disso, detém 50% da Suwannee, no Estado da Flórida.  
 
O negócio com a Cemex faz parte da estratégia da Votorantim Cimentos de internacionalização 
da empresa. Além de já ter investido US$ 1,3 bilhão no Canadá e Estados Unidos, novas 
aquisições não estão descartadas neste ano. Os planos de expansão incluem também 
mercados asiáticos, como China e Índia. 
 
O momento de conquistar novos mercados 
Depois de conquistar os mercados sul-americano, americano e europeu, as multinacionais 
brasileiras se voltam agora para a Ásia e o Oriente. São regiões populosas e de consumo 
aquecido, que vêm despertando a atenção de empresários mundo afora.  
 
Uma das aquisições mais recentes foi feita pela empresa WEG Motores em dezembro do ano 
passado, quando a fabricante de motores industriais comprou uma fábrica na China e abriu 
sua primeira filial na Índia. O objetivo é faturar, somente este ano, US$ 50 milhões com as 
operações asiáticas. Nos planos de longo prazo estão a construção de fábricas no Leste 
Europeu, Rússia, Índia e Oriente Médio. 
 
Outro grupo brasileiro que está de olho na Ásia é a fabricante de ônibus Marcopolo. Quase 15 
anos depois de abrir sua primeira fábrica na cidade de Coimbra, em Portugal, a empresa 
examina oportunidades de negócio na Rússia, Índia, China, Irã e Extremo Oriente. 
 
- Nosso primeiro objetivo foi ter um pé na União Européia. Agora, o caminho é se estabelecer 
em países populosos e de renda per capita baixa, onde o ônibus é bastante utilizado -revela o 
vice-presidente, José Antônio Martins. "Precisamos nos expandir para fugir das barreiras 
comerciais impostas por outros países. Estar em vários mercados é a melhor forma de se diluir 
riscos". 
 
Outra empresa que procura novos mercados é a Odebrecht. Presente em 15 países, a 
construtora negocia obras nos Emirados Árabes. "A empresa entrou no mercado externo para 
manter um crescimento permanente, o que já conseguimos. Agora, queremos ganhar novos 
mercados", diz o diretor de Exportações, André Amaro da Silveira. 
 
A Santista Têxtil, que possui seis fábricas no Brasil e duas no exterior (Chile e Argentina), 
planeja investimentos de US$ 100 milhões na América Central, para a partir de julho atender 
ao mercado formado pelo Acordo de Livre Comércio da América Central (Cafta) e os Estados 
Unidos. Hoje, as calças produzidas no Brasil pagam tarifa de 17% para ingressar nesses 
mercados. Entre 1994 e 2003, a empresa investiu R$ 478 milhões em suas operações 
externas, o que resultou em uma atualização tecnológica de 85%. 
 
O presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda, defende a criação de uma política de 
governo para estimular a internacionalização de empresas. "Deveria existir uma estratégia de 
Estado para estimular isso. Hoje, há iniciativas isoladas, dentro da política industrial, mas nada 
pensado de uma forma mais conjunta. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) deveria auxiliar as empresas, abrindo linhas de crédito para empreendimentos 
fora do País", defende. (M. T.) 
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