
Vendas ao exterior de empresa estrangeira cresceram 52,9%  
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Estudo da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização 
Econômica (Sobeet) sobre a presença de capital estrangeiro na economia brasileira mostra que as 
exportações não estão mais nas mãos do Estado e nem das empresas nacionais, mas sim das 
multinacionais.  
 
Entre 1995 e 2000, por exemplo, as vendas externas de empresas com participação estrangeira 
cresceram 52,9%, de US$ 21,75 bilhões para US$ 33,25 bilhões, enquanto que as exportações 
totais do País aumentaram 18,4% no período.  
 
Além disso, o comércio intrafirmas (vendas das empresas transnacionais para suas matrizes ou 
coligadas) cresceu 131,9% no período, de US$ 9,01 bilhões para US$ 21,06 bilhões.  
 
“Esses dados mostram ao governo de onde podem começar a ser alavancadas, de fato, as 
exportações”, disse o presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda.  
 
Mais diálogo  
 
Segundo ele, o estudo indica que o governo precisa dialogar mais com as empresas 
transnacionais em busca, por exemplo, da ampliação da capacidade instalada e da solução de 
gargalos onde o País enfrenta déficits comerciais.  
 
De acordo com ele, assim o Brasil conseguiria dobrar as exportações até 2005, tomando como 
base o resultado de 2000 (US$ 46,5 bilhões).  
 
“Comércio e investimentos estão estritamente ligados. Quem exporta muito, também importa 
muito”, disse Lacerda. Sobre o sistema de substituição de importações, o presidente da Sobeet 
afirmou que é preciso substituir o que é possível para “ter bala” para comprar o que é inevitável, 
como tecnologia de ponta.  
 
Presença estrangeira  
 
A Sobeet constatou também que o número de empresas com participação estrangeira disparou 
entre meados da década de 90 e o ano 2000.  
 
A entidade apurou que a quantidade de companhias com capital estrangeiro cresceu 80,4%, para 
11.404, enquanto que a de companhias com participação estrangeira majoritária disparou 98,1%, 
para 9.712. “Isso reflete por que o Brasil é, entre os países emergentes, um dos grandes 
receptores de investimento estrangeiro direto”, explicou Ribeiro.  
 
A Sobeet estima que, este ano, o País poderá captar pelo menos US$ 15 bilhões, pouco abaixo 
dos US$ 16,6 bilhões de 2002, ficando apenas atrás da China, que deverá manter a média de US$ 
40 bilhões dos últimos anos.  
 
Com o crescimento das transnacionais nas exportações, o governo deve aumentar o diálogo com 
essas empresas  
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