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Resumo 

 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar os incentivos encontrados pelas 
transnacionais brasileiras para internacionalizar suas operações, além de ter como 
objetivos específicos descrever o ambiente em que as transnacionais brasileiras 
realizam seus processos de expansão internacional e identificar as políticas públicas e 
agências governamentais de apoio ao investimento direto brasileiro. Para tal, a 
dissertação leva em consideração a emergência das transnacionais no ambiente 
internacional, colocando pontos favoráveis deste processo tanto para empresas 
quanto para estados, trazendo este aspecto teórico para o caso específico do Brasil. 
Analisamos então o setor externo do país, bem como a lógica por trás de suas 
transnacionais e das políticas públicas por parte do estado brasileiro. Por último, é 
feita uma análise qualitativa multicasos acerca dos incentivos encontrados pelas 
transnacionais brasileiras para expandir suas operações internacionalmente. 

 

 

Palavras Chave: Brasil, Internacionalização, BNDES, Transnacionais, Petrobras, Weg, 
JBS, Embraer, Gerdau, Investimento Direto no Exterior. 
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Abstract 

 

 

The general objective of the thesis is to analyze the incentives that transnational 
corporations have to internationalize its operations; in addition it has as specific 
objectives to describe the environment in which Brazilian transnational corporations 
execute their process of international expansion and to identify the policy and 
governmental agencies that support Brazilian direct investment. To achieve that, the 
thesis takes into account the emergence of transnational corporations in the 
international environment, presenting the favorable points of this process for both the 
corporations and the states, approaching this theoretical matter for the specific case of 
Brazil. Sequentially, we analyze the external sector of Brazil as well as the rationale 
behind its transnational corporations and the policy of the Brazilian state. Finally, a 
multicases qualitative analysis is done regarding the incentives which transnational 
corporations have to expand its operations internationally. 

 

 

Key-words: Brazil, Internationalization, BNDES, Transnational corporations, Petrobras, 
Weg, JBS, Embraer, Gerdau, Foreign Direct Investment. 
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Glossário 
 

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração. 

APEX – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 

BEFIEX – Comissão para Concessão de Incentivos Fiscais e Programas Especiais de 

Exportação. 

BIT – Tratado Bilateral de Investimento (sigla em inglês). 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

DPR – Departamento de Promoção Comercial e Investimentos. 

EUA – Estados Unidos da América. 

FDC – Fundação Dom Cabral. 

FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

FMI – Fundo Monetário Internacional. 

FOB – Free On Board  

GATS – Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (sigla em inglês). 

GATT – Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (sigla em inglês). 

IBD – Investimento Brasileiro Direto 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IED – Investimento Externo Direto. 

IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. 

IIA – Acordos Internacionais de Investimento (sigla em inglês). 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados. 

JBIC – Banco do Japão para Cooperação Internacional (sigla em inglês). 
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MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul.  

MRE – Ministério das Relações Exteriores. 

NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte (sigla em inglês). 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

OFDI – Investimento Externo Direto Orientado para o Exterior (sigla em inglês). 

OMC – Organização Mundial do Comércio. 

OPIC – Corporação de Investimento Privado Além-Mar (sigla em inglês). 

P& D – Pesquisa e Desenvolvimento. 

PDP – Política de Desenvolvimento da Produtivo. 

SBDE – Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação. 

SCE – Seguro de Crédito à Exportação. 

SIPRI – Sistema de Promoção de Investimentos e Transferência de Tecnologia para 

Empresas. 

TI – Tecnologia da Informação. 

TNC – Corporações Transnacionais (sigla em inglês). 

TRIPS – Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos da Propriedade Intelectual 

(sigla em inglês). 

UNCTAD – Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(sigla em inglês). 
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1 - Introdução  
 

 

 O Brasil tem sido apontado como uma das novas futuras potências do século 

XXI. Neste contexto, as empresas do país acordam para as inúmeras possibilidades 

existentes no ambiente internacional. Tanto a possibilidade de atrair investimentos 

para projetos no Brasil quanto a oportunidade de realizá-los no exterior fazem com que 

o setor privado nacional perceba a realidade global dos mercados modernos. 

 Dentro desta perspectiva, começam a se destacar as grandes companhias 

transnacionais brasileiras. Estas empresas são sobreviventes das turbulências 

econômicas anteriores ao Plano Real e também do processo de abertura comercial 

dos anos 1990. Elas procuram a expansão internacional, competindo com outras 

multinacionais diretamente no mercado externo e não mais apenas dentro do Brasil. 

 Ainda são poucas as reais transnacionais brasileiras: empresas que não 

apenas exportam, mas produzem ou estabelecem bases produtivas em outros países. 

No ano de 2010 (em que esta dissertação foi redigida), elas ainda se encontram em 

plena evolução, aprendendo a investir em novos mercados no exterior. Este processo 

de expansão internacional – internacionalização – das empresas brasileiras tem 

chamado atenção nos últimos tempos por se tratar de um fenômeno relativamente 

recente. Cerca de 30 anos atrás, o volume de investimento brasileiro direto era ínfimo 

se comparado aos números dos anos 2000. Especialmente na última década tem sido 

possível observar esta evolução de forma clara e a constante. 

 Os estudos acerca dos investimentos estrangeiros realizados no Brasil são 

muito mais freqüentes do que os que buscam investigar os investimentos brasileiros 

no exterior. Este fato possui raízes históricas. A imagem existente é a de que o Brasil, 

nação em desenvolvimento, aparenta eterna necessidade de receber investimentos e 

não de realizá-los. A idéia é a de que o estado brasileiro possui capital escasso para 

investir em seu próprio desenvolvimento, quanto mais exportá-lo para outro país.  
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 De fato, o país precisa de investimentos estrangeiros para se desenvolver. Mas 

é necessário que eles sejam realizados de mão dupla. A abertura de plantas 

brasileiras de produção no exterior é na realidade tão importante para o 

desenvolvimento do Brasil quanto a abertura de fábricas estrangeiras em seu território 

nacional. As transnacionais do país aumentam a influência do país no exterior, além 

de fortalecer e modernizar sua economia, causando ganhos retroativos para as 

demais empresas nacionais.  

 Levando em consideração os fatores acima expostos, definimos como objetivo 

principal da pesquisa aqui realizada analisar os incentivos que as empresas brasileiras 

possuem para se internacionalizar. Adicionalmente, definimos como objetivos 

específicos do trabalho descrever o ambiente em que as transnacionais brasileiras 

realizam seus processos de expansão internacional e identificar as políticas públicas e 

agências governamentais de apoio ao investimento brasileiro direto. 

 Para atingir tais objetivos, dividiremos o trabalho em quatro partes. A primeira 

parte desenvolverá os aspectos teóricos sobre as transnacionais, a evolução destas 

empresas no mercado global no último século e as políticas públicas dos estados para 

incentivar a internacionalização de suas empresas. Na segunda parte, traremos o 

geral para o específico, fazendo uma exposição acerca do setor externo brasileiro, das 

características das empresas brasileiras que atuam no exterior e da atuação do 

governo do país em apoio a suas transnacionais.  

 Na terceira e na quarta parte será realizada uma análise qualitativa de 

multicasos, com o intuito de responder o problema que dá origem ao objetivo do 

trabalho, que questiona quais os incentivos as empresas brasileiras encontraram para 

internacionalizar suas operações. Para a realização destes estudos foram 

selecionadas cinco empresas, a saber: JBS-Friboi, Gerdau, Embraer, Weg e Petrobras. 

Para a realização destes foram levantados dados secundários a partir de artigos 

científicos, jornais, revistas, dados contábeis das empresas e relatórios a investidores. 
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2.  Transnacionais: História, Incentivos e Interesses dos 
Estados 
 

 2.1 Introdução ao Capítulo 

 

Iniciaremos esta pesquisa fazendo um breve e sucinto retrospecto da evolução 

das empresas transnacionais e do investimento externo direto na economia global 

como forma de compreender sua existência e importância nos dias de hoje. Também 

demonstraremos a importância das empresas multinacionais para seus países origens 

– indo além dos benefícios econômicos para a empresa em questão.  

Antes de prosseguirmos, contudo, é necessário o esclarecimento de algumas 

definições e termos que utilizaremos a partir de agora. A escolha de tais definições 

seguiu os seguintes critérios: a) reconhecimento internacional e aceitabilidade; b) 

coerência com os propósitos da pesquisa; c) compatibilidade com a metodologia dos 

dados secundários que auxiliaram tal pesquisa. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário esclarecer a sutil diferença que surge 

entre os termos “multinacionais” e “transnacionais”. Enquanto a primeira expressão se 

faz mais comum (nos meios acadêmicos ou não), tal termo remete a idéia de uma 

empresa que atua em vários países. É comum em alguns meios que o termo 

multinacional seja utilizado para definir empresas que atuem em três ou mais países. 

Esta delimitação acerca de número de países necessários para definir uma 

multinacional se esvai com a adoção do termo “transnacional”, que denota com maior 

clareza a idéia de uma empresa que atua fora de seu país de origem, mesmo que 

sejam apenas dois – o que de fato é muito comum, especialmente no caso brasileiro.  

Em boa parte do material estudado para a elaboração da presente tese, os 

termos “multinacionais” e “transnacionais” foram utilizados como sinônimos, o que se 

não é necessariamente um equívoco, é certamente um tratamento do tema com maior 

liberdade. Entretanto, em certos círculos, existe uma diferenciação grande entre 

multinacionais e transnacionais. Esta linha de pensamento entende multinacionais 

como empresas que atuam internacionalmente, mas com o foco voltado 

especialmente ao mercado doméstico, enquanto transnacionais seriam entendidas 
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como empresas que atuam no mercado internacional sem identificação com um 

mercado doméstico (ROBINSON; DICKSON; KNUTSEN, 1997). 

Para evitar possíveis desentendimentos posteriores, utilizaremos no decorrer 

do trabalho o termo “corporações transnacionais” ou “empresas transnacionais” (TNC, 

sigla em inglês), definidas pela UNCTAD como: 

 

Corporações transnacionais (TNCs) são sociedades anônimas ou empresas 
sem capital acionário que consistem de empresas matriz e de suas afiliadas 
estrangeiras. Uma empresa matriz é definida como uma firma que controla 
ativos de outras entidades em países diferentes de seu país de origem, 
normalmente por ter uma participação no lucro líquido (UNCTAD, 2010c, 
tradução nossa). 

 
 Em segundo lugar, se faz necessário esclarecer o que entendemos por 

investimento externo direto (IED). Por um lado, existe um maior consenso entre 

instituições e estudos acadêmicos acerca do que se pode entender por IED, por outro, 

existem grandes divergências entre países acerca dos padrões mínimos para 

considerar o investimento como IED 1 . Entretanto, como não se encontrará em 

discussão estes diferentes limites entre os países e também não se considera 

necessário aos objetivos da pesquisa, evitaremos entrar no mérito desta diferenciação 

entre países. Adotaremos aqui a definição de IED utilizada pelo Fundo Monetário 

Internacional2: 

 

O termo descreve uma categoria de investimento internacional feita por uma 
entidade que reside em uma economia (investidor direto) com o objetivo de 
estabelecer um interesse duradouro em uma empresa residente em uma 
economia diferente daquela do investidor (empresa de investimento direto). 
“Interesse duradouro” implica a existência de uma relação de longo prazo entre 
o investidor direto e a empresa e um significante grau de influência pelo 
investidor direto na administração da empresa de investimento direto. 
Investimento direto envolve tanto a transação inicial entre duas entidades 
quanto todas as transações de capital subseqüentes entre elas e entre 
empresas afiliadas, ambas as sociedades anônimas ou empresas sem capital 
acionário (FMI, p. 152, 2001, tradução nossa) 

 

                                                           
1 Em geral, os países reconhecem como 10% de controle acionário para classificar como IED, entretanto 
estes valores podem variar entre 10%-50%, ou mesmo não estabelecendo um padrão mínimo e levando 
em consideração outras evidências, como os bens de propriedade externa ou o poder de voz da empresa 
externa. 
2 Definição esta encontrada no Foreign Direct Investment Statistics: How Countries Measure FDI 2001,  
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Através de tal definição, podemos compreender que os interesses na 

realização de IED divergem dos interesses em investimentos internacionais em 

portfólio, posto que o primeiro se reverte em interesses comuns em determinada 

empresa ou projeto (levando a um relacionamento de longo prazo) e o segundo está 

suscetível a mudanças de perspectivas no mercado financeiro. 

 

2.2 Evolução das Transnacionais e do Investimento Externo  

 

O século XIX presenciou a emergência do IED privado das empresas 

multinacionais. Se a Companhia das Índias Orientais (nos século XVII e XVIII ) podia 

já ser considerada uma TNC, foi apenas após as grandes revoluções sociais do século 

XVIII que volumes consideráveis de dinheiro privado começaram a ser investidos 

transnacionalmente. De acordo com Dunning: 

Enquanto durante ¾ do século XIX, o investimento direto exportado consistia 
de investimento expatriado ou finança angariada no país de origem por 
corporações ou empresários individuais para comprar uma participação de 
controle no capital em uma companhia estrangeira, os subseqüentes quarenta 
anos viram a infância e adolescência do tipo de atividade que essencialmente 
domina os dias de hoje, a saber, o estabelecimento de filiais internacionais por 
empresas que já operam em seus países de origem. Esse último impulso teve 
início por volta da metade do século XIX, ganhou força depois de 1887 e por 
volta de 1914 tornou-se firmemente estabelecido como um veículo de 
envolvimento internacional econômico (DUNNING, 1983, p.4, tradução nossa). 

 

 É fácil entender um dos motivos para o Século XIX ter lançado as bases para o 

atual cenário das operações econômicas internacionais. Com o fim das Guerras 

Napoleônicas, o equilíbrio internacional é estabelecido no Congresso de Viena, 

criando um cenário de paz entre as nações suficiente para a emersão das empresas 

transnacionais. Este contexto foi interrompido com a Primeira Grande Guerra (1914) e 

os vinte anos de crise subseqüentes, caracterizados pela redução no volume de IED 

(DUNNING, 1983). Assim, o vasto crescimento no investimento internacional do século 

XIX apenas conseguiu ser retomado após a Segunda Grande Guerra. 
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Figura 1- Estoque estimado de IED acumulado em países receptores (em bilhões de US$) 1914-1978. 

Fonte: DUNNING, p. 7, 1983 
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 Como podemos observar no gráfico acima, o estoque de investimento 

estrangeiro em outros países se manteve estagnado entre 1914 e 1938 (em 

conseqüência da Primeira Grande Guerra e o período que se seguiu conhecido como 

os 20 anos de crise) passou de US$24 bilhões (em 1938) para US$54 bilhões em 

1960. De acordo com Dunning (1983), este crescimento no pós Guerra foi, em um 

primeiro momento, motivado pelos EUA3  controlando 2/3 dos novos investimentos 

externos desde a Segunda Grande Guerra. Apenas após os anos 1960, empresas 

Européias e posteriormente japonesas passaram a aumentar seu papel como 

investidores internacionais.  

Estimulados pelos avanços tecnológicos da Segunda Grande Guerra e pelo 

ambiente político e econômico mais estável e favorável do que no período anterior a 

guerra (DUNNING, 1983), o setor privado iniciou sua expansão internacional de forma 

cada vez mais agressiva. Distâncias se encurtaram devido aos avanços em transporte 

e telecomunicação e países dentro do mesmo bloco (soviético ou capitalista) 

usufruíram de um ambiente mais cooperativo4 e com menos estímulos a defecção.  

Importante notar que, mesmo com as duas crises no petróleo e a estagnação 

econômica dos anos 1980, esta tendência continuou. Mais do que isso, acelerou de 

forma espantosa. Por um lado, a tecnologia de telecomunicações e transporte 

continuou a avançar a passos largos – com a popularização da aviação comercial, a 

                                                           
3 O que não podia ser diferente: além poucos danos diretos ao seu território nacional e sua estrutura 
produtiva, os EUA saem da Guerra com uma indústria nacional em pleno vapor e com capacidade 
produtiva inigualável, enquanto países da Europa e Ásia se encontravam completamente devastados. 
Adicionalmente os gastos do governo dos EUA no esforço de reconstrução da Europa e Japão 
beneficiaram diretamente empresas norte-americanas. 
4 Acordos econômicos como o GATT4 (1947) ou a Comunidade Econômica Européia (1957). 
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informática dobrando capacidades a cada 18 meses, o advento do Fax e depois da 

internet, entre outros – facilitando a comunicação entre matrizes e filiais e criando uma 

maior integração e controle estratégico da empresa multinacional como um todo 

(FRIEDEN, 2006).  

Por outro lado, a derrocada do regime soviético, a abertura de mercados (como 

os da China, Índia, Leste Europeu e América Latina) antes fechados a integração 

internacional, também estimularam este processo. De acordo com Frieden: 

“Quando a China abandonou a planificação econômica, e a Índia diminuiu a 
substituição de importações, 1/3 da população mundial foi arrancada de 
décadas de isolamento econômico e arremessada na corrente da economia 
global. Evoluções semelhantes, no antigo bloco soviético e na América Latina, 
afetaram mais um bilhão de pessoas.” (FRIEDEN, p. 435, 2006) 

 
 Adicionalmente, disseminação dos blocos econômicos para além da Europa e 

a Organização Mundial do Comércio (OMC) são alguns exemplos das transformações 

políticas que proporcionaram uma maior integração dentro da economia mundial e a 

explosão dos investimentos transnacionais aos níveis contemporâneos.  

Se em 1978 o volume de estoque mundial de IED em países receptores era de 

aproximadamente de US$ 360 bilhões (DUNNING, 1983), em 1990 este valor já 

atingia US$ 2,081 trilhões (UNCTAD, 2010a). Ao final da década de 1990 este número 

mais que triplicaria: em 2000, a estimativa da Conferência das Nações Unidas para 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês) era de US$7,442 trilhões e, 

no ano de 2009, alcançava US$ 17,7 trilhões (UNCTAD, 2010a). Trata-se de um 

avanço espantoso, proporcionado por uma combinação única das características 

tecnológicas e sócio-políticas das últimas décadas do milênio. Assim: 

“A produção tornou-se global nos últimos 25 anos de século XX. As empresas 
terceirizavam os componentes necessários para fabricar seus produtos, 
deixando esses insumos a cargos das indústrias de vários países diferentes. 
No fim do século, o comércio mundial era duas ou três vezes mais importante 
para os países desenvolvidos do que havia sido na década de 1960, e isso 
facilitou a distribuição, pelas empresas, de produtos e serviços em várias 
localidades. As firmas podiam estabelecer atividades como pesquisa e 
desenvolvimento, marketing, produção e montagem a milhares de quilômetros 
de distância uma das outras, por motivos econômicos, políticos ou regulatórios; 
e, então, podiam embargar o produto final para consumidores do mundo 
todo.”(FRIEDEN, p. 442, 2006) 

Assim, empresas multinacionais avançaram no sentindo de dispersar sua 

produção ao redor do globo e valorizar mercados que não apenas os seus de origem. 

Desta forma, empresas como a IBM e a Volkswagen realizavam maior parte de suas 
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vendas fora de seus países de origem (60% e 80%, respectivamente) (FRIEDEN, p. 

443, 2006). Este avanço da integração econômica global é sentido também nos 

hábitos e no consumo das pessoas. Os produtos se assemelham ao redor do mundo, 

mesmo com características peculiares a cada cultura. Produtos de marcas como a 

Nestlé, Microsoft, Google, Sony, LG, Samsung e centenas de outras marcas globais 

são consumidos rigorosamente em quase todos os países do mundo, com produtos 

que passam por pouca ou nenhuma alteração para a adaptação aos mercados 

consumidores específicos. 

Figura 2Estoque de IED em países receptores período 1990-2009 - em bilhões de US$. Dados: UNCTAD, 

2010 
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O que nos anos 1980-1990 começou a ser debatido nos meios acadêmicos 

como “Globalização” (termo substituto de imperialismo5) é hoje uma realidade que 

evolui a passos largos e que não sabemos até que ponto irá avançar. Mesmo o 

conceito de estado soberano, que é a base de todo o sistema internacional moderno, 

começa a ser questionado principalmente pela consolidação de organizações 

internacionais como a União Européia. Desta forma, este processo de globalização, ao 

mesmo tempo em que impulsiona o volume de IED, é impulsionado pela crescente 

integração econômica que o investimento externo cria entre os países.  

Entretanto, se faz necessário esclarecer a partir de agora as motivações e os 

interesses das empresas em expandir para mercados externos – afinal, mesmo com 

climas políticos favoráveis e motivações tecnológicas, resta descobrir quais as 

                                                           
5
 KASZNAR, 2010. 
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vantagens das empresas, o que as motiva a explorar mercados externos e a forma 

como esta internacionalização ocorre. 

 

2.3 Teorias da internacionalização – Porque empresas se 

internacionalizam 

 

Idealmente, em uma situação econômica de concorrência perfeita, com plena 

mobilidade de fatores no sistema internacional e disponibilidade de tecnologia 

semelhante a todos os competidores, não existem incentivos para que empresas 

internacionalizem sua produção, investindo em outros países (BAUMAN; CANUTO; 

GONÇALVES, 2004). Isto porque o número de incertezas, regras, diferenças culturais, 

desafios gerenciais e novos concorrentes seriam agentes desencorajadores de 

possíveis investimentos além fronteiras.  

Contudo, o mercado atual está muito distante deste cenário. Poucas empresas 

possuem muitas vantagens específicas e detém controle quase monopolístico de 

tecnologias, o que cria um mercado de gigantes concorrendo por territórios limitados. 

Estados estabelecem barreiras tarifárias e não-tarifárias como forma de preservar 

suas balanças comerciais e proteger o setor privado local. Ademais, recursos como 

matérias primas, tecnologia ou mão de obra estão distribuídos de forma desigual ao 

redor do globo. No mercado atual, expandir-se transnacionalmente não é apenas uma 

oportunidade, mas uma forma de sobreviver frente seus concorrentes. Mesmo 

desconsiderando tais imperfeições de mercado, a realidade atual possibilita às 

empresas investir em outros mercados com simples intuito de diversificar seus riscos e 

obter ganhos oriundos de diferentes mercados. Conforme expõe Kasznar: 

 

Em geral, os investidores desejam maximizar a rentabilidade da sua carteira de 
aplicações, logo os seus investimentos. Também necessitam expandir. Seus 
investimentos e atividades produtivas podem até dar rentabilidade real no país 
de origem, todavia a taxa de ganhos externos pode ser ainda mais alta, ou as 
perspectivas futuras no exterior podem ser mais interessantes que no país de 
origem. (...) Há vantagem em se diversificar a carteira internacionalmente, pois 
ao invés de se concentrarem “todos os ovos numa cesta só”, eles serão 
distribuídos por várias “cestas”. Portanto, se num país a situação é ruim, num 
outro ela poderá ser boa e com isso as perdas são compensadas pelos ganhos 
noutro país. (KASZNAR, p. 376-357, 1990) 

 



23 

 

 

Ainda dentro deste tema, Kasznar descreve também a seqüência do processo 

de ingresso de empresas no exterior – conforme observado em múltiplos casos - 

demonstrado no gráfico abaixo.  

Figura 3 - Gráfico do Processo de Ingresso no Exterior (Fonte: KASZNAR, 1990) . 

 

 

 De acordo com Kasznar, existem cinco fases distintas que podem ser 

identificadas neste processo. A primeira fase seria caracterizada pelo início das 

intenções no exterior: a abertura de filiais ou representações comerciais, bem como 

associações com parceiros locais ou empresas importadoras (KASZNAR, 1990). Já a 

segunda fase seria o processo de expansão destas operações, com aumento dos 

investimentos, capitalização do projeto, instalação de unidades produtivas ou 

assumindo o controle das operações, no caso de parcerias (KASZNAR, 1990). Assim, 

de acordo com o autor, tais fases seriam demonstrações do processo de 

conhecimento de mercado pelo qual passam as empresas recém internacionalizadas. 

A terceira fase seria a de maturação do processo, com crescimento ainda 

acelerado, exploração de novas oportunidades dentro do mercado, a busca pela 

liderança e afirmação (KASZNAR, 1990). O “ápice” seria a quarta fase, com a 

empresa já estabelecida, crescendo de forma vegetativa e iniciando a procura por 

novos mercados (KASZNAR, 1990). Esta fase pode ser seguida por um declínio ou 

decadência em função da saturação ou questões de inviabilidade do mercado – sendo 

esta a quinta fase, de acordo com o autor. Entretanto, este declínio pode não ocorrer, 
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havendo uma perpetuidade do processo ocorrendo de forma lenta e sujeita a 

oscilações.  

Não existe uma teoria clara e amplamente aceita sobre a existência de 

transnacionais e fluxos de IED – embora existam várias formas de se observar e 

interpretar a questão, os modelos existentes não são unânimes. Faremos aqui uma 

breve apresentação das principais teorias sobre TNCs, apresentando os fatores que 

entram em questão na hora de internacionalizar a produção de uma empresa.  

 

2.3.1 Hymer e as vantagens de propriedade  

 

 A teoria de Hymer sobre a atuação de companhias transnacionais tem como 

base as imperfeições no mercado internacional (LIZONDO, p. 90, 1993). Hymer, em 

seu estudo inicial, buscou descobrir se os fluxos de IED seguiam as mesmas leis do 

fluxo internacional de capital (ou seja, de um país com menores taxas de juro para um 

país com maiores taxas de juros) (AMATUCCI, p. 7, 2009). Como resultado final, 

descobriu que não: os fluxos de IED seguem os ensejos das operações internacionais 

de cada firma e das vantagens específicas de propriedade (ownership). Para Hymer 

dois fatores estimulam o investimento externo direto: 

“(1) Firmas controlam empresas em muitos países de maneira a remover a 
competição entre elas quando as empresas vendem no mesmo mercado ou 
vendem uma para a outra sob condições de competição imperfeita. (2) Firmas 
empreendem operações em países estrangeiros de maneira a se apropriarem 
plenamente dos retornos sobre certas habilidades que elas possuem. Elas 
escolhem este método ao invés de métodos alternativos como licenciamento 
porque as imperfeições de mercado impedem a plena realização de lucros a 
menos que a firma exerça algum controle”. (HYMER, p. 3, 1960 in AMATUCCI, 
p. 7, 2009) 

  

 A resposta negativa ao questionamento inicial de Hymer pode ser assim 

explicada: para alavancar o seu novo empreendimento em outro país, as 

transnacionais tendem a buscar financiamentos e recursos nos novos locais de 

atuação, eventualmente levando a repasse destes recursos a matriz (AMATUCCI, p. 8, 

2009). Assim, através das imperfeições de mercado, explica-se o porquê dos recursos 

não seguirem o caminho esperado, de um mercado com baixa taxa de juros para um 

país com taxa de juros superior (AMATUCCI, p. 8, 2009). 
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Adicionalmente, Hymer também ressalta duas vantagens econômicas obtidas 

por TNCs ao controlar propriedades em outros mercados (AMATUCCI, p. 8, 2009). Em 

primeiro lugar, ao investir recursos próprios em um novo empreendimento em outro 

país, a empresa se torna mais comprometida com o sucesso deste novo 

empreendimento – da mesma forma como se o investimento fosse realizado no seu 

mercado de origem (HYMER, 1976; AMATUCCI, 2009). Da mesma forma, a 

companhia também detém controle da produção, podendo adequá-la a suas 

necessidades globais e manter-la sob seu padrão de qualidade.  

Uma segunda vantagem econômica da propriedade está na redução da 

concorrência externa. Ao obter controle sobre empresas em outros países, reduz-se a 

concorrência no mercado internacional, pois não há sentindo em rivalizar com uma de 

suas filiais (HYMER, 1976; AMATUCCI, p. 8, 2009). E, principalmente, devido à 

imperfeições de mercado, ao controlar a produção localmente, detém-se vantagem 

sobre outros competidores em outros países que exportam para o novo país de 

atuação da empresa (HYMER, 1976; AMATUCCI, p. 8, 2009). Assim, ao produzir 

neste novo país, a empresa se isenta de enfrentar barreiras tarifárias e não tarifárias, 

as quais estarão submetidas suas concorrentes internacionais.  

Empresas estrangeiras ainda enfrentam muitas dificuldades em novos países: 

questões geográficas, culturais, políticas, legais e econômicas se tornam fatores que 

tenderiam a desestimular este investimento. Contudo, as imperfeições de mercado 

estimulam as empresas a investir de forma direta em outros países, presumindo 

também que haja vantagens específicas da empresa (LIZONDO, p. 90, 1993). 

As firmas possuem conhecimentos, habilidades e propriedades específicas que 

lhes garantem vantagens que justificam os gastos e desafios com investimentos de 

propriedade em outros mercados.  Dentre estas vantagens, podemos citar marcas, 

patentes, tecnologia e técnicas de gestão (HYMER, p. 20, 1976; LIZONDO, p. 90, 

1993). Assim, uma empresa “pode desejar ampliar o exercício dessas competências 

para obter lucros em outros países, mas se os mercados forem imperfeitos, ela não 

poderá tirar pleno proveito de suas vantagens, a não ser que exerça a propriedade e o 

controle das operações no país estrangeiro” (HYMER, p. 23-25, 1960 in AMATUCCI, p. 

8, 2009). 
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2.3.2 Vernon e a teoria do ciclo do produto 

 

 Raymond Vernon, em seu artigo International Investment and International 

Trade in the Product Cycle (1966), explica os fluxos de investimento externo com base 

no ciclo de maturação do produto pressupondo diferenciação de tecnologia entre 

países. De acordo com Amatucci (p.11, 2009): 

Vernon pressupõe assim que o pressuposto de que a inovação tecnológica 
depende de riqueza nacional em forma de disponibilidade de capital, 
especialização da mão-de-obra, e também, do lado da demanda, de um 
consumidor abastado, capaz de pagar pelo preço da inovação, que é alto 
devido aos custos de produção de um produto ainda não padronizado. 

 
 Para Vernon (1966) embora possamos considerar conhecimento científico 

como razoavelmente igualitário entre os países desenvolvidos, a combinação de 

conhecimento científico, capital disponível e mercado consumidor nos Estados Unidos 

faz com este país se destaque em termos de inovação tecnológica e de produtos. Este 

raciocínio é facilmente aceito ao consideramos, principalmente na época de 

publicação do artigo, a predominância dos EUA na criação de novos produtos em 

vazão de outros países desenvolvidos. Assim, sua demonstração das fases de 

evolução do produto (Inovação, Maturação e Padronização) é analisado em termos de 

3 mercados distintos: o país de criação da nova tecnologia (EUA), outros países 

avançados, e países em desenvolvimento.  

 Na primeira fase, de inovação, existe a maior necessidade de mão de obra 

altamente qualificada para lidar com os novos processos e especificidades. Aspectos 

logísticos como proximidade do mercado consumidor primário também se fazem 

necessários (VERNON, 1996). Na fase de inovação a nova tecnologia ainda é cara, 

com baixa elasticidade de preço e altas margens de lucro (AMATUCCI, p. 11, 2009). A 

empresa responsável pela nova tecnologia ainda detém monopólio sobre a produção 

do produto, abastecendo também mercados externos desenvolvidos e em 

desenvolvimento.  

 Assim, a segunda fase, de maturação, é caracterizada pela entrada de novos 

produtos de concorrentes, pela redução nos custos da produção devido à maior 

padronização do processo. Estes fatores fazem com que o preço do produto seja 

reduzido, reduzindo-se também as margens de lucro da empresa (AMATUCCI, p. 11, 

2009). A produção também se dissemina em outros países desenvolvidos e se inicia 

em países em desenvolvimento, que também aumentam a demanda pelo produto.   
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 Com a produção completamente padronizada, muitos competidores no 

mercado e margens de lucro reduzidas, as empresas buscam a redução de custos. 

Isso leva a produção em países em desenvolvimento, com mão de obra e insumos a 

menor custo (VERNON, 1996). 

 A teoria de Vernon se tornou muito popular por se aplicar a inúmeros produtos 

que, um dia avançados, se tornaram hoje commodities, como televisores, 

computadores e telefones celulares, produtos cuja produção é padronizada e se 

concentra em países em desenvolvimento.   

 

2.3.3 A teoria da internalização de Buckley e Casson 

 

 Assim como Hymer, Buckley e Casson (1991) fazem uso das imperfeições de 

mercado como base para a construção de sua teoria (RUGMAN; VERBEKE, 2003; 

AMATUCCI, 2009).  Contudo, Buckley e Casson se diferenciam principalmente por dar 

ênfase aos mercados intermediários do processo produtivo no ambiente internacional 

e das benesses que estes podem proporcionar em termos de tecnologia, patente, 

capital humano, etc. (RUGMAN; VERBEKE, 2003) e não apenas aos mercados 

consumidores finais. Para estes autores, a existência de mercados imperfeitos é o fato 

que gera os benefícios de se internalizar a produção e o que leva a criação de 

empresas transnacionais (BUCKLEY; CASSON, 1991; RUGMAN; VERBEKE, 2003; 

AMATUCCI, 2009). Assim, Buckley e Casson especificam cinco tipos de imperfeições 

de mercado que criam oportunidades para a internalização do processo produtivo 

(BUCKLEY; CASSON, 1991; RUGMAN; VERBEKE, 2003; AMATUCCI, 2009):  

1) Ausência de coordenação entre atividades intermediárias no processo 

produtivo em termos de mercados futuros, incentivando a empresa a 

criação de um mercado de futuros próprio, interno; 

2) Inabilidade dos mercados externos de proporcionar preços discriminatórios, 

muitas vezes necessários a viabilização da produção. Desta forma, cria-se 

um incentivo para internalizar etapas da produção; 

3) Problemas de barganha, originados quando compradores e vendedores 

detêm grande poder de mercado. Este tipo de relação que pode gerar 

riscos em termos de preço, fornecimento e desencontros produtivos; 
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4) Incerteza do comprador acerca do real valor de um novo “conhecimento”6 

sem patente ou registro; 

5) Intervenção governamental, na forma de impostos, restrição no movimento 

de capitais, entre outros fatores insipientes ao mercado internacional. 

Assim, em face aos desafios acima listados, as empresas são motivadas a 

internalizar as etapas da produção, controlando riscos e levando à verticalização da 

empresa (AMATUCCI, 2009).   

De maneira análoga, Buckley e Casson também dissertam acerca das 

vantagens que o modo de produção internacional pode proporcionar a empresa em 

termos de pesquisa e desenvolvimento. Para os autores, formar-se ia um sistema 

internacional de inteligência capaz de gerar conhecimento básico e tecnologias 

aplicáveis em processo de P&D interno a firma ou de uso comercial em mercados 

diversos (BUCKLEY; CASSON, 1991). Como resultado final, a empresa deteria uma 

rede global de plantas produtivas semelhantes7, gerando conhecimento e produtos em 

uma escala global. 

 

2.3.4 Dunning e a Teoria do Paradigma Eclético 

 

Dunning retoma as idéias de Hymer (vantagens de propriedade) e Buckley-

Casson (benefícios da internalização) na elaboração de uma teoria mais abrangente 

sobre TNCs, além de retomar aspectos do modelo Heckscher-Ohlin (vantagens 

locacionais) e de Michael Porter.  Para o autor, cada uma destas idéias 

individualmente não é suficiente para explicar o IED, embora estabeleçam incentivos 

para a internacionalização (AMATUCCI, p. 15, 2009), tornando necessário um modelo 

analítico que englobe estas perspectivas.  

De forma semelhante à Hymer, Dunning defende que as empresas podem 

obter vantagens competitivas ao adquirir propriedades no exterior, seja através de 

vantagens específicas da empresa (tecnologia, marcas, patentes, etc.), da facilidade 

de acesso ao mercado frente aos seus concorrentes internacionais ou do controle de 

fontes de matéria prima (AMATUCCI, p.15, 2009).  

                                                           
6 Como utilizado pelos autores, knowledge, ou produtos com insumos tecnológicos. 
7 Não havendo grande assimetria entre fatores locais ou custos de transportes sejam muito reduzidos 
(BUCKLEY; CASSON, 1991). 
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Contudo, os benefícios de propriedade não explicam por si sós o porquê de 

não fazer uso de uma estratégia de licenciamento de marcas, processo e tecnologia, 

ou mesmo atuação através de franquias (AMATUCCI, p. 15, 2009). Companhias como 

a PepsiCo expõem seus produtos no Brasil desta forma, transferindo marcas e 

tecnologia para que a produção seja controlada por outra empresa8. Esta seria uma 

estratégia mais eficiente e menos desafiante de montar e controlar subsidiárias em 

vários mercados. Assim, se faz necessária uma teoria que explique as vantagens de 

internalizar esta produção (KRUGMAN; OBSTFELD, p. 179, 2004). 

Neste sentido, a teoria de Buckley e Casson acerca de internalização auxilia na 

explicação do IED ao demonstrar as vantagens que a empresa adquire ao deter 

controle da produção além-fronteiras. Ao internalizar a produção, não apenas pode-se 

controlar melhor a produção em termos de qualidade e interesses globais da empresa, 

mas também se esquiva de desafios possivelmente apresentado por governos no 

exterior e proteção a propriedade intelectual da firma (KRUGMAN; OBSTFELD, p, 179, 

2004). 

Entretanto, para Dunning, a internalização da produção isoladamente também 

não explica o investimento direto (AMATUCCI, p. 15, 2009). Afinal, a internalização da 

produção poderia ser simplesmente realizada dentro do país de origem da empresa ou 

então a produção poderia ser realizada de forma indiferente aos países. Assim, este 

autor acrescenta o aspecto locacional como fator determinante ao IED.  

 A localização da produção será importante em termos de insumos produtivos 

(matéria prima e recursos humanos), custos de produção (impostos, salários), custos 

de transporte e mercado consumidor. De acordo com Krugman e Obstfeld (p. 179, 

2004): 

A localização da produção é quase sempre determinada pelos recursos. A 
exploração de alumínio deve estar próxima de onde a energia é fornecida a 
baixo custo. Os fabricantes de minicomputadores localizam suas unidades 
intensivas em trabalho qualificado em Massachussetts ou no norte da Califórnia, 
e as unidades intensivas em trabalho menos qualificado na Irlanda ou 
Cingapura. Alternativamente, os custos dos transportes e outras barreiras ao 
comércio podem determinar a localização. As firmas norte-americanas 
produzem localmente para o mercado europeu em parte para reduzir custos de 
transporte; desde que os modelos que vendem bem na Europa são 
freqüentemente bastante diferentes dos mais vendidos nos Estados Unidos, faz 
sentido ter unidades de produção separadas e instalá-las em diferentes países. 

 

                                                           
8 No caso brasileiro, produtos da PepsiCo como Pepsi e Gatorade são produzidos e comercializados pela 
Ambev. 
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 Além dos motivos acima, muito semelhantes às teorias de comércio 

internacional (Ricardiano e Heckscher-Ohlin), Dunning também ressalta outras 

vantagens oriundas da localização da empresa, como “o ambiente legal e comercial na 

qual os fundos são utilizados – a estrutura de mercado, legislação governamental e 

políticas” (p. 9, 1980).  

 Desta forma, Dunning conclui que uma combinação entre os três fatores acima 

(e não cada um de forma isolada) forma uma melhor ferramenta analítica para explicar 

os fluxos de IED privado (AMATUCCI, p. 16, 2009). Não apenas isso, mas também 

auxilia na explicação de outros fenômenos observados em transnacionais: 

Devido ao fato de operar em diferentes locais, a empresa pode auferir 
vantagens adicionais de ownership, como beneficiar-se de preços de 
transferência internacional (arbitragem), transferir ativos líquidos de maneira a 
beneficiar-se de flutuações cambiais (ou proteger-se delas), diminuindo o risco 
cambial; também diminuindo o risco de operação pela diversificação territorial 
(AMATUCCI, p. 16, 2009). 

 

2.3.5 Modelo de Uppsala e a internacionalização gradual: Como 
algumas empresas se internacionalizam 

 

 O modelo de Uppsala prevê que empresas buscarão o mercado internacional 

de maneira gradual, ao invés de realizar grandes investimentos logo ao iniciar seu 

processo de expansão. Adicionalmente, o modelo argumenta que pode ser observada 

uma correlação entre a distância psíquica entre o país de origem e o país de destino e 

a ordem cronológica deste processo de internacionalização (AMATUCCI, 2009; 

JOHANSON, WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

 É importante notar que, ao contrário das demais teorias apresentadas 

previamente, o modelo de Uppsala é centrado principalmente no como as empresas 

se internacionalizam, e não no por que. Isto acontece pois a pesquisa original 

realizada por Johanson e Vahlne em 1974 teve seu foco principal em empresas de seu 

país de origem (Suécia) já atuando transnacionalmente, algumas com mais de 100 

anos de experiência internacional. Nesta pesquisa, foram encontrados padrões na 

forma como esta expansão internacional ocorreu (o como), que são a base de tal 

modelo. 

 Em primeiro lugar, Vahlne e Johanson estabelecem uma divisão de quatro 

estágios da internacionalização de uma firma, a saber : 1) sem atividades regulares de 
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exportação; 2) exportação via agentes independentes de exportação; 3) subsidiária de 

vendas; e 4) produção manufatureira no outro país (JOHANSON, WIEDERSHEIM-

PAUL, p. 307, 1975). Esta divisão feita pelos autores levou em consideração o fato de 

ser marcos que definem de forma clara o comprometimento da firma com mercados 

externos e que estes estágios serem comumente referidos desta forma por pessoas 

atuando nas firmas pesquisadas.  

 Assim, de acordo com o modelo de Uppsala é estabelecida uma ordem pela 

qual a empresa começa seu processo não exportando, ou exportando pouco e evolui 

até a etapa em que possui uma planta produtiva em outro país. A cada um destes 

estágios é possível examinar a evolução no comprometimento de recursos por parte 

da firma nos mercados externos. Também é possível estabelecer uma relação entre a 

quantidade de informação que flui dos novos mercados para o país de origem e a 

experiência adquirida com a evolução das ambições internacionais da firma 

(JOHANSON, WIEDERSHEIM-PAUL, 1975).  

No primeiro estágio, não há qualquer comprometimento de recursos, não 

havendo, portanto, qualquer fluxo de informações entre a empresa e estrangeiro. Já 

no segundo estágio, ocorre algum comprometimento formal com mercados 

estrangeiros, com parte da produção destinada ao exterior. Adicionalmente, abre-se 

algum canal de comunicação entre a empresa e o novo país de atuação, como fatores 

que influenciam as vendas e o volume destas, por exemplo (JOHANSON, 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

Através da terceira etapa, o comprometimento formal fica estabelecido, posto 

que foram investidos recursos em alguma estrutura física e não se torna tão fácil 

abandonar o mercado frente a dificuldades apresentadas. Com o estabelecimento de 

uma central de vendas, adquire-se conhecimento sobre os hábitos de consumo, 

legislação e ganha-se experiência direta no mercado. No quarto estágio o 

comprometimento está feito: os gastos com uma unidade produtiva são relativamente 

altos e o estímulo para resistir dentro do novo mercado é bem maior. O conhecimento 

e experiência que fluem da abertura de plantas de produção é muito elevado, ganha-

se em aprendizado, não apenas social, político, legal e econômico do país, mas 

também sobre como gerir diferentes unidades em diferentes países (JOHANSON, 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 
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A esta seqüência descrita nos últimos parágrafos, os autores denominam 

“cadeia de estabelecimento”9 e é uma simplificação dos passos dados por empresas 

em meio a um processo de internacionalização. Logicamente, não se pode esperar 

que todas as empresas sigam este mesmo caminho, tendo em mente que cada 

indústria ou empresa terá estímulos e histórias diferentes. Também não se pode 

afirmar que em todos os países de atuação da empresa esta seqüencia será seguida, 

seja por especificidades do mercado ou da indústria em questão 10  (JOHANSON, 

WIEDERSHEIM-PAUL, p. 307, 1975). 

Um conceito secundário dentro do modelo de Uppsala, mas que ajuda a 

esclarecer muito bem o comportamento de algumas indústrias de determinados países 

(como veremos adiante), é o conceito de “distância psíquica”11. Definido pelos autores 

como “fatores que previnem ou atrapalham o fluxo de informação entre a firma e o 

mercado” (JOHANSON, WIEDERSHEIM-PAUL, p. 308, 1975), a distância psíquica 

reflete muito das diferenças ou similaridades entre o país de origem da empresa e o 

país onde a empresa pretende atuar. Fatores como cultura, idioma, ambiente político e 

econômico, legislação e nível educacional são alguns exemplos que interferem na 

distância psíquica. Distância geográfica, embora possa vir a ser um fator que 

influencie na distância psíquica, não está necessariamente relacionado. Por exemplo, 

o Reino Unido está muito mais próximo psiquicamente de Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia (mesmo com distâncias expressivas) do que da França.   

Este conceito inova em relação aos demais modelos apresentados 

previamente nesta dissertação. Embora a teoria de Vahlne e Johanson reconheça o 

tamanho do mercado e outras variáveis econômicas como fatores fundamentais na 

decisão de internacionalizar (e que de fato devem e são sempre observados), os 

autores revelam que existem evidências de uma correlação entre distância psíquica e 

a ordem cronológica da internacionalização (AMATUCCI, 2009).  

Assim, compreende-se pelo argumento do fator distância psíquica que, embora 

fatores econômicos e mercadológicos sejam primordiais nas escolhas das empresas 

de se internacionalizar, o fluxo de conhecimento entre empresa e mercado (que será 

maior quanto menor a distância psíquica) irá influenciar diretamente na forma e no 

grau de comprometimento da firma com o novo mercado. Exemplificando: digamos 

                                                           
9 Establishment Chain, no original, em inglês (tradução nossa). 
10 Como por exemplo, o fato de alguns mercados serem pequenos demais para justificar uma planta de 
produção. Questões como uniões aduaneiras e proximidade geográfica, além de fatores econômicos 
podem afetar de maneira semelhante.  
11 Psychic distance, no original, em inglês (tradução nossa). 
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que uma firma de serviços estadunidense decida investir no exterior pela primeira vez 

e esteja se decidindo sobre atuar no México e no Canadá (excluindo o fator NAFTA).  

O México, com 111 milhões de habitantes, oferece a possibilidade de mão-de-

obra a um menor custo e uma economia com enorme potencial de crescimento, 

embora seja um mercado de baixa renda. Já o Canadá, com apenas 34 milhões de 

habitantes, apresenta alto custo de mão-de-obra e um mercado bem consolidado e 

que cresce pouco, mesmo que seja um mercado de renda elevada. Analisando estes 

fatores, o México, por ter um potencial de crescimento maior, pode ser considerado 

mais vantajoso para a empresa. Entretanto, as similaridades entre Canadá e EUA são 

muito maiores do que entre EUA e México. Assim, mesmo que economicamente o 

México possa interessar mais a empresa, o Canadá parece uma extensão mais 

natural e a empresa terá a predisposição de investir neste país em um maior grau de 

comprometimento.  Isto é o que de fato acontece, com empresas dos EUA observando 

o Canadá como uma extensão natural de seus negócios enquanto a decisão de 

investir no México passa por um crivo maior.  

 

Figura 4- Quadro Comparativo entre Teorias de Internacionalização. 

Teoria  Principais Argumentos  

Hymer e as Vantagens de Propriedade  • Baseada em Imperfeições de 
Mercado; 

• Vantagens de Propriedade; 

• Redução da Concorrência. 

Vernon e a Teoria do Ciclo do Produto  • Produção tecnológica segue o 
fluxo: País desenvolvido -> 
desenvolvimento. 

Buckley e Casson e a Teoria da 
Internalização  

• Imperfeições de Mercado levam a 
internalização da produçã0; 

• Rede global de produção e P &D. 

Modelo de Uppsala e a 
Internacionalização Gradual 

• Cadeia de Estabelecimento; Sem 
Exportação Regular-> Produção 
Destinada ao Exterior-> 
Representação no Exterior-> 
Produção no Exterior 

• Distância Psíquica. 
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3. Internacionalização de Empresas como uma Política 
Pública: O interesse dos Estados 
 

 Até o momento, nos atemos principalmente aos interesses das empresas em 

se internacionalizar: questões produtivas (matéria prima, mão de obra), 

mercadológicas e econômicas são fatores que compõe as teorias sobre 

internacionalização de empresas. Tais teorias tendem a tratar os países de forma 

periférica, apenas como atores que distorcem a competição internacional (seja com 

diferentes ambientes sócio-econômicos ou criação de barreiras tarifárias e não 

tarifárias aos mercados). Atualmente, entretanto, isso não é mais completamente 

aplicável. 

Embora os interesses da iniciativa privada ainda estejam em primeiro plano, os 

atores governamentais vêm emergindo como um fator preponderante no estímulo das 

empresas a internacionalização. Cada vez mais países vêm abrindo linhas especiais 

de crédito, organizando missões especiais e realizando encontros políticos que tem 

como objetivo impulsionar suas empresas a atuar nos mercados externos não apenas 

através de exportação, mas como legítimas transnacionais. Isolamos abaixo três 

principais conjuntos de fatores que justificam este interesse por parte das empresas. 

a) Fatores Econômicos: 

Um dos grandes argumentos utilizados contra o estímulo governamental 

ao Investimento Externo Direto orientado para o exterior (OFDI, sigla em 

inglês) 12  é que esta prática exportaria empregos e capital que seria 

investido dentro do país. Embora estes sejam dois fatores reais, é preciso 

compreendê-los dentro de um cenário de benefícios econômicos que o 

OFDI pode proporcionar ao país.  

Em primeiro lugar, o fluxo inicial de capital para o exterior tende a atingir 

um equilíbrio após certo tempo, quando o investimento em plantas 

produtivas, escritórios, etc. começam a apresentar rentabilidade para a 

empresa. Assim, os fluxos de lucro repatriado, vindos das filiais 

internacionais para suas matrizes domésticas, acabam por gerar retornos 

financeiros positivos para o país (UNCTAD, 2006). 

                                                           
12 Utilizaremos daqui em diante a sigla “OFDI”, em inglês Outward Foreign Direct Investment, literalmente, 
Investimento Externo Direto Orientado para Fora. 
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Em segundo lugar, a estratégia de internacionalização da empresa 

tende a ser observada como uma alternativa para a exportação, o que não 

é necessariamente verdade. Na realidade, ao abrir filiais no exterior, uma 

empresa pode com freqüência garantir canais de comunicação e mercados 

para a exportação de produtos de sua matriz em seu país de origem, 

principalmente através de comércio intra-firma. Assim, ao contrário do que 

poderia se imaginar, ao abrir filiais em outros países, as empresas 

aumentaram “suas exportações no total de vendas externas dos países de 

origem e melhoraram a performance exportadora desses países em termos 

mundiais” (ALEM; CAVALCANTI, p. 270, 2007). 

Outro importante fator econômico para o estímulo ao OFDI pelos países 

está nas características intrínsecas do setor de serviços. Embora os 

serviços possam sim ser “exportados” (como o caso das empresas de 

tecnologia da informação e telemarketing na Índia demonstram) em algum 

grau, empresas de contabilidade, logística e engenharia adquirem uma 

maior participação internacional ao atuar diretamente em mercados 

externos, com escritórios, pessoal e estrutura própria, estando próximo das 

empresas e governos de outros países (ALEM; CAVALCANTI, 2007). 

 Um quarto fator são os ganhos econômicos de diversos setores 

localizados no país de origem da empresa internacionalizada. Com o 

aumento das receitas da empresa (oriundas do exterior), empresas de seu 

país de origem que prestam serviços, fornecem matérias primas ou 

produzem bens de forma terceirizada tendem a compartilhar os benefícios 

econômicos de forma indireta. Adicionalmente, algumas empresas locais 

podem seguir o caminho da empresa internacionalizada, abrindo operações 

em outros países para fornecer serviços para esta empresa no novo 

mercado, podendo aproveitar isto como plataforma para conquistar clientes 

estrangeiros13. 

b) Fatores de Desenvolvimento 

Um dos mais importantes argumentos utilizados em favor do incentivo 

estatal ao OFDI é o de que ao competir diretamente no cenário 

internacional, as empresas tendem a modernizar e desenvolver suas 

atividades e, indiretamente, estender tais benefícios a seu país de origem.  
                                                           
13 Um bom exemplo é o de empresas do setor financeiro. 
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Com o aumento da desempenho e tecnologia adquiridas da experiência 

nos mercados internacionais, a empresa se moderniza e transforma seus 

fornecedores e concorrentes dentro da indústria, fazendo com que o país 

ganhe competitividade. De acordo com a UNCTAD: 

Evidências sugerem que sob condições apropriadas nos países de origem, 
maior competitividade de firmas que investem no exterior pode de fato 
contribuir para acentuar a competitividade industrial e reestruturação na 
economia de origem como um todo. Por exemplo, maior aprimoramento 
ocorreu em indústrias inteiras em que as firmas se engajaram em IED para o 
exterior. Exemplos são a indústria de TI na Índia, a indústria de eletrônicos de 
consumo na República da Coréia e China e as indústrias de computadores e 
semicondutores em Taiwan, Província da China (p. 29, 2006). 

O fator descrito na citação acima é conhecido na literatura como “efeito 

de transbordamento”14, quando o desenvolvimento de uma empresa acaba 

afetando as demais ao seu redor, fazendo com que demais setores se 

modernizem da mesma forma, seja pela adoção de melhores práticas, 

treinamento de funcionários, disponibilização de novas tecnologias, entre 

outros. Esta idéia dos efeitos do transbordamento foi muito utilizada pelos 

estados na atração de IED para o mercado interno de seus países sob o 

argumento de que grandes transnacionais de outros países poderiam trazer 

benefícios para a indústria local da maneira descrita acima. Embora esta 

estratégia ainda seja muito utilizada (e útil para a economia dos países), a 

idéia que acomete os governos hoje em dia é a de criar suas próprias 

transnacionais para gerar este desenvolvimento.  

 Adicionalmente, a realização de OFDI pode proporcionar um efeito 

positivo relativo à mão-de-obra do país. Embora o OFDI possa causar 

desemprego no país de origem, ocorre um interessante trade-off neste 

sentido. O desemprego tende a ocorrer primordialmente entre a mão de 

obra pouco qualificada, enquanto o desenvolvimento das empresas 

transnacionais tende a aumentar a demanda por mão de obra qualificada, 

como a de técnicos e especialistas (UNCTAD, 2006). Este aumento da 

demanda por mão-de-obra qualifica cria um efeito extremamente benéfico 

ao país, com a crescente busca por maior desenvolvimento profissional da 

população e o investimento das indústrias transnacionais na capacitação de 

funcionários. Além do mais, a mão de obra pouco qualificada se torna 

                                                           
14 Spillover Effect, no original, em inglês. Este termo tem sido utilizado em diversos campos dentro das 
Ciências Humanas, referindo-se basicamente aos benefícios que o desenvolvimento de uma entidade 
podem supostamente trazer às demais entidades ao seu redor.  
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disponível para exercer funções em outros setores dentro do país, como o 

de infra-estrutura e comércio.  

c) Fatores Políticos 

É importante ressaltar, antes que se crie a falsa impressão a partir dos 

argumentos aqui descritos, que embora incentivar o investimento em outros 

países seja muito importante, de forma alguma tais incentivos devem ser 

concorrentes a uma política de atração de investimento externo. A atração 

de investimento de empresas de outros países é um fator importante tanto 

para um equilíbrio na balança de pagamentos do país quanto para a 

diversificação das atividades produtivas no país e a criação de efeitos de 

transbordamento – como afirmado anteriormente, a atração de indústrias 

estrangeiras para o país permanece uma prática importante para a maioria 

dos Estados.  

Assim, a realização de acordos entre governos de diferentes países 

para que sejam feitos investimentos cruzados é uma prática cada vez mais 

existente no cenário internacional objetivando benefícios mútuos. Por estes 

acordos, as lideranças do estado X criam estímulos diretos (financiamentos 

especiais) ou indiretos (reduções tarifárias) para que suas empresas 

invistam em país Y que, de maneira análoga, criará pacotes de incentivo 

para que suas empresas realizem investimentos em X.  

Desta forma, um país que possui primazia em tecnologia pode trocar 

investimentos com outro que detém grandes indústrias do setor químico 

para o desenvolvimento mútuo, por exemplo. Cria-se assim diversificação 

industrial, efeitos de transbordamento, equilíbrio na balança de pagamentos, 

além de conquistar novos mercados para suas respectivas empresas. Esta 

estratégia foi muito utilizada no fenômeno dos tigres asiáticos, no hoje 

conhecido como “modelo dos gansos voadores”, que era  

 

“o aproveitamento das sinergias regionais por meio de maciços investimentos 
cruzados, com destaque para a transferência do poder tecnológico do Japão. 
Isso se realiza via participações minoritárias japonesas em empresas de países 
vizinhos menos desenvolvidos. O superganso Japão lidera o vôo, seguido de 
perto pelas chamadas ‘novas economias industrializadas’ – Coréia do Sul, 
Taiwan, Hong Kong e Cingapura – depois pelos países mais dinâmicos da 
Asean – Tailândia, Malásia e Indonésia – com as Filipinas e Vietnã na rabeira.” 
(JANK; TACHINARDI, p.242, 2007) 
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Esta tendência acerca de investimentos cruzadas pode ser observada 

com freqüência entre países em desenvolvimento. Os chamados 

investimentos Sul-Sul têm exercido um importante papel em países com 

baixo nível de desenvolvimento: mercados muito pequenos que não seriam 

de interesse de empresas oriundas de países desenvolvidos são providos 

por empresas menores de outros países emergentes, como China, Rússia, 

África do Sul e Brasil. Assim, tanto os setores dos países receptores são 

modernizados, quanto as empresas dos estados de origem são 

beneficiados com livre acesso a novos mercados (OCDE, 2006). 

A realização de investimentos cruzados tem sido uma estratégia não 

apenas com objetivos econômicos, mas também no estreitamento de 

relações políticas e culturais com outros países. Esta estratégia pode ser 

utilizada para a redução de animosidades entre dois antigos rivais (como 

EUA e China antes dos anos 1970), prolongamento de relações para 

manutenção da paz (como no caso dos países europeus), ou mesmo a 

criação de alianças com o objetivo de aumentar o peso político no ambiente 

internacional (como no caso do Brasil estreitando laços com diversos 

países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos). 

Adicionalmente, existe um benefício secundário, mas de substancial 

importância para o país: o fortalecimento soft-power do país. Definido por 

Joseph Nye, soft-power é compreendido como a forma de influenciar os 

demais atores do cenário internacional de forma sutil e indireta. Existem 

várias formas de criar e exercer soft-power, que vão desde a esfera 

diplomática até a influência cultural por músicas, literatura e filmes, sendo 

que a influência econômica exercida por transnacionais é uma das mais 

importantes. Grandes conglomerados como Coca-Cola, Sony e Nestlé, 

embora pareçam ter perdido sua identidade nacional para a maior parte dos 

consumidores, são demonstrações da cultura e pensamento de seus 

respectivos países. Paradoxalmente, justamente por não parecerem 

estrangeiros, já exercem soft-power sob seus consumidores em nome de 

seus estados de origem.  
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3.1  Políticas Públicas: Ações dos Estados de estímulo a 
Internacionalização 

 

De acordo com o World Investment Report 2010 da UNCTAD (2010), o número 

de Tratados Bilaterais de Investimento (BIT 15 , sigla em inglês) e Acordos 

Internacionais de Investimento (IIA 16 , sigla em inglês) tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, com um especial aumento nos acordos Sul-Sul, 

entre países em desenvolvimento. Em 2009, a UNCTAD contabilizava 5.939 IAAs 

firmados no mundo, sendo que deste total, 2.750 eram BITs – uma evolução constante 

desde o ano 2000, quando a instituição contabilizava pouco mais de 4.000 IAAs entre 

os países. O documento também demonstra um aumento considerável em medidas 

para a liberalização dos investimentos externos, em especial entre países da Ásia e 

África17 (UNCTAD, 2010). 

Este fenômeno apontado no relatório serve como evidência de que os estados 

de fato, aumentam a procura de acordos de investimentos cruzados, mirando os 

benefícios já acima expostos – tanto pela perspectiva de atrair investimentos para o 

país, quanto na perspectiva de beneficiar suas empresas. Entretanto, a realização de 

tais acordos é apenas uma parte das diversas outras ferramentas dos países para 

estimular o OFDI. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês) (2006) observa 6 elementos principais 

entre as políticas públicas de apoio a internacionalização de empresas. 

a) Liberalização das restrições ao OFDI – o excesso de barreiras tarifárias e 

empecilhos legais tendem a restringir o IED tanto para fora do país quanto 

o investimento externo no país, assim, esta é uma medida primordial em 

um pacote de estímulo a internacionalização. De acordo com os autores, 

esta medida é “particularmente relevante no caso de países em 

desenvolvimento e nas economias em transição” (ALEM; CAVALCANTI, P. 

274, 2006). 

                                                           
15 No original, em inglês: Bilateral Investment Treaty. 
16 No original, em inglês: International Investment Agreement. 
17 De acordo com o documento, países desenvolvidos já possuem uma economia relativamente mais 
liberal em termos de investimento externo. 
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b) Acordos para a proteção de investimentos no exterio r – um dos 

grandes desestímulos ao investimento internacional, especialmente quando 

se trata de países em vias de desenvolvimento, é o temor as perdas que 

instabilidades políticas e econômicas podem causar. Com uma 

desvalorização monetária (proposital ou não), pode-se perder grandes 

quantias em valor investido em meses. Medidas governamentais de 

“nacionalização” de empresas estrangeiras também são riscos reais e em 

alguns países, como Bolívia, Venezuela e Argentina. Assim, a realização de 

BITs e IIAs surgem como formas de não apenas incentivar o investimento 

cruzado, mas criar garantias de que os investimentos estarão protegidos. 

Também ocorre a emergência de órgãos reguladores entre estados 

capazes de arbitrar a observância de tais acordos (UNCTAD, 2010). 

c) Criação de órgãos para disseminar informação e assi stência técnica – 

é sabido que um dos empecilhos tanto a exportação quanto a 

internacionalização é a dificuldade em conseguir informações sobre como 

fazê-los: afinal, legislação e tarifas variam consideravelmente entre países. 

Além do mais, as diferentes necessidades e hábitos de cada país também 

podem influenciar em tais decisões. 

d) Incentivos fiscais  – criar estímulos fiscais para empresas que investem no 

exterior é uma forma de apoiar empresas a arcar com os riscos de uma 

expansão internacional. O comprometimento de recursos em outros países 

sempre está imbuído de riscos (desde calotes até fracasso no outro 

mercado) e tais incentivos podem ser fundamentais. 

e) Mecanismos de seguros para investimentos – de maneira semelhante 

ao elemento “b” acima exposto, a criação de seguros é fundamental para 

reduzir os riscos do investimento internacional.  Excluindo-se os fatores 

econômicos ou de políticas governamentais, teoricamente seguros pelos 

acordos firmados entre países, diversos outros imprevistos podem ocorrer 

com os recursos investidos em outros países. Conflitos armados, atentados, 

boicotes por parte de sindicatos ou revoluções civis podem levar a perda de 

bilhões em investimentos, sejam em plantas produtivas, fazendas, minas ou 

estruturas de logística (estradas e ferrovias).  Ao assegurar as empresas 

certo ressarcimento de investimento frente a tragédias imprevistas, o país 

de origem certamente age de forma a estimular sua internacionalização. 
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f) Financiamento  – bancos de investimento como o BNDES (brasileiro, que 

será analisado com maior atenção adiante) e o japonês Japan Bank for 

International Cooperation abrem linhas de crédito especiais para que 

empresas financiem suas operações no exterior.  

 

As políticas acima mencionadas variam em termos de objetivos principais e 

métodos, de acordo com os estágios de desenvolvimento de cada economia do país, a 

situação da indústria nacional, balanço de pagamentos, acordos internacionais, entre 

outros (ALEM, CAVALCANTI, p. 276, 2006). Países em desenvolvimento, por exemplo, 

tendem a buscar o aumento da competitividade de suas empresas e das exportações 

nacionais (ALEM, CAVALCANTI, p.276, 2006). Já países desenvolvidos variam em 

suas ambições. A Overseas Private Investment Corporation (OPIC, sigla em inglês) do 

governo dos Estados Unidos, afirma ter a missão de “mobilizar e facilitar a participação 

do capital privado e habilidades dos EUA no desenvolvimento social e econômico de 

países ou regiões em desenvolvimento (...)” (OPIC, 2010). Já o Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC), apresenta entre seus objetivos a manutenção da 

competitividade de suas indústrias, a aquisição ou garantia de acesso a recursos 

naturais estratégicos ou mesmo questões ambientais, como a prevenção ao 

aquecimento global (JBIC, 2010). 

Entretanto, é importante lembrar que os diversos incentivos por parte dos 

estados devem estar vinculados a contrapartidas por parte das empresas. Sem tais 

obrigações, a estratégia dos países de incentivo a internacionalização poderia 

simplesmente refletir em um favorecimento direto a membros seletos da iniciativa 

privada, sem benefícios à economia de origem. Alem e Cavalcanti relacionam os 

seguintes critérios para avaliar o desempenho de tais empresas: “aumento das 

exportações; b) transferências de tecnologia para o país de origem; c) importação de 

insumos; e d) repatriação de divisas.” (p. 276, 2006). 
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4. Transnacionais brasileiras: Desafios no setor externo, 
Incentivos e Apoio do Estado 
 

4.1 Introdução ao Capítulo 

 

O Brasil passou por uma profunda transformação nos últimos 20 anos. Após a 

abertura do mercado nacional nos anos 1990, o país passou, a duras penas, de uma 

economia retraída e atrasada por políticas protecionistas para se tornar um mercado 

dinâmico que desenvolve a olhos vistos seu setor produtivo e se torna cada vez mais 

relevante no cenário econômico internacional – mesmo ainda enfrentando problemas 

de infra-estrutura e uma pesada carga tributária.  

O presente capítulo tem como objetivo expor as transformações que ocorreram 

no Brasil no que tange aos mercados internacionais: o avanço do comércio exterior e o 

substancial avanço na participação internacional do setor privado brasileiro. Em 

primeiro lugar, um olhar ao passado para as conseqüências positivas e negativas da 

política “cepalina” de substituição de importações e das transformações econômicas 

dos anos 1990. Um segundo ponto a ser analisado é o avanço da participação 

internacional das empresas nacionais, tanto do setor de serviços quanto do setor 

produtivo. Finalmente, faz-se uma análise das políticas públicas de apoio a 

internacionalização – com especial atenção ao papel do Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES), que tem sido o principal financiador e agência responsável 

pelo incentivo a internacionalização de empresas brasileiras. 

 

4.2 – Transformações no Setor Externo Brasileiro; 

 

Uma das formas de avaliar o nível de participação externa na economia de um 

país é avaliar seu “grau de abertura”, calculado pela soma das exportações e 

importações, dividida pelo Produto Interno Bruto (BAUMANN, CANUTO, et al. 2004). 

Países como a Alemanha e o Chile possuem um alto Grau de Abertura (0,63 e 0,57, 

respectivamente) - o que pode ser atribuído ao fato de não produzirem em seu próprio 

país todos os bens de que necessitam e o fato de suas empresas produzirem mais do 

que a população pode absorver.  
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Por outro lado, Brasil e EUA são dois exemplos de países que possuem um 

baixo Grau de Abertura (0.17 e 0.18, respectivamente). Ambos possuem vasta 

extensão territorial, o que os permite produzir a maior parte dos bens que consomem18, 

além de possuir populações de tal nível que proporcionam um grande mercado 

doméstico para as empresas nacionais. 

Com uma população total de 185 milhões de pessoas (IBGE, 2010), não é 

estranho que as empresas brasileiras privilegiem o mercado doméstico em detrimento 

do mercado internacional – não apenas em relação ao comércio, mas também a 

realização de investimentos brasileiros no exterior. As grandes empresas do país 

possuem um mercado que já é um desafio em si só, com problemas de logística a 

serem enfrentados e distâncias a serem cobertas, além de notáveis diferenças 

econômicas, sociais e culturais dentro do próprio país – pouco distinto dos desafios 

encontrados ao operar internacionalmente. Não apenas isso, mas o crescimento do 

poder aquisitivo da população brasileira nos últimos anos tem aumentado 

significativamente a atratividade do mercado doméstico. De acordo com Rocha et al. 

(p. 185, 2007) 

 

Uma das hipóteses mais conhecidas para a não-internacionalização é a 
existência de um grande mercado doméstico, em particular se seu grau de 
fechamento à competição internacional for elevado. Esta hipótese é 
freqüentemente utilizada para explicar o baixo grau de envolvimento 
internacional das empresas brasileiras na exportação, podendo ser estendida 
para os investimentos diretos no exterior. 

 

No entanto, existem outras questões intrínsecas da história da política 

econômica nacional que ajudam a explicar o baixo grau de abertura do Brasil e o fato 

de sua participação nos mercados externos ser, ainda hoje, consideravelmente 

limitada, considerando-se o tamanho de sua economia e a sua relevância política 

internacional.  

 

 

 

                                                           
18 Especialmente em gêneros alimentícios. 
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4.2.1 – Setor Externo Brasileiro Pré anos 1990 

 

O processo de industrialização do Brasil se deve em muito as distorções 

causadas pelas políticas de proteção à produção nacional realizadas ao longo do 

século passado. De acordo com Baumann et al (p. 163, 2004), 

 

A experiência brasileira com política comercial externa até meados da década 
de 1960 foi fortemente influenciada pela predominância da ênfase na proteção 
da produção nacional contra produtos importados competitivos. Isso se devia à 
interpretação de que havia uma tendência estrutural ao desequilíbrio externo, e 
que a maneira de reduzir essa tendência seria pela redução da dependência de 
produtos importados via barreiras ao comércio e estímulo a produção 
substitutiva interna. 

 

Esta chamada “tendência estrutural ao desequilíbrio externo” serviu por muito 

tempo como justificativa para a criação de barreiras comerciais aos produtos 

estrangeiros, para os programas de incentivo a exportação e para o estímulo ao 

desenvolvimento de uma indústria legitimamente nacional. No pós-Segunda Grande 

Guerra, o governo federal liderou o desenvolvimento nacional com investimentos 

pesados em infra-estrutura, na promoção das exportações e desestímulo e 

substituição das importações (BAUMANN et al, 2004; NETTO, 2005); os ciclos de 

crescimento sobre os governos de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e nos primeiros 

anos do governo militar (1964-1973) são caracterizados por essas ações, bem como 

pelo uso de empréstimos internacionais para financiar o desenvolvimento. 

 Do ponto de vista das importações, a legislação vigente (definida em 1957) 

previa a criação de alíquotas “concedidas por prazo definido e temporário” (BAUMANN 

et al, p. 165, 2004), além de reservar-se o direito de “criar regimes especiais de 

importação, que asseguravam redução ou isenção de alíquotas de imposto de 

importação em função do tipo de produtos (...) ou do agente importador (...), assim 

como impor sobretaxas, em função de outros fatores determinantes” (BAUMANN et al, 

p. 165). Tal sistema proporcionava ao governo um intenso controle sobre as 

mercadorias que poderiam entrar no país: produtos de interesse do governo ou de 

empresas estatais se beneficiavam dos regimes especiais, enquanto bens que 

poderiam rivalizar com o produzido na crescente indústria nacional eram sobretaxados 

de forma a se tornar inviáveis.  
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 Quanto às exportações, o Brasil iniciou em 1965 políticas de isenção de 

impostos (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Impostos sobre Produtos 

Industrializados) para o setor exportador (BAUMANN et al, 2004). Entretanto, foi a 

criação da Comissão para Concessão de Incentivos Fiscais e Programas Especiais de 

Exportação (BEFIEX) em 1972 que intensificou os subsídios as exportações.  

 O BEFIEX previa a redução ou isenção de tributos na importação de insumos 

para a produção exportadora, sendo que tais “incentivos eram cumulativos às 

facilidades do mecanismo de drawback e aos demais incentivos às exportações 

(BAUMANN et al, p. 164, 2004). Esses incentivos ao serem aprovados pela Comissão 

vinculavam a empresa a cumprir com cotas mínimas de exportação, além de ser 

requerida a gerar saldos positivos nas transações com o exterior, investir parte dos 

recursos e adquirir parte dos insumos fabris dentro do mercado nacional (BAUMANN 

et al, 2004). 

 As medidas acima descritas causaram graves distorções nas contas externas 

do Brasil e na visão nacional de suas capacidades produtivas. O Brasil no final dos 

anos 1980 apresentava superávit comercial com quase todos os países do mundo – 

causado justamente pelo estrito controle das importações (BAUMANN et al, 2004). 

Internamente, a falta de concorrência com produtos externos levou a criação de um 

parque produtivo extenso, mas ineficiente, com a produção de produtos 

tecnologicamente atrasados19 e que mesmo assim proporcionavam margens de lucro 

elevadas aos empresários, algo incondizente com a realidade dos mercados globais. 

Para Motta Veiga (2002, in ROCHA et al. 2007) o protecionismo governamental 

desincentivou o “a obtenção de efeitos de escala em muitos setores industriais, além 

de conferir sustentabilidade a práticas gerenciais, organizacionais e tecnológicas muito 

distantes das best practices internacionais”. 

Analisando os números de IED direcionados ao Brasil nos últimos 60 anos, é 

possível avaliar de forma mais concreta a retração da economia brasileira e a 

transformação proporcionada pela liberalização dos anos 1990. A figura abaixo detém 

uma contraposição do volume de investimento brasileiro direto no estrangeiro (IBD) 

com o número de investimento direto recebido do exterior (IED). 

                                                           
19 A proteção da indústria nacional gerou décadas de atraso nos setores de informática e automobilístico, 
com efeitos que podem ser sentidos até hoje. 
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Figura 5-Investimento Estrangeiro Direto - Milhões de US$ (Dados: Banco Central, 2010) 

 

Até o ano de 1968, a balança de pagamentos do Banco Central (2010) indica 

um valor nulo no IBD, demonstrando que o investimento brasileiro no exterior era de 

fato insignificante. O investimento brasileiro apenas atingiu a cifra de US$ 100 milhões 

em 1975 e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão apenas em 1991. É possível 

compreender a origem destes números: a idéia vigente de que um país em 

desenvolvimento, com capital escasso, deveria se preocupar em investir seus recursos 

localmente, criando empregos e estimulando as exportações (RICUPERO, BARRETO, 

2007) – de maneira alguma investindo tal capital no setor produtivo de outro país.  

Eram raras as empresas com algum investimento no exterior, sendo que estas 

eram principalmente estatais (Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce), 

conglomerados financeiros e grandes firmas industriais exportadoras, prestando 

serviços específicos a poucos clientes (ROCHA et al. 2007). Entretanto, grandes 

empresas nacionais de engenharia encontraram soluções para continuar suas 

operações com o fim do ciclo de grandes investimentos em infra-estrutura do governo 

federal. De acordo com Ricupero e Barreto (p. 7, 2007): 

As decisões da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, que tiveram maior sucesso 
ininterrupto, e de outras empresas do mesmo ramo, mas de desempenho mais 
desigual, como a Camargo Corrêa e a Mendes Júnior, no sentido de 
ultrapassarem os limites estreitos do Brasil na busca de obras e contratos 
foram tomadas a partir do final da década de 1970, pura e simplesmente como 
meio de sobrevivência. Datam dessa época e, com mais intensidade, dos 
primeiros anos do decênio de 1980, os sinais de que começavam a chegar ao 
fim os megaprojetos, as gigantescas obras de infra-estrutura – Itaipu, Tucuruí, 
Carajás – anunciando a quase paralisia dos investimentos públicos e obras 
similares. 

 É possível perceber ainda pela figura 4 que, em contraposição ao baixo volume 

de IBD, o volume de investimento externo no Brasil é consideravelmente maior. Com o 

mercado brasileiro (com grande volume de consumidores) fechado a importações 
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estrangeiras e com o estímulo brasileiro a produção nacional (desde que feita com 

parte dos insumos locais), transnacionais de outros países trouxeram plantas 

produtivas para o país, onde poderiam acessar o mercado local sem a necessidade de 

ultrapassar barreiras tarifárias, usufruindo das grandes margens de lucro 

proporcionadas pela política comercial e dos incentivos locais a produção.  

Embora tenham levado a determinados percalços a serem enfrentados 

principalmente durante o período de modernização nacional nos anos 1990, as 

medidas protecionistas também apresentaram resultados positivos. Se no ano de 1930 

as exportações nacionais atingiam o valor de US$ 319 milhões20, em 1960 este valor 

alcançava US$1,27 bilhão, em 1990 com um total de US$ 31,413 bilhões (IBGE, 2010). 

Este crescimento considerável foi possível graças às políticas protecionistas que 

levaram a um desenvolvimento artificial da indústria nacional – mas que 

transformaram a economia do país, antes dependente de produtos primários de alta 

demanda internacional (como foram os ciclos do café, o látex, e a cana-de-açúcar). De 

acordo com Baumann et al.  

Em 1970, 75% do valor exportado correspondiam a produtos básicos, com os 
industrializados representando apenas 25% (9% eram produtos 
semimanufaturados). Esse quadro foi sendo gradualmente investido, de tal 
modo que em 2000, os produtos básicos não eram mais de 23% das 
exportações, e 74% das exportações correspondiam a produtos 
industrializados (15,4% semimanufaturados e 59% manufaturados). 
(BAUMANN et al.,p. 159, 2004). 

 

Se antes o mercado externo nacional era caracterizado pela predominância da 

exportação de bens primários e pela importação de manufaturados, o conjunto de 

políticas do pós-guerra transformou este cenário ao criar um parque industrial e uma 

infra-estrutura básica para suportá-lo. 

 

4.2.2 – Abertura aos Mercados Internacionais – 1990 – 2010 

 

Após décadas de políticas protecionistas, com o desenvolvimento industrial 

sendo gerido pela intervenção pública, o país abriu suas fronteiras em busca de 

investimentos e modernização econômica e industrial. O processo de abertura foi 

                                                           
20 Com uma grande queda em relação ao total atingido em 1928 (US$ 473 milhões) devido à crise de 
1929. 
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iniciado no final dos anos 1980 (com uma revisão das tarifas de importação), 

intensificado no governo Collor e perpetuado nos anos 1990 pelos governos Itamar 

Franco e Fernando Henrique Cardoso e transformou o país em uma década, ao custo 

da exposição da vulnerabilidade do setor produtivo nacional. Com boa parte das 

empresas estatais tecnicamente obsoletas, sem capital para investimento ou em 

estado de quase falência, o Plano Nacional de Desestatização iniciou a onda de 

privatizações com o objetivo reduzir a dívida pública (CASTRO, p. 146, 2005). A 

redução das tarifas de importação e o estímulo à entrada de transnacionais em busca 

do mercado consumidor brasileiro objetivavam a modernização forçada do setor 

privado nacional e atingiu seu objetivo, ao custo de dezenas de empresas e uma 

década de estagnação.  

 A liberalização da economia causou um aumento exponencial do volume de 

IED. Se em 1990 era de US$1,3 bilhão, saltou para US$6.3 bilhões em 1995 atingindo 

ao final da década o valor de US$ 32 bilhões e, em 2008, US$ 45 bilhões (BANCO 

CENTRAL, 2010), fazendo do Brasil um dos maiores receptores de IED do mundo. 

Figura 6 - Investimento Estrangeiro Direto, 1985-2008. Em milhões de US$ (Dados: Banco Central, 

2010) 

 

No que tange às importações, o corte nas tarifas ajudou a expor a realidade por 

trás das políticas protecionistas das décadas anteriores. Na tabela abaixo, podemos 

observar o quanto a redução nas tarifas afetou o consumo nacional de bens 

importados. 
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Tabela 1- Imposto de importação e valor importado - 1990-1995 (Fonte: Kume et al (2000), SECEX 

(199?) in: BAUMANN et al. 2004) 

Ano  Alíquota Simples  Valor Importado 

(US$ FOB) 

1990 30,5 20,7 

1991 23,6 21 

1992 15,7 20,6 

1993 13,5 22,8 

1994 11,2 33,1 

1995 12,8 49,3 

 

Esta brusca entrada transnacionais estrangeiras com modernas ferramentas de 

gestão, menores custos de produção e tecnologia avançada iniciou uma desigual 

competição para muitas empresas nacionais. Acostumadas ao protecionismo e baixa 

competitividade do mercado doméstico e grandes margens de lucro, as empresas 

brasileiras foram obrigadas a se adaptar, em uma década, à lógica já praticada pelas 

grandes transnacionais desde os anos 1960. 

 Este processo causou uma onda de falências entre as empresas nacionais. 

Muitas outras foram compradas ou incorporadas por transnacionais, seja para 

servirem como portas de entrada para estas empresas no mercado local (através da 

aquisição da marca), para atuarem como importadoras de bens produzidos em suas 

plantas de produção em outros países ou para simplesmente fecharem suas portas e 

reduzir a concorrência com as empresas entrantes ao mercado (BARRETO; 

RICUPERO, 2007). Mesmo com estes revezes, este processo foi muito importante na 

modernização de quase todos os setores da economia nacional: 

 

No caso brasileiro, as reformas econômicas realizadas a partir do início da 
década de 1990 tiveram papel fundamental em modificar as condições 
ambientais em que operavam as empresas, exigindo delas mudanças muitas 
vezes radicais, que implicavam sua própria sobrevivência em um ambiente de 
crescente competição (...).( ROCHA et al. 2007) 
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 As empresas “sobreviventes” deste grande impacto em seus mercados não 

mais poderiam ignorar as “best practices” internacionais em seus respectivos setores, 

sendo então obrigadas a se manter atualizadas, sempre investindo em novas 

tecnologias – única forma de tentar sobreviver contra as gigantes do mercado mundial. 

Assim, o Brasil termina a década de 1990 tendo passado por um período de 

modernização forçada e acelerada que deixou muitas firmas nacionais falidas, mas 

que também proporcionou às grandes empresas brasileiras, dominantes no mercado 

nacional, experimentar um mercado competitivo e começar a traçar uma estratégia de 

investimento externo.  

Para Rocha, mesmo que a liberalização não tenha sido acompanhada por 

políticas de incentivo por parte do governo, “a simples remoção de barreiras 

institucionais foi suficiente para permitir a expansão das empresas para mercados 

externos” (et al p. 188, 2007). Cyrino e Tanure apontam para os períodos de baixo 

crescimento da economia nacional como agente motivador das ambições 

internacionais do setor privado brasileiro: 

 

 De 1982 até 2008, as taxas de crescimento brasileiras superaram as taxas de 
crescimento mundiais em apenas 8 anos. Assim, crescimento internacional foi 
considerado cada vez mais um vetor de desenvolvimento para muitas grandes 
companhias brasileiras, que começaram a buscar a expansão internacional 
enquanto, ao mesmo tempo, defendiam suas posições no mercado doméstico 
(p. 18, 2009, tradução nossa) 

 

De fato, os dados do Banco Central (2010) apontam para a continuidade do 

aumento no Investimento Brasileiro Direto, com substancial aumento na década de 

2000, coincidindo com as políticas governamentais de incentivo a exportação e a 

internacionalização das firmas nacionais e com o bom momento da economia nacional, 

algo que será trabalhado mais adiante. 
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Figura 7- Evolução do Investimento Brasileiro Direto 1985-2008, em milhões de US$ (BANCO CENTRAL, 

2010) 

 

Neste contexto de transformação, alguns autores apontam o MERCOSUL 

como um fator relevante na evolução das exportações e na atração de IED para o 

Brasil. O acordo firmado no início dos anos 1990 entre Brasil, Uruguai Argentina e 

Paraguai objetivava criar uma zona de livre comércio de bens e serviços (estimulando 

o comércio principalmente entre os países membros) e promover a inserção 

internacional econômica dos quatro países membros (BAUMANN et al., p.173, 2005). 

Para tal, buscava-se um alinhamento de políticas, com tarifas externas comuns e 

participação em bloco em fóruns econômicos internacionais. 

Na prática, o MERCOSUL beneficiou a indústria brasileira em detrimento das 

demais, fazendo com que a Argentina aplicasse posteriormente uma série de reservas 

ao livre comércio. Enquanto a política de câmbio flutuante do Brasil permitia que o real 

se fixasse de forma mais coerente ao dólar, a Argentina fixava sua moeda ao dólar: 

com a desvalorização da moeda brasileira, os produtos do país se tornaram mais 

competitivos que os Argentinos, causando disparidades no comércio (BAUMANN et al. 

2005). Mesmo enfrentando tais problemas, o MERCOSUL teve sucesso no aumento 

do investimento entre os setores privados dos países membros, quintuplicando entre 

1993 e 1997.  
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4.3 Transnacionais Brasileiras 

 

4.3.1 Raízes da Internacionalização Tardia: Transnacionais Brasileiras 
como Late Comers 

 

Conforme observamos anteriormente, o volume de investimento brasileiro 

direto teve um desenvolvimento muito parco antes dos anos 2000, quando o governo 

federal iniciou políticas de incentivo a internacionalização das empresas nacionais. De 

acordo com Rocha (et al. 2007), a emergência das transnacionais brasileiras ocorreu 

tardiamente não apenas se comparado as empresas dos países desenvolvidos, mas 

também se comparado a de outros países emergentes. 

Iglesias e Veiga (2002, in PROCHNIK; ESTEVES; FREITAS, 2006), em estudo 

acerca da internacionalização de empresas brasileiras, ressaltam o papel das 

exportações como agente de estímulo ao investimento direto brasileiro. De acordo 

com estudo realizado por tais autores: 

O investimento direto apóia as exportações e vendas no exterior de produtos 
diferenciados, criando logística de distribuição que facilita a operação Just-in-
time, aproximando a firma dos clientes, permitindo a realização de operações 
de manutenção, serviços pós-venda etc. (PROCHNIK et al. p. 352, 2006) 

  

Assim, Iglesias e Veiga estabelecem uma relação entre a exportação de 

produtos e o estímulo ao investimento externo brasileiro. A constatação desta relação 

não é inédita: como já observamos no segundo capítulo, o Modelo de Uppsala prevê 

que a cadeia de estabelecimento gera um escalonamento do comprometimento de 

recursos com um mercado externo em função do conhecimento acumulado através da 

interação com este mercado. Tal interação começa com as exportações – e com as 

adaptações ao produto e aos investimentos de suporte necessários à exportação de 

bens para um novo mercado – e pode evoluir ao ponto de se tornar interessante para 

a firma a abertura de filiais.  

 Dentro desta perspectiva (exportações como agentes de estímulo a 

internacionalização), é possível apontar uma explicação a internacionalização tardia 

das empresas brasileiras. Embora o governo federal tenha adotado diversas políticas 

de apoio a exportação e, de fato, seja possível observar uma evolução constante no 

volume de exportações do país, as exportações não são responsáveis pela maior 
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parte do faturamento das empresas. Ao serem consideradas as opções de 

investimento e crescimento da empresa, as exportações, historicamente, não 

costumam ser consideradas como pontos centrais da estratégia da firmas brasileiras. 

De acordo com Rocha: 

Os exportadores brasileiros, de modo geral, apresentam baixa intensidade de 
exportação 21  (MARKWALD, 2001; BEZERRA, 2005), o que teria levado a 
pouco interesse em realizar investimentos em instalações comerciais no 
exterior, um passo intermediário entre a exportação e o investimento em 
plantas produtivas (IGLESIAS. MOTTA VEIGA, 2005). (ROCHA et al. p. 186, 
2007) 

 

  Outro fator de desestimulo ao IED nacional é exposto por Iglesias e Veiga 

(2002, in PROCHNIK et al. 2006) que observam que dentre as exportações brasileiras 

existe uma predominância de bens homogêneos22 que não necessitam de uma rede 

de logística e de apoio. Adicionalmente, os bens diferenciados exportados pelo Brasil 

são majoritariamente produzidos por empresas estrangeiras – que já possuem uma 

rede de logística e suporte internacional.  O Brasil apostou pouco na competição 

através de produtos diferenciados, dependentes de vantagens específicas da firma, 

preferindo concorrer à base de custos (ROCHA et al. 2007). Com o baixo valor da mão 

de obra e matéria prima, isso fazia sentindo até países com mão de obra ainda mais 

barata entrassem na concorrência e controlassem o mercado anteriormente 

abastecido pelo Brasil (ROCHA et al. 2007). 

 

4.3.2 Fatores de Estímulo às Transnacionais Brasileiras 

 

Embora o período entre as décadas 1960-1970 tenham proporcionado um 

ambiente doméstico de crescimento econômico suficiente para a expansão da 

indústria brasileira, o cenário de estagnação que se inicia nos anos 1980 leva as 

firmas nacionais a olhar com outros olhos os mercados externos.  

Conforme observamos anteriormente, no período entre 1981 e 2008 o Brasil 

teve um crescimento abaixo da média mundial – ao mesmo tempo em que abria seu 

mercado a rivais estrangeiros. Os novos entrantes no mercado brasileiro atuavam em 
                                                           
21 Intensidade de exportação é a percentagem das exportações sobre o faturamento total da empresa. 
22 Bens com características idênticas, uniformes. Podemos pensar aqui não apenas na exportação de 
insumos agrícolas, como de proteína animal, aço e outros commodities ou bens “commoditizados”, como 
peças e motores simples. 
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múltiplos países, beneficiando-se da diversificação destes mercados. Mesmo que em 

determinado estado a economia se encontrasse estagnada ou com baixo crescimento 

(como a Europa ou mesmo o Brasil nos anos 1990), operações em mercados 

dinâmicos como China e Coréia do Sul proporcionavam um retorno internacional 

positivo. No caso das empresas brasileiras, o mesmo não ocorria. De acordo com 

Cyrino e Tanure: 

 

A necessidade de manter taxas de crescimento contínuas no contexto de 
saturação do mercado doméstico parece ser uma importante razão por trás dos 
esforços de internacionalização das grandes companhias brasileiras. Como 
suas semelhantes de países desenvolvidos, como a Wal-Mart, Starbucks e 
Nokia, multinacionais brasileiras já eram líderes do mercado doméstico. Tendo 
exaurido outras fontes de crescimento doméstico (por exemplo, diversificação 
horizontal e vertical e penetração de mercado) como forma de explorar seus 
recursos e capacidades, essas empresas voltaram-se aos mercados 
internacionais para satisfazer suas necessidades de crescimento, primeiro 
através da exportação e depois ao adotar estratégias de investimento direto em 
outros países23. (CYRINO; TANURE, p. 18, 2009, tradução nossa) 

 

Assim, a necessidade de diversificar as fontes de receita serviu como estímulo 

para as empresas nacionais começassem a observar o mercado internacional com 

maior atenção e não apenas como uma fonte de renda secundária. Foi esta mesma 

necessidade que motivou as grandes empresas nacionais de engenharia ainda nos 

anos 1980 e que fez com que algumas empresas nacionais iniciassem o processo de 

internacionalização, ainda que modesto e sem apoio governamental, na década de 

1990 – bastando apenas a redução das barreiras para tal.  

Ao depender de mais de um mercado, diversifica-se não apenas a origem das 

receitas, mas também os riscos. Sujeitos as constantes crises da economia brasileira, 

inflações absurdamente altas e mudanças freqüentes na legislação, as empresas 

brasileiras aprenderam como poucas a lidar com cenários de incerteza, mesmo com 

todas as perdas econômicas que isso poderia gerar. Assim, ao atuar em múltiplos 

mercados (como as grandes transnacionais estrangeiras), tem-se a opção de realizar 

investimentos levando em consideração o momento da economia de cada país e 

planejar a estratégia corporativa de acordo. Cyrino e Tanure (p. 19, 2009) apontam o 

caso da Votorantim e Gerdau que, ao aumentar sua presença internacional, 

receberam melhor avaliação de investimento – em função desta diversificação de risco. 

                                                           
23 Original em inglês. Tradução nossa. 
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Conforme observamos anteriormente, um dos fatores que levaram a entrada 

tardia das empresas nacionais no ambiente internacional foi o fato das exportações 

nacionais se concentrarem, historicamente, em bens homogêneos – não havendo 

necessidade de suporte internacional por parte das empresas exportadoras e, portanto, 

não havendo necessidade de investimento nestas estruturas. No entanto, os últimos 

30 anos transformaram as exportações brasileiras. O gráfico abaixo revela o 

crescimento da exportação de bens manufaturados do Brasil. 

Figura 8 - Exportações brasileiras por tipo de produto - 1980-2009. Em milhões US$. (BANCO CENTRAL, 

2010) 
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  Este período de notável crescimento das exportações do país provém de 

fatores como a adoção de planos para incentivar a produção industrial e as 

exportações (reduzindo entraves burocráticos, entre outras medidas facilitadoras), 

bem como a diversificação de parceiros comerciais e a elevação de preços de 

commodities como minério de ferro, aço e petróleo no mercado internacional, dentre 

outros (KASZNAR, 2006a). 

No caso específico do aumento da exportação de manufaturados, muitas 

empresas nacionais se viram necessitadas a estender controle sobre essa cadeia – 

com escritórios comerciais, centrais de distribuição e logística, atendimento a 

necessidades especiais de clientes e acompanhamento do pós-venda (CYRINO; 

TANURE, 2009). A atuação nos mercados de destino de suas exportações começou a 

se tornar fundamental, principalmente na conquista de mercados e novos clientes. 

Cria-se então a cadeia de estabelecimento, que incentiva as empresas a evoluir em 

sua participação em mercados externos.  

Outro fator apontado por Cyrino e Tanure (2009) está na transposição de 

barreiras tarifárias e não tarifárias. Medidas protecionistas se revelam tanto na alta 
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taxação de produtos importados – tornando-os inviáveis – quanto no estabelecimento 

de barreiras fitossanitárias a produtos de outros países ou medidas de segurança 

adversas. Ao produzir diretamente no outro país, evitasse as tarifas de importação e 

se torna mais fácil adaptar-se as regras de produção locais. De acordo com os autores: 

Esse tem sido o caso por parte das companhias brasileiras de procurar 
recursos para tirar vantagem de indústrias protegidas como a indústria de suco 
de laranja, a indústria de processamento de carne e a indústria do aço, em que 
as companhias brasileiras têm fortes vantagens comparativas (CYRINO; 
TANURE, p. 19, 2009, tradução nossa). 

 

Rocha et al. (2007) argumentam que muitas empresas expandiram 

internacionalmente com o objetivo de acompanhar seus clientes brasileiros que já 

haviam iniciado produção no exterior: 

Este motivo inspirou tipicamente a internacionalização dos fabricantes de 
autopeças (DHB, EMBRACO, Sabó) e de outros fornecedores das montadoras 
(Tintas Renner), que se internacionalizaram na esteira da globalização da 
indústria automobilística. Também os prestadores de serviço, como as 
agências de propaganda e os bancos (Banco Itaú), moveram-se 
internacionalmente para acompanhar a internacionalização dos clientes 
(ROCHA; ARKADER, 2000; BARRETO; ROCHA, 2001; MELLO; ROCHA, 2003; 
SACRAMENTO, 2004). ( in ROCHA et al. p. 189, 2007) 

 

 Tais autores também apontam como agentes de incentivo a internacionalização 

de empresas “[o] acesso a recursos e ativos estratégicos” (ROCHA et al. p.189, 2007), 

(como capital de baixo custo, matérias-primas, tecnologia e know-how e acesso a 

canais de distribuição), a valorização da marca (por se identificar como uma 

transnacional), ambição pessoal dos dirigentes das empresas em questão ou 

simplesmente o aproveitamento de oportunidades que se apresentaram” (ROCHA, p. 

189-190, 2007). 

 

4.4 Políticas Públicas do Brasil para a Internacionalização 

  

Já apontamos anteriormente que a simples abertura econômica dos anos 1990 

foi suficiente para impulsionar as empresas brasileiras a investir no exterior, mesmo 

que mecanismos governamentais de estímulo não tenham sido criados. De fato, 
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embora avanços neste sentido tenham ocorrido (conforme avaliaremos adiante), existe 

autocrítica por parte do governo neste quesito. De acordo com Sennes e Mendes: 

 

O ex-secretário de assuntos estrangeiros do Ministério da Fazenda e atual chef 
de cabinet do ministro, Luiz Eduardo Melin de Carvalho, recentemente afirmou 
que o governo reconhece que as conquistas da internacionalização das firmas 
brasileiras são resultados dos méritos delas próprias e que o governo fez muito 
pouco nesse sentido (p.158, 2009, tradução nossa). 

 

 Os motivos para tal atraso do governo brasileiro se baseiam na idéia negativa 

que muitos detêm sobre o investimento no exterior: que exportar capital, junto com os 

empregos e exportações que este capital poderia proporcionar, seria algo criminoso 

para um país em desenvolvimento que de fato precisa destes empregos e destas 

exportações (RICUPERO, 2007). De fato, a lógica aceita por muito tempo fomenta o 

pensamento de que o investimento externo no Brasil é algo bom, por criar empregos e 

estimular o desenvolvimento, enquanto o investimento externo do Brasil pareça 

negativo por estarmos gastando com investimentos que a princípio não favoreceriam 

os brasileiros.  

 E de fato, esta lógica é traduzida em números no Brasil. Conforme 

demonstramos anteriormente, os números apontam historicamente uma superioridade 

do volume de IED sobre o de IBD: com a exceção do ano de 200624, o IED líquido 

sempre obteve um valor muito superior ao de IBD.  

 Embora a atração de IED seja extremamente importante para o 

desenvolvimento não apenas do Brasil, mas de qualquer país, é necessário observar o 

desequilíbrio que esta tendência a sobrevalorização de investimento externo direto no 

país em relação aos investimentos nacionais no exterior. Almeida (2007) cita o 

exemplo da França como forma de explicar este desequilíbrio. De acordo com o autor, 

a França é um dos países que mais atrai IED, de forma que parte de seus ativos 

nacionais são então transferidos para o controle de empresas estrangeiras. Contudo, 

ao mesmo tempo, França investe também grandes quantias no exterior, adquirindo e 

controlando ativos em outros Estados, criando-se uma relação de equilíbrio na qual 

não há perda de ativos (ALMEIDA, p. 292, 2007).  Trata-se, portanto, de algo que não 

vem acontecendo no Brasil: 

                                                           
24 De acordos com dados do Banco Central (2009), em 2006 o volume de IBD líquido foi de US$28 
milhões, contra US$18 milhões de IED líquido. 
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No caso de uma nação como o Brasil, há bastante tempo essa relação é 
desequilibrada: ativos em território nacional são transferidos para o controle de 
estrangeiros, sem que se tenha, na mesma medida, a aquisição de ativos no 
exterior.  O resultado é que a cada década possuímos menos ativos em termos 
totais e diminuímos, assim, nosso poder no cenário internacional (ALMEIDA, p. 
292, 2007). 

 

Isto não significa, de maneira alguma, que o Brasil deva restringir ou aumentar 

o policiamento a entrada de investimento estrangeiro no país. Muito pelo contrário, o 

Brasil ainda recebe investimentos abaixo do seu potencial ao levarmos em 

consideração seu mercado consumidor, sua disponibilidade de matéria prima e o 

momento de sua economia. Atrair investimentos é necessário e fundamental para o 

desenvolvimento do país, mas também se faz relevante incentivar empresas 

brasileiras a adquirir ativos no exterior para estabelecendo o equilíbrio acima descrito.  

Embora ainda não exista uma estratégia ou estruturas organizadas 

especificamente para o incentivo a internacionalização de empresas no Brasil, são 

cada vez mais observadas demonstrações de apoio a este processo por órgãos 

governamentais (como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

Ministério das Relações Exteriores) ou mesmo adaptações ou ações de estruturas já 

existentes de forma a apoiar as empresas transnacionais brasileiras, como no caso do 

BNDES e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (MENDES; SENNES, 

2009). Adicionalmente, em 2008, foi divulgado pelo governo federal a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) um esforço mais amplo e denso para estimular a 

indústria e a participação brasileira além fronteiras. 

Fazendo parte do pacote de objetivos estipulados pela PDP, podemos observar 

uma preocupação direta com a participação brasileira nos mercados internacionais, 

com a inserção de novos produtos e a busca de liderança em indústrias nas quais o 

país já possui participação considerável (IEDI, 2008). Em relação à perspectiva de 

buscar a liderança mundial, de acordo com o site institucional do programa 

 

[o] objetivo associado à estratégia de liderança mundial é manter ou posicionar 
sistemas produtivos ou empresas brasileiras entre os cinco principais players 
mundiais em sua atividade, considerando que a liderança pode se expressar 
nas dimensões patrimonial, tecnológica e/ou produtiva. Mineração e siderurgia, 
assim como a indústria aeronáutica e o complexo produtivo do bioetanol, são 
sistemas produtivos que tipificam essa estratégia. (MDIC, 2008) 
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Sendo algo não concorrente a exportações, mas sim um passo adiante na 

busca por novos mercados, a internacionalização de empresas nacionais é, de fato, 

visto como algo importante por membros do atual governo do país (RAMSEY; 

ALMEIDA, 2009, p.157). 

Conforme afirmamos no primeiro capítulo, a UNCTAD classifica 6 diferentes 

categorias de políticas de incentivo a internacionalização.  Abaixo, faremos uma 

análise da atuação brasileira nas seis categorias. 

 

 

4.4.1 Liberalização das restrições ao IBD 

 

O governo brasileiro não apresenta restrições significativas ao fluxo de 

investimento brasileiro no exterior. No caso de investimentos feitos por instituições 

financeiras é exigida uma autorização especial por parte do Banco Central, enquanto 

outros investidores que não se encaixam nesta categoria necessitam apenas 

apresentar a documentação adequada e seguir os procedimentos estabelecidos para 

tal (SENNES; MENDES, p. 164, 2009). 

Assim, o Banco Central mantém o registro através da declaração de “Capitais 

Brasileiros no Exterior”, contabilizando obrigatoriamente valores transferidos com valor 

superior a US$100 mil (BANCO CENTRAL, 2010b), sem grandes constrangimentos 

para o montante ou destino deste capital. A instituição contabiliza, por exemplo, que as 

Ilhas Cayman, as Ilhas Virgens Britânicas e as Bahamas são os principais destinos 

aos investimentos brasileiros, por serem paraísos fiscais, sendo que estes três 

destinos estocam US$34 bilhões em capital brasileiro – desconsiderando-se aqui 

empréstimos intercompanhia (BANCO CENTRAL, 2010b). Estes números são 

condizentes com a realidade da economia corporativa internacional, que fazem uso 

destes países com motivações financeiras e também como pontos de 

redirecionamento de recursos para outros locais (SAUVANT, 2007). 

Sennes e Mendes observam que recentes alterações na legislação do mercado 

de câmbio feitas pelo Conselho Monetário Nacional através da resolução 3265 

facilitaram o procedimento de envio de recursos ao exterior ao permitir o envio de 

moeda nacional para contas no exterior de brasileiros vivendo fora do país (p. 164, 

2009). 

Ao não criar restrições ao envio de investimento para o exterior, o Brasil cria 

um estímulo indireto para as empresas. Manter o registro destas remessas é algo 



60 

 

 

necessário ao governo federal. Mas não há necessidade de um planejamento de 

remessas levando em consideração os limites disponíveis para o ano fiscal, assim 

como também não existem pesadas sobrecargas fiscais ao investimento no exterior. 

Adicionalmente, empresas não possuem estímulos para realizar remessas ilegais ao 

exterior para realizar investimentos legítimos em outros países. Esta facilidade de 

investir no exterior pode ser considerada um ponto forte do Brasil na questão em 

discussão. 

 

4.4.2 Acordos para a proteção de investimentos no exterior 

 

Em 2006, a Petrobras teve seus bens nacionalizados na Bolívia, algo que 

serviu para lembrar as empresas brasileiras do risco de atuação no exterior – não se 

tem controle sobre as ações do governo de outro país (SENNES; MENDES, 2009). 

Observam-se os países de destino de IED como os que oferecem maior risco (como, 

por exemplo, Bolívia e Venezuela, com histórico de descumprir acordos e não 

respeitar a propriedade privada) ou de menor risco (como EUA, Japão e Alemanha, 

com histórico de respeitar os acordos e a propriedade privada, estabilidade das 

instituições e das leis), mas na realidade, em ambos os casos não existem garantias 

de proteção aos investimentos estrangeiros. Ao se tratar do ambiente internacional, a 

soberania dos países sobre o próprio território permanece a regra dominante. 

Para contornar esta incerteza, são realizados acordos bilaterais de proteção de 

investimento (BITs) entre dois países, que ao serem assinados e ratificados pelo poder 

legislativo dos países, passam a ter força de lei – o que teoricamente, assegura uma 

maior segurança aos investimentos realizados. Assim, se o Brasil houvesse assinado 

e ratificado um acordo do tipo com a Bolívia, talvez os ativos da Petrobras não 

estivessem tão vulneráveis na época.  

Apenas nos anos 1990, o Brasil assinou 15 acordos BIT25, porém, nenhum 

deles foi ratificado pelo poder legislativo do país (SCANDIUCCI FILHO, 2007; 

SENNES; MENDES, 2009). O argumento para tal era de que estes acordos poderiam 

restringir a criação de políticas públicas econômicas, sociais ou ambientais, uma vez 

que as BITs protegem as empresas entrantes de alterações nas leis nacionais e de 

possíveis intervenções estatais.  

                                                           
25 Bélgica, Chile, Cuba, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Coréia do Sul, 
Países Baixos, Portugal, Suíça, Reino Unido e Venezuela (SENNES; MENDES, 2009) 
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É razoável pensar que estes acordos podem ferir a soberania do país, uma vez 

que causam restrições a atuação do governo nacional. Entretanto, a necessidade da 

realização destes acordos emerge do fato de que as instituições brasileiras ainda são 

vistas com receio. A estabilidade política no Brasil ainda é recente se comparado com 

democracias centenárias como as dos Estados Unidos. Do ponto de vista de 

investidores europeus, as leis brasileiras mudam com uma velocidade espantosa. Com 

um alto controle sobre a economia, não seria tão surpreendente para investidores 

estrangeiros que o governo nacional resolvesse aumentar sua influência sobre a 

produção no país. O Brasil é cada vez menos visto como um país de risco, mas suas 

instituições ainda precisam provar que não se equiparam com as de outros países da 

América do Sul ou com as de outros períodos da sua própria história.  

Isto tem claras repercussões negativas na atração de IED para o Brasil. No 

entanto, a ausência de acordos bilaterais tem conseqüências negativas também para 

as empresas brasileiras que investem no exterior. Embora possamos considerar que 

não haja uma necessidade tão grande de realizar tais acordos com países 

desenvolvidos, estes acordos são realmente necessários para proteger e estimular os 

investimentos em países em desenvolvimento. Apenas 26% 26  das transnacionais 

brasileiras estão localizadas na Europa e na América do Norte, enquanto 58%27 estão 

na América Latina e África (FDC, 2010), ou seja, a maioria absoluta das empresas 

brasileiras está localizada em zonas que são historicamente conhecidas por suas 

fragilidades institucionais, sem garantias de proteção para seus investimentos. 

Interessante notar que no caso da Petrobras citado acima, a empresa brasileira teve 

que usar sua filial nos Países Baixos (por onde o investimento havia sido realizado), 

apelando para uma BIT assinada entre este país e a Bolívia (SENNES; MENDES, 

2009). 

Entretanto, como membro da Organização Mundial do Comércio, existe certa 

segurança internacional para os investimentos brasileiros. O Brasil é signatário do 

Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (GATS), o que garante a presença comercial, 

ou seja, a possibilidade de abrir subsidiárias no exterior (SENNES; MENDES, p. 164, 

2009). Sendo também signatário do Acordo sobre Aspectos Comerciais dos Direitos 

da Propriedade Intelectual (TRIPS), o que garante internacionalmente (entre países 

membros signatários da TRIPS) os direitos de propriedade intelectual das empresas 

brasileiras (SENNES; MENDES, p. 164, 2009).  Adicionalmente, Sennes e Mendes 

                                                           
26 Distribuidos entre 17% na Europa e 9% na América do Norte. 
27 Distribuidos entre 53% na América Latina e 5% na África. 
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(2009) observam que o Brasil possui acordos de sobre taxação-dupla 28  com 24 

países29, favorecendo a operação das empresas no exterior. 

 

4.4.3 Criação de Órgãos para Informação e Assistência técnica 

 

O Brasil não possui um órgão especificamente para o auxílio ao investimento 

brasileiro no exterior, embora possua instituições que provém informações e 

assistência técnica para tal (SENNES; MENDES, 2009). Duas instituições se 

destacam neste aspecto, o Departamento de Promoção Comercial e Investimentos 

(DPR), do Ministério das Relações Exteriores, e a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (APEX).  

O DPR faz uso do sistema de relacionamento das embaixadas brasileiras no 

exterior para estabelecer contato entre investidores estrangeiros e o empresariado 

brasileiro, além de atrair investimento para o Brasil, promover as exportações e prover 

informações para investidores brasileiros. De acordo com o DPR, o Sistema de 

Promoção de Investimentos e Transferência de Tecnologia para Empresas (SIPRI) 

possui uma série de técnicos em vários países, capazes de estabelecer contato entre 

empresários locais e brasileiros, além de prestar informações sobre a economia e 

como fazer negócio no Brasil (BRASIL, 2010). De acordo com Sennes e Mendes 

 

 [o]s serviços de informação oferecidos pelo Ministério das Relações Exteriores 
em sua rede de consulados e embaixadas trabalham com recursos muito 
limitados; eles servem meramente como uma fonte geral de informação sobre 
mercados específicos. Entretanto, embaixadas e consulados normalmente irão 
facilitar o contato entre firmas interessadas e firmas de consultoria, 
contabilidade, escritórios de advocacia e outros provedores de serviços (p. 166, 
2009, tradução nossa). 

 

 Já a APEX, embora esteja voltada para a promoção de exportações e atração 

de investimento, acaba por fornecer um suporte indireto muito válido e interessante 

para as transnacionais brasileiras. A Central de Informações da APEX Brasil 

“desenvolve estudos sobre diversos países onde existem oportunidades de negócios 

para os produtos e serviços nacionais” (APEXBRASIL, 2010): o “Perfil-país” traça 

                                                           
28 Tais acordos são realizados bilateralmente para impedir que empresas paguem impostos duas vezes, 
no país de origem e no país de destino, e podem ser implantados de diversas formas. 
29 Argentina, Áustria, Bélgica, China, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Finlândia, França, 
Alemanha, Países Baixos, Hungria, Índia, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Filipinas, Portugal, 
Eslováquia, Coréia do Sul, Espanha e Suécia (SENNES; MENDES, 2009) 
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informações detalhadas sobre diversos países, com suas características sócio-

econômicas, políticas e culturais (informações preciosas para empresas que buscam 

investir no exterior) enquanto o “Estudo de Oportunidades” realiza análises dos 

setores que podem ser interessantes para o setor privado nacional (APEXBRASIL, 

2010). 

 Entretanto, o apoio mais direto a internacionalização de empresas brasileiras 

está nos Centros de Negócios da APEX Brasil, localizados em Beijing, Miami, Dubai, 

Varsóvia, Havana, Moscou, com mais uma entrando em operação em 2011, em 

Luanda. Estes Centros de Negócios possibilitam tanto o apoio logístico (com centros 

de armazenamento que empresas brasileiras podem alugar espaços para si), além de 

auxiliar com informações sobre o mercado local, realizar contatos com possíveis 

compradores, organizar missões comerciais, fazer estudos personalizados, entre 

outros.  

 

4.4.4 Incentivos Fiscais 

 

O Brasil não provê incentivos fiscais para a internacionalização de suas 

empresas (SENNES; MENDES, 2010), embora tais incentivos possam ser feitos de 

muitas formas. Cingapura, por exemplo, garante as suas empresas isenções fiscais 

por até 10 anos. Já na Malásia, o governo garante isenções fiscais para remessas de 

rendas adquiridas no exterior, além de dedução fiscal para despesas pré-operacionais 

(UNCTAD, 2006).  

Por outro lado, o governo brasileiro provê incentivos fiscais para as 

exportações – como a isenção de IPI, por exemplo. Embora este estímulo seja 

importante para o setor exportador, acaba gerando um aspecto desfavorável para a 

internacionalização, pois as incentiva a produzir no Brasil e exportar ao invés de 

investir na produção no exterior.  

 

4.4.5 Mecanismos de Seguro para Investimentos 

 

O Brasil não possui mecanismos de seguro para os investimentos privados no 

exterior. Sennes e Mendes (p. 166, 2009) observam, contudo, o Seguro de Crédito à 

Exportação (SCE) como mecanismo de apoio indireto a internacionalização de 

empresas brasileiras. O SCE é administrado pela Seguradora Brasileira de Crédito à 



64 

 

 

Exportação, uma empresa criada pelo governo brasileiro, que tem como acionistas o 

Banco do Brasil, o BNDES e a COFACE 30  e tem como objetivo cobrir riscos 

relacionados a operações no exterior (comerciais, políticos ou riscos extraordinários) 

(SBCE, 2010; SENNES; MENDES, p. 166, 2009). Ao contratar o seguro, os 

exportadores possuem uma garantia contra o não-pagamento por parte de 

compradores (SBCE, 2010). 

O SCE pode não ser de grande valia para a produção internacional da indústria 

de transformação ou de mineração, no entanto, é muito útil para empresas de 

engenharia, construção civil ou outras empresas de serviços que, ao exportar seu 

produto, necessitam de atuação direta em outros países (SENNES; MENDES, p. 166, 

2010). Essas prestadoras de serviço, ao atuar em outros países, acabam levando 

consigo suas parceiras nacionais: fornecedores, instituições financeiras, etc, criando 

um estímulo indireto para o investimento externo de empresas nacionais.  

 

4.4.6 Financiamento 

 

O aspecto de financiamento é onde o Brasil se destaca no apoio a 

internacionalização de empresas, na figura do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. O BNDES tem exercido um papel fundamental na promoção do 

IBD, investindo grandes somas no financiamento de obras de engenharia, nas 

operações externas da indústria petrolífera e na aquisição de empresas estrangeiras 

por parte de firmas nacionais. De fato, o papel do BNDES tem sido tão preponderante 

neste quesito que será tratado posteriormente, com maior atenção. 

 
 
 
 

4.4.7 Formas de Apoio Indiretas 

 

Nos últimos anos, podemos perceber uma tendência na fusão de grandes 

empresas brasileiras. Podemos remontar este fato desde a formação do 

conglomerado Ambev, entre duas rivais históricas do mercado de bebidas nacional, 

                                                           
30 Empresa francesa de apoio ao Comércio Exterior. 
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ainda nos anos 1990. Contudo, foi nos últimos anos que se percebeu uma maior 

movimentação neste sentido. 

Apenas em 2008, a Perdigão e a Sadia (duas das maiores empresas 

brasileiras de processamento de alimentos do Brasil) anunciaram sua fusão e 

formação da Brasil Foods; o Banco Itaú e o Unibanco seguiram o mesmo caminho; 

enquanto a Oi adquiriu a Brasil Telecom (BrT). Como resultado destas operações, a 

Brasil Foods se tornou o segundo maior conglomerado alimentício do país, sendo o 

maior exportador mundial de aves congeladas (BRF, 2010); o Itaú-Unibanco se tornou 

a maior instituição financeira privada do país (THE ECONOMIST, 2010); enquanto a 

Oi adquiriu controle quase pleno das linhas de telefonia fixa do Brasil (com exceção do 

estado de São Paulo). 

As empresas descritas acima, individualmente, já eram consideradas gigantes 

do mercado doméstico – a Oi, por exemplo, controlava a telefonia fixa em 16 estados, 

enquanto a Brasil Telecom, em 9, isso devido a concessão estatal datando do final dos 

anos 1990. Seria de se esperar então uma série de discussões, interpelações judiciais 

por parte dos concorrentes e pedidos de concessões por parte de órgãos do governo 

federal, de forma a justificar e aprovar estas mega fusões, como aconteceu com a 

Ambev31, nos anos 1990. Mas isto não foi observado. 

Entre o anúncio da fusão Oi-BrT e o início do uso unificado da marca Oi em 

toda a região atendida pelas duas empresas, pouco mais de um ano se passou - dois 

anos após o anúncio da fusão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) aprovou a união das empresas, com restrições mínimas32 (INFO EXAME, 

2010). Em outubro de 2010, Itaú e Unibanco anunciaram que todas as suas agências 

estavam integradas (ITAU, 2010) – apenas dois meses após o CADE aprovar por 

unanimidade a união das empresas (FOLHA, 2010). Apenas a Brasil Foods ainda tem 

sua situação avaliada pelo CADE, por envolver diversos mercados no setor de 

alimentos, (O GLOBO, 2009). 

A promoção da formação destas mega empresas nacionais está diretamente 

relacionada à sua capacidade de competir com firmas estrangeiras no Brasil e também 

no exterior. Sennes e Mendes apontam que “o Presidente do BNDES, Luciano 

Coutinho, já se afirmou em favor da formação de grandes conglomerados nacionais 

para competir internacionalmente” (p. 170, 2009). Ainda de acordo com os autores: 

 

                                                           
31 No caso da Ambev, a empresa foi obrigada a vender parte de suas fábricas no Brasil (ISTOÉ 
DINHEIRO, 2010). 
32 No caso, foi restringida a unificação do fornecimento de internet banda larga (O GLOBO, 2009) 
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Com a Brasil Telecom sendo comprada pela Oi para formar uma 
“supercompanhia de telecomunicação brasileira”, os objetivos do governo 
avançaram além da mera proteção do mercado brasileiro, para as ações de 
expansão realizadas pela América Móvil do México e pela Telefonica da 
Espanha. Os R$2,5 bilhões patrocinados pelo governo no acordo asseguraram 
a idéia exposta pelas companhias e apoiada pelo BNDES de se tornar 
internacional, começando pela América Latina e África (SENNES; MENDES, p. 
169, 2009, tradução nossa) 

 

Já na fusão do Itaú Unibanco, não houve incentivo direto por parte do governo 

federal ou instituições governamentais. Contudo, dentre os objetivos declarados das 

empresas estavam o fortalecimento no mercado doméstico, frente à entrada do 

espanhol Santander (EXAME, 2008), e a expansão para o mercado internacional: 

 

Na esfera internacional, a fusão de Itaú e Unibanco criou o primeiro banco 
brasileiro de porte global. Juntos, eles formam o 16º maior do mundo em valor 
de mercado, acima do espanhol BBVA e do suíço Credit Suisse. “Nosso plano 
é transformar nosso negócio em um banco internacional de varejo, como o 
Santander”, diz Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco (EXAME, 2008). 

   

Assim, a formação destes grandes grupos nacionais, fortalecidos e com o 

objetivo de competir no exterior, podem ser encarados como uma forma informal, 

explícita (no caso da Oi-Brt) ou não, de incentivar a internacionalização das empresas 

brasileiras: 

Segundo o mesmo teor e modus operandi, o estado, por meio do BNDES, já 
está planejando a criação de uma supercompanhia farmacêutica brasileira, via 
incorporação de grupos corporativos domésticos com o propósito de expandi-
los internacionalmente (SENNES; MENDES, p. 170, 2009, tradução nossa). 

 

 Sennes e Mendes também observam outras ações do governo brasileiro que, 

mesmo não estando destacadas entre as formas de estímulo da UNCTAD, ainda sim 

podem ser caracterizadas como exercendo forte apoio a internacionalização de 

empresas nacionais.  Estas ações abrangem desde o uso de empresas estatais até a 

formação de comitivas nacionais para visitas oficiais a outros países.  

 Ao operar externamente, empresas estatais como a Petrobras, CEMIG e Banco 

do Brasil exercem o mesmo papel da internacionalização de empresas de engenharia 

e construção civil, ao levar consigo fornecedores brasileiros e outras empresas 
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prestadoras de serviço (SENNES; MENDES, 2010). No caso específico da Petrobras, 

entra-se em um terreno que reflete outra faceta das operações internacionais das 

estatais brasileiras: 

Ela (Petrobras) é uma companhia cujo controle administrativo está nas mãos 
do estado, ficando, portanto, a critério do governo decidir o destino e as 
estratégias da firma. Freqüentemente as estratégias internacionais adotadas 
pela Petrobras irão combinar com os objetivos da política externa brasileira 
(SENNES; MENDES, 170, 2009, tradução nossa). 

 

 Não é apenas em relação às empresas estatais que o aspecto diplomático 

brasileiro é apontado como um fator a ser levado em consideração na 

internacionalização de empresas brasileiras. Em realidade, de acordo com Sennes e 

Mendes (2009), o apoio aos investimentos brasileiros realizados no exterior tende a 

coincidir com as estratégias de política externa traçadas pelo atual governo: 

Como a prática de política externa da atual administração almeja tornar as 
relações com os países do Sul mais próximas, especialmente na América 
Latina e na África, o estabelecimento de representações diplomáticas no 
exterior tem freqüentemente acompanhado a lógica de investimento anunciada 
pelas companhias brasileiras (SENNES; MENDES, p. 171, 2009, tradução 
nossa). 

  

Podemos relacionar isso com um fato que tem se tornado cada vez mais 

comum nos últimos anos, as missões diplomáticas, chefiadas por ministros de estado 

ou pelo próprio presidente da república, que também levam consigo dezenas ou às 

vezes centenas de empresários (SENNES; MENDES, 2009). Estas missões levam 

empresas brasileiras para fechar contratos com governos estrangeiros ou mesmo 

estabelecer parcerias com firmas de outros países para atuação não apenas no 

exterior, mas também no Brasil. Podemos citar o exemplo da Andrade Gutierrez que 

em uma destas viagens fechou três contratos em um valor total de US$ 600 milhões 

com o governo da Líbia (ISTOE, 2009). 

 Tais fatores demonstram uma grande sinergia entre o empresariado brasileiro e 

o governo federal em relação à participação brasileira no exterior, trazendo retornos 

positivos para ambos. No entanto, existem aspectos negativos sobre esta relação 

entre política externa e investimento brasileiro. Em primeiro lugar, nem sempre o que é 

mais interessante para o governo será o mais interessante as empresas. É preciso 

que a iniciativa privada saiba buscar os investimentos que são mais interessantes para 

ela, sem esperar necessariamente um apoio do governo federal. Uma segunda 
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observação é que uma eventual mudança de governo possa encerrar com este 

relação entre diplomacia e IBD. Assim, é necessário que sejam bem estabelecidos 

outros mecanismos de impulso a internacionalização das empresas brasileiras 

independentes. 

 

4.5 Papel do BNDES como Financiador das TNCs Brasileiras 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem se destacado 

como a principal agência estatal a incentivar a internacionalização de empresas 

brasileiras. Desde 2005, a empresa tem investido bilhões de reais na estratégia de 

expansão internacional de empresas – como a JBS – ou no financiamento de 

operações no exterior – como no caso da Petrobras.  

Conforme observam Alem e Cavalcanti (2007), o apoio a formação de 

transnacionais brasileiras é algo novo para o BNDES. Tendo sido criado em 1952 

originalmente para incentivar o desenvolvimento nacional (através de investimentos na 

indústria de transformação, agricultura, comércio e infra-estrutura), foi apenas em 

2002 que o Banco despertou para a necessidade de prover linhas de financiamento 

específicas para atender empresas brasileiras com projetos de expansão internacional 

– até então, este apoio “acontecia de forma indireta, já que o aporte de capital nas 

empresas não guardava destinação específica, mas, antes, envolvia o 

estabelecimento de uma estratégia de ação para a companhia” (ALEM; CAVALCANTI, 

p. 276, 2007). 

Assim, no ano de 2002, o BNDES estruturou diretrizes próprias com o objetivo 

de criar linhas de financiamento para apoiar a inserção internacional das empresas 

brasileiras, causando também a promoção das exportações. Adicionalmente, 

mudanças foram feitas no regimento interno de forma a permitir financiamento para 

investimentos brasileiros no exterior, desde que garantindo benefícios à exportação de 

produtos nacionais (ALEM; CAVALCANTI, p. 276-277, 2007).  

 No entanto, foi apenas em 2005 que a estatal iniciou de fato o financiamento 

do processo de internacionalização de empresas. No caso, A JBS-Friboi recebeu um 

financiamento de R$ 187 milhões para a aquisição de 75% da Swift Armour, empresa 

argentina, como apoio ao projeto de internacionalização do grupo brasileiro (BNDES, 

2005; SENNES; MENDES, 2009; ALEM; CAVALCANTI, 2007).  
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Hoje, o BNDES destaca como possíveis clientes desta linha de financiamento 

“sociedades empresárias com sede e administração no país, de controle nacional, com 

potencial de inserção no mercado internacional” (BNDES, 2010h). A entidade as apóia 

na aquisição de plantas no exterior, modernização e ampliação de unidades de 

produção, aumento da participação acionária em firmas estrangeiras e na eventual 

necessidade de capital de giro, desde que os objetivos da empresa “contribuam para o 

desenvolvimento econômico e social do País” (BNDES, 2010h). As condições de apoio 

são divididas pelo Banco entre apoio direto, negociado entre a instituição e a firma 

requerente e apoio indireto, com a intermediação de uma instituição financeira 

credenciada. 

 

 

Tabela 2 - Condições de Financiamento do BNDES para o apoio a internacionalização de empresas. 

Fonte (BNDES, 2010X). 

Tipo de Ap oio  Formato do Financiamento  Participação Máxima 

do BNDES 

Garantias  

Direto (operação feita 

diretamente pelo BNDES) 

Custo Financeiro 33  + 

Remuneração Básica do 

BNDES34 + Taxa de Risco de 

Crédito35 

60% dos itens 

financiáveis 

Definidas na 

Análise da 

Operação 

Indireto (operação feita 

por meio de instituição 

financeira credenciada) 

Custo Financeiro + 

Remuneração Básica do 

BNDES + Taxa d 36 e 

Intermediação Financeira + 

Remuneração da Instituição 

Financeira Credenciada 

60% dos itens 

financiáveis 

Negociadas 

entre a 

instituição 

financeira 

credenciada e o 

Cliente 

 

Além do financiamento empresarial direto, outra estratégia de apoio indireto ao 

IBD está no financiamento de grandes obras no exterior, a serem executadas por 

companhias nacionais (SENNES; MENDES, 2009). Embora esta estratégia não seja 

recente, tem se intensificado nos últimos anos, estimulando uma cadeia de 

                                                           
33 Avaliado de acordo com a Cesta de Moedas do BNDES ou UMIPCA. 
34  1,3% ao ano (BNDES, 2010h). 
35 Pode chegar a 3,57% ao ano, “conforme o risco de crédito do cliente” (BNDES, 2010x) 
36 Taxa de 0,5% ano para grandes empresas, com isenção para micro, pequenas e médias empresas 
(BNDES, 2010h). 
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relacionamentos que pode levar a atuação internacional de empresas brasileiras. De 

acordo com o Relatório Anual de 2007 do BNDES: 

 

O financiamento à exportação de bens e serviços brasileiros destinados a 
projetos de infra-estrutura no exterior representou desembolsos de US$ 665 
milhões em 2007, valor três vezes maior do que a média dos últimos dez anos, 
período no qual se iniciou esse tipo de financiamento. Além das operações no 
continente latino-americano, contribuíram para esse resultado as primeiras 
liberações referentes à Linha de Crédito à República de Angola. Os protocolos 
de entendimento entre os dois países estabeleceram uma linha de crédito total 
de US$ 1,75 bilhão, que permite o apoio à exportação de bens e serviços 
brasileiros destinados a projetos priorizados pelo governo angolano em seu 
esforço de reconstrução do país após o longo período de guerra civil. Entre as 
obras previstas, está a construção de hidrelétricas, rodovias, centros de 
treinamento profissional para a população local, sistemas de saneamento e 
distribuição de água encanada. Em dezembro de 2007, a carteira total de 
operações já alcançava US$ 1 bilhão. (BNDES, p. 80-81, 2007) 

 

Em 2008, esta estratégia gerou empréstimos de US$ 650 milhões para países 

da América Latina, com o propósito da construção de gasodutos na Argentina 

(assumidas pela Construtura Norberto Odebrecht), hidrelétricas na República 

Dominicana (a ser realizada pela Andrade Gutierrez), entre outras operações (BNDES, 

2008; SENNES; MENDES, 2009). 

Como forma de enfatizar tanto seu suporte as exportações nacionais quanto 

seu apoio a empresas brasileiras realizando investimento direto no exterior, o BNDES 

inaugurou em 2009 dois escritórios fora do Brasil. O primeiro está localizado em 

Montevidéu, no Uruguai, e sua localização foi escolhida levando em consideração que 

a cidade é considerada a “capital do Mercosul”, sendo a cidade sede do Parlamento 

da organização e onde estão localizados a maior parte de seus técnicos e consultores, 

além de abrigar a Secretaria Geral da Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI) (BNDES, 2007). Assim, a filial uruguaia da instituição tem por objetivo servir 

seus interesses dentro do bloco latino-americano, onde tem ocorrido o maior volume 

de investimentos do BNDES, realizando cooperações técnicas e auxiliando empresas 

brasileiras atuando na América Latina (BNDES, 2007). O segundo escritório foi aberto 

em Londres, de forma a garantir a instituição um caráter global, estando situada no 

coração financeiro do mundo. O BNDES Limited tem como objetivos “aumentar a 

visibilidade do Banco para a comunidade financeira internacional e apoiar 

efetivamente as companhias brasileiras passando por um processo de 
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internacionalização ou aquelas procurando por oportunidades no mercado 

internacional” (BNDES, 2010i). 

Outra forma utilizada pelo BNDES é o estabelecimento de linhas de crédito 

para o desenvolvimento de setores específicos, com intuito de torná-los mais 

competitivos e capazes de parear-se com empresas internacionais. Sennes e Mendes 

(2009) apontam o Prosoft 37  (como apoio a indústria de software) e a Profarma 

(indústria farmacêutica) como dois exemplos deste tipo de linha de crédito. 

O Prosoft, que inicialmente previa investimentos de até R$ 1 bilhão, teve em 

2009 seu orçamento elevado para R$5 bilhões, com a vigência do programa prevista 

até o final de 2012 (BNDES, 2009). De acordo com o BNDES, os investimentos têm o 

objetivo de promover desenvolver a indústria de softwares nacional, promover a 

exportação e a inserção internacional destas indústrias. Já o Profarma, que teve seu 

prazo de vigência original (dezembro de 2007) prolongado até dezembro de 2012, 

possui orçamento de R$ 3 bilhões, serve como apoio à inserção internacional da 

indústria farmacêutica nacional e incentivo as exportações do setor, além de 

desenvolver a produção pública de medicamentos (BNDES, 2007). 

Assim, o BNDES através destes dois programas busca a formação de grandes 

companhias nacionais capazes de competir no ambiente internacional (SENNES; 

MENDES, 2009). Não somente, a instituição também “financiou planos de expansão, 

fusões e aquisições para algumas empresas farmacêuticas (por exemplo, a aquisição 

da Biosintética pela Aché) e de tecnologia da informação (por exemplo, a aquisição da 

Microsiga)” (SENNES; MENDES, p. 169, 2009). 

4.5.1 Críticas a participação do BNDES no processo de 
internacionalização de empresas brasileiras 

 

Em 2009, o total bruto de desembolsos do BNDES foi de R$ 137 bilhões, o 

dobro do valor de 2007 (THE ECONOMIST, 2010a), o que demonstra o crescimento 

da influência do Banco no setor privado nacional. O argumento principal que justifica 

este aumento tão expressivo está na crise econômica mundial de 2008, o que fez com 

que o governo brasileiro utilizasse recursos da estatal como forma de injetar dinheiro 

na economia do país.  

                                                           
37 Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia e 
Informação. 
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Entretanto, críticos sugerem que este aumento reflete na verdade uma 

elevação muito grande do tamanho do BNDES. No ano de 2010, o banco foi 

responsável por 40% dos investimentos no setor de manufatura e em infra-estrutura, o 

dobro do que era em 2004-2006 (THE ECONOMIST, 2010a). A instituição realiza 

empréstimos a metade das taxas de mercado (THE ECONOMIST, 2010b), possuindo 

um virtual monopólio sobre os empréstimos de longo prazo realizados no país38 . 

Mesmo com a melhora da economia, a instituição continua injetando grandes somas 

de recursos por um prazo muito longo, em um comprometimento perpétuo e sem fim 

(THE ECONOMIST, 2010a). 

Já apontamos posteriormente e mais de uma oportunidade que durante os 

anos 1990, apenas a retirada de barreiras econômicas foi suficiente para estimular 

parte do empresariado brasileiro a expandir para o mercado internacional (ROCHA et 

al. 2007). Apenas a visualização das oportunidades advindas de operar no exterior fez 

com que algumas empresas arriscassem seus primeiros passos fora do mercado 

nacional.  

Hoje, devido aos mecanismos criados pelo BNDES e com o apoio do governo 

federal, é consideravelmente mais fácil, embora não menos arriscado, tentar investir 

na expansão para outros países. No caso específico das pequenas e médias 

empresas, estes investimentos são um estímulo fundamental para o desenvolvimento 

destas empresas e dos mercados nas quais estão inseridos. Entretanto, é possível 

perceber que neste contexto de políticas públicas nacionais, as grandes empresas 

brasileiras são as mais beneficiadas.  

Quatro quintos do valor total de empréstimos do BNDES são destinados a 

grandes empresas. Atualmente, grandes empresas transnacionais brasileiras possuem 

linhas de crédito especiais junto à instituição, com melhores condições e que são 

disponibilizadas com menos burocracia – economizando em tempo e ganhando em 

velocidade (SENNES; MENDES, 2009). Isto aumenta a competitividade destas 

empresas no ambiente internacional, mas também pode trazer distorções ao mercado 

doméstico. Quando uma empresa transnacional cresce nos mercados externos, ela 

adquire vantagens que vão desde ganhos de escala até vantagens locacionais de 

seus ativos. A empresa tende a se modernizar e ganhar em produtividade e eficiência. 

Se a empresa já era grande e dominante em seu mercado doméstico, a tendência é 

                                                           
38 Dois terços da renda do BNDES provém de empréstimos de longo prazo (acima de 5 anos), enquanto 
nos bancos privados comerciais do Brasil, em média, apenas 1% da renda provém deste tipo de 
empréstimo (THE ECONOMIST, 2010a). 
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que a firma aumente ainda mais o controle do seu mercado de origem – adquirindo 

concorrentes locais e tendendo a um oligopólio ou mesmo um monopólio. Assim, este 

apoio de extensas linhas de financiamento ou mesmo a aquisição ou fusão entre 

grandes empresas nacionais para formar gigantes globais pode acabar beneficiando 

mais o setor privado do que a população do país.  

É possível afirmar que os financiamentos do BNDES não estão disponíveis 

apenas para x, estão disponíveis para x e y, e cabe a x e y observar a oportunidade 

que este financiamento a internacionalização pode proporcionar a sua empresa e 

correr atrás dele. No entanto, são poucas as empresas que possuem informações 

sobre estas linhas especiais de crédito e esta assimetria de informações acaba 

beneficiando umas empresas em vazão das outras. Até 2005, a JBS-Friboi era apenas 

uma grande empresa doméstica de processamento de proteína animal. Cinco anos e 

bilhões de reais em financiamento do BNDES depois, a empresa é hoje a maior do 

mundo em seu setor. Trata-se, sim, de empresas observando oportunidades e 

adquirindo retornos consistentes com sua visão e postura empresarial. No entanto, o 

formato e a extensão dos financiamentos do BNDES para estas empresas que 

observaram a oportunidade acabam gerando um benefício desproporcional, fazendo 

com que iguais sejam tratados com desigualdade 
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5. Metodologia 
 

Neste capítulo descreveremos a metodologia que será utilizada para realizar 

uma análise qualitativa multicasos de transnacionais brasileiras como forma de 

identificar os incentivos que estas empresas encontraram para internacionalizar suas 

operações. Em um primeiro momento, descreveremos a metodologia utilizada, bem 

como as origens dos dados e a forma da escolha dos casos em questão. Em 

seqüencia, iremos exporemos os casos buscando demonstrar características destas 

empresas e de seus respectivos setores e analisando as evidências encontradas.  

Como forma de analisar os casos de maneira a responder o problema proposto, 

acerca dos incentivos que as empresas brasileiras possuem para expandir suas 

operações no exterior, faremos uso dos modelos teóricos expostos na primeira parte 

da dissertação. 

Os modelos teóricos foram utilizados por abrangerem, cada um a sua maneira, 

os diversos incentivos que as empresas encontram para se tornar transnacionais (por 

exemplo, adquirir vantagens de localização). Como já discutimos anteriormente, os 

modelos teóricos não encontram um consenso, sendo que cada um pode ser utilizado 

de maneira mais coerente em determinados casos. Como existem fatores em comum 

entre as diferentes teorias – vantagens específicas da firma e de internalização, por 

exemplo – mais de uma teoria podem auxiliar na explicação de cada caso, o que será 

devidamente destacado. 

Uma ressalva a ser feita está no motivo pelo qual os casos não foram 

analisados em termos de incentivos governamentais. Embora esteja claro que um dos 

objetivos da pesquisa foi descrever políticas públicas de apoio a internacionalização, 

uma questão interpretativa se coloca. Embora as políticas públicas de apoio possam 

ser interpretadas como estímulos, ela apenas o será se estiver de acordo com os 

objetivos traçados pela empresa. É preciso ser interessante para a empresa atuar no 

mercado internacional, fazendo com que a análise de incentivos leve em consideração 

fatores de mercado – o que as teorias descritas no primeiro capítulo fazem. 
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 5.1  – Limitações do Método 

 

 Um aspecto que limita a pesquisa está na racionalidade de que outros fatores 

podem ser considerados como incentivos. Ambições pessoais podem servir como 

incentivo a internacionalização, mas isto leva a reflexões em nível pessoal – o que 

extrapola o propósito da pesquisa. Kasznar (2010) ressalta que alegações para a 

realização de IBD também podem se dividir entre “confessadas” (oficiais), que podem 

ser publicadas em documentos oficiais das empresas ou declamadas em entrevistas, 

e as alegações “não confessadas” (secretas). Embora tenhamos tido acesso as 

alegações confessadas, não podemos demonstrar a existência de razões não 

confessadas, que podem ser de extrema importância para a estratégia global da 

empresa, criando-se outra limitação para a pesquisa realizada. Abaixo, em quadro 

elaborado por Kasznar (2010), uma síntese acerca do processo decisório de se 

divulgar ou não a decisão de investir ou não no exterior. 

Figura 9 - Processo Decisório Acerca da Divulgação de Informações Sobre Internacionalização. Fonte: 

Kasznar, 2010. 
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  Incentivos a internacionalização também podem ocorrer devido a questões 

econômicas, como crises financeiras, mudanças no câmbio, taxa de juros, etc. Para 

desenvolver a pesquisa incluindo influências econômicas, se faria necessária a criação 

de um modelo econométrico, bem como o trabalho com dados quantitativos. 

 Inicialmente, foi feita uma tentativa de criar-se um modelo econômico como 

forma de prever as tendências do investimento brasileiro direto. Para tal, presumimos 

o seguinte modelo: IBD= f (Y39, Anbid40, US$41, IGP-M42, T43). Foram buscados dados 

do período 2000-2010. De posse destas informações, foi realizada uma regressão 

linear múltipla (resultados podem ser encontrados no Anexo A ) sem que fossem 

apresentadas correlações significativas. Assim, a metodologia da pesquisa mudou seu 

foco de quantitativa para qualitativa.  

5.2  Origem das Informações 

 

Para a realização da análise dos casos foram utilizados primordialmente dados 

secundários e informações provenientes de artigos acadêmicos e jornalísticos além de 

informações disponibilizadas de forma aberta pelas próprias empresas, como 

informações contábeis, relatórios aos investidores, entre outros.  

 

5.3  Escolha dos Casos a Serem Analisados 

 

Como fonte primária de seleção dos casos, foi utilizada o Ranking das 

Transnacionais Brasileiras, da Fundação Dom Cabral (FDC). A FDC publica 

anualmente o Ranking das Transnacionais Brasileiras, onde revela os resultados de 

sua pesquisa acerca do status das atuações internacionais de empresas do país. Para 

criar o Ranking, a FDC elabora um índice, que leva em consideração três indicadores 

empresariais. Em primeiro lugar, a receita bruta de subsidiárias no exterior sobre as 

                                                           
39 PIB nacional. 

40 Taxa de juros Anbid. 

41 Cotação do dólar americano sobre o real. 

42 Inflação. 

43 Impostos locais. 
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receitas totais da empresa; em segundo lugar, o valor dos ativos no exterior sobre o 

valor total dos ativos da empresa; em terceiro lugar, o número de funcionários no 

exterior pelo número de funcionários totais da empresa (FDC, 2010). Assim, “[p]ara 

cada um dos três indicadores utilizados, é calculado um índice que reflete a proporção 

do exterior sobre o total. Posteriormente, calcula-se a média dos três índices para se 

compor o índice geral de transnacionalidade de cada empresa” (FDC, p.4, 2010). 

Observe abaixo a lista com o ranking das empresas publicado em 2010 (mas relativo 

ao ano de 2009), com o índice de transnacionalidade das empresas dos 3 anos 

anteriores. 

Tabela 3- Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras - Dados: FDC (2010) 

Ranking (2009)  Empresa  2009 2008 2007 2006 
 1 JBS –Friboi  0,616 0,599 0,530 N/D 
2 Gerdau  0,495 0,563 0,557 0,486 
3 Ibope  0,456 0,443 0,501 N/D 
4 Metalfrio  0,437 0,503 0,338 0,108 
5 Odebrecht  0,379 0,396 0,304 0,277 
6 Marfrig  0,366 0,504 0,273 0,172 
7 Vale 0,342 0,385 0,419 0,321 
8 Sabó 0,288 0,325 0,274 0,361 
9 Tigre  0,286 0,296 0,206 0,202 
10 Suzano Papel e Celulose  0,276 0,300 0,228 0,143 
11 Artecola  0,264 0,259 0,173 0,118 
12 Lupatech  0,196 0,234 0,207 0,069 
13 Camargo Corrêa  0,177 0,177 0,231 0,175 
14 Ci&T Software  0,166 0,163 0,098 N/D 
15 Marcopolo  0,164 0,197 0,159 0,192 

16 Weg 0,162 0,210 0,176 0,216 
17 Stefanini IT Solutions  0,145 0,165 0,99 0,070 
18 Votorantim  0,139 0,130 0,074 0,060 
19 América Latina Logística  0,127 0,126 0,111 0,109 
20 TAM 0,126 0,121 0,124 0,102 
21 Embraer  0,109 0,091 0,203 0,253 
22 Natura  0,105 0,104 0,081 0,089 
23 Petrobras  0,105 0,112 0,109 0,139 
24 Bematech  0,055 0,017 0 N/D 
25 Alusa  0,054 0,064 0,106 N/D 
26 Spoleto  0,053 0,044 0,040 N/D 
27 Andrade Gutierrez  0,051 0,041 0,055 0,042 
28 Itaúsa  0,039 0,043 0,051 N/D 
29 Totvs  0,036 0,026 0,029 0,027 
30 DHB 0,035 0,069 0,019 0,029 
31 Escolas Fisk  0,029 0 0 N/D 
32 Ultrapar  0,029 0,050 0,042 0,093 
33 Politec  0,024 0,014 0,317 N/D 
34 Localiza  0,020 0,014 0,024 0,031 
35 Randon  0,015 0,018 0,014 0,013 
36 Cia Providência  0,012 0,023 0 0 
37 Brasil Foods  0,008 0 0 N/D 
38 Marisol  0,007 0,014 0,013 0,009 
39 Cemig  0,001 0,002 0,001 0 
40 Eletrobrás  0 0 0 N/D 

 

 

É possível perceber pela tabela acima, em uma primeira observação, a 

redução, em média, dos índices das empresas entre os anos de 2008 e 2009. De fato, 
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entre as 23 primeiras colocadas, o média do índice caiu de 0,278 em 2008 para 0,258 

em 2009 – entre as 40 empresas, a redução foi de 0,171 para 0,160 no mesmo 

período. Esta queda no índice está relacionada à crise financeira nos mercados 

mundiais em 2009, que afetou os componentes do índice. De acordo com a FDC: 

 

As receitas no exterior demonstraram a redução mais expressiva (-15,7%) 
dentre os indicadores avaliados, o que pode ser parcialmente explicado pela 
queda na demanda mundial. Além disso, as maiores transnacionais reduziram 
os ativos no exterior em 12,4%, possivelmente pela venda de ativos, 
diminuições nas participações, ou fechamento das subsidiárias que mais 
sofreram com a turbulência financeira. (FDC, p. 5, 2010) 

 

Outro fator que parece ter contribuído, especialmente para a redução no valor 

dos ativos das empresas foi a desvalorização do dólar frente ao real, no período em 

questão. Entre os anos fiscais de 2008 e 2009, o dólar passou de R$2,33 para R$1,74, 

fazendo com que os ativos das empresas nos EUA (contabilizados em dólar) 

perdessem 25% do valor apenas levando em consideração a taxa de câmbio (FDC, 

2010). 

Em uma segunda observação da tabela acima, é possível ter algumas 

revelações sobre o perfil da participação internacional brasileira: por não levar em 

consideração empresas que atuam internacionalmente através de exportação, o 

ranking revela o reduzido nível de reais transnacionais brasileiras44; em segundo lugar, 

o tamanho da empresa ou fato de se tratar de uma empresa estatal não afeta 

necessariamente sua posição no ranking45. 

Selecionamos abaixo alguns casos de empresas nacionais presentes no 

ranking para fazermos uma breve análise de seus processos de internacionalização e 

identificar os incentivos que levaram estas empresas a se tornar transnacionais. 

Foram selecionadas 5 empresas que acreditamos ajudar a descrever o perfil das 

companhias brasileiras que atuam no exterior. 

                                                           
44 De acordo com o relatório, apenas 71 empresas foram identificadas com alguma forma de atuação 
internacional (na forma de escritórios comerciais). Destas, apenas 46 questionários foram retornados, 
sendo que apenas 41 puderam ser aproveitados (FDC, 2010). 
45 Isto ocorre posto que o índice elaborado não leva em consideração os investimentos totais realizados 
no exterior, mas sim os investimentos relativos. Por exemplo, a Petrobrás (23º) recolhe maior receita, 
possui mais funcionários e mais ativos do que o Ibope (3º), entretanto, relativamente, a participação 
internacional do Ibope é mais relevante para a empresa do que para a Petrobras. 
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A JBS-Friboi foi selecionada por representar um mercado importante para o 

setor externo brasileiro, o de proteína animal. Adicionalmente, o caso desta empresa é 

interessante para uma avaliação detalhada devido ao grande crescimento que 

apresentou nos últimos anos e pelo grande financiamento conquistado junto ao 

BNDES. Já a Gerdau foi selecionada por ser a maior produtora de aços longos das 

Américas, além de representar um setor muito importante para a economia brasileira – 

que compreende outras grandes empresas de porte internacional, como a USIMINAS 

e a Companhia Siderúrgica Nacional. 

Weg e EMBRAER produzem bens de alto valor agregado, mesmo que 

diferentes em relação ao nível de tecnologia empregado em seus produtos. As 

empresas também se tornam casos interessantes de serem estudados por terem 

começado seu processo de expansão ainda no final dos anos 1990 e começo dos 

anos 2000, quando uma estrutura de suporte a internacionalização por parte do 

governo ainda não estava edificada. Especificamente no caso da EMBRAER, se trata 

de uma empresa estatal que foi privatizada nos anos 1990 e se tornou uma marca 

conhecida mundialmente. Já a Weg é reconhecida por muitos como um caso de 

sucesso de expansão internacional com iniciativa própria, observando apenas 

oportunidades disponíveis. 

A Petrobras foi selecionada por se tratar da maior empresa brasileira na 

atualidade. Consideramos o caso interessante de ser analisado por se tratar de uma 

estatal e uma das maiores companhias do mundo, além de ser uma empresa 

petrolífera.  
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6. Análise de Casos Selecionados de Transnacionais 
Brasileiras 
 

6.1  JBS- Friboi  

 

A JBS-Friboi é a primeira no ranking de transnacionais da FDC, com um índice 

de transnacionalidade de 0,616, sendo que o componente de receitas46 do índice é de 

0,836, de ativos47  0,373 e empregados48 0,640 (FDC, 2010). 

A empresa é a líder mundial no setor de processamento de proteína animal e o 

segundo maior grupo privado do Brasil em faturamento (EXAME, 2009a) - mesmo não 

sendo uma marca amplamente conhecida pelo público em geral. Em 2004, a JBS 

faturava US$1,2 bilhão, evoluindo para US$51,7 bilhões, em apenas cinco anos 

(EXAME, 2009a) – sendo que em 2009, 70% desde faturamento veio do mercado 

estadunidense. 

 Desde 2005, a firma expandiu internacionalmente através de aquisições, 

incorporando as filiais da Swift na Argentina, nos EUA e Austrália (JBS, 2010), além da 

nacional Bertin e diversos outros pequenos competidores. Para financiar seu projeto 

de expansão internacional, a empresa recebeu forte apoio do governo federal através 

do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES): em 2008, foram R$1,109 bilhão e 

em 2009, R$3,479 bilhões, destinados especificamente para o apoio a estratégia de 

internacionalização da empresa (BNDES, 2010a; BNDES, 2010b)49. Hoje, a empresa 

possui 120 mil colaboradores e 140 unidades de produção ao redor do mundo (JBS, 

2010) e 84% de suas receitas são provenientes do exterior (FDC, 2010). 

Não é coincidência que a empresa tenha praticamente dobrado de tamanho 

ano a ano desde 2005. Com o investimento pesado em aquisições no exterior, a JBS 

ampliou seu mercado de tal forma que se tornaram mais importante que seu mercado 

doméstico – afinal, apenas 27% de seu faturamento tem origem no Brasil.  

                                                           
46 Conforme observamos anteriormente, considera-se aqui o total de receitas no exterior sobre as receitas 
totais da empresa. 
47 Considera-se aqui o total de ativos no exterior sobre os ativos totais da empresa. 
48 Considera-se aqui o total de empregados no exterior pelo total de empregados da empresa. 
49 Desconsiderando aqui os R$2,5 bilhões emprestados pelo BNDES no grupo Bertin em 2008, que foi 
incorporado pelo grupo JBS em 2009 (BNDES, 2010a). 
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É interessante analisar este desejo de expansão internacional da JBS em 

relação ao seu país de origem. O Brasil possui vantagens comparativas na produção 

de proteína animal, tanto em termos de espaço físico para a criação de gado, quanto 

em tecnologia de produção (MATTA; FREITAS, 2006). Neste raciocínio, faria sentido 

investir no aumento da produção no Brasil e competir nos mercados externos através 

das exportações. 

No entanto, a entrada nos EUA beneficiou a JBS principalmente no que toca a 

transposição de barreiras não-tarifárias. Um dos maiores desafios que a exportação de 

proteína animal brasileira tem encontrado são as restrições ao comércio internacional, 

especialmente por parte de países desenvolvidos (MATTA; FREITAS, 2006). 

Entretanto, ao produzir nos Estados Unidos e de acordo com as regras de vigilância 

sanitária daquele país, a empresa pode exportar com muito mais facilidade a partir de 

suas plantas estadunidenses do que a partir das plantas brasileiras (EXAME, 2009a). 

Ainda assim, a JBS (dentre outras empresas do Brasil, EUA e Argentina) enfrentou 

recentemente um embargo da Rússia, que proibia a importação de carne de 

determinadas plantas da empresa. Como resposta a crise, a JBS anunciou que 

atenderia os clientes russos através de plantas produtivas em países que não 

sofreram tal embargo (G1, 2010). Ao diversificar a produção entre diferentes locais no 

ambiente internacional, a JBS incorporou uma estratégia que a permite sofrer menos 

danos de barreiras tarifárias (ao exportar entre países com acordos comerciais 

favoráveis), não tarifárias (ao exportar entre países com padrões sanitários 

semelhantes) ou mesmo questões diplomáticas e retaliações comerciais.  

Outro fator que pesa negativamente contra a produção nacional são as 

distâncias entre fábrica e mercado consumidor, o que pesa negativamente, 

especialmente se tratando de um produto perecível, como a proteína animal (MATTA; 

FREITAS, 2006). A produção no exterior então reduz estas distâncias, fazendo com 

que a JBS reduza os desperdícios e economize em termos de logística.  

 Através destas informações, inferimos que o projeto de internacionalização da 

JBS teve dois incentivos principais. Em primeiro lugar, a expansão da empresa através 

da entrada em mercados selecionados, aumentando seu mercado consumidor. Em 

segundo lugar, as vantagens que a empresa teria de produzir no exterior, evitando 

barreiras tarifárias e não tarifárias e se aproximando de mercados consumidores ainda 

maiores do que o brasileiro. 
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Podemos identificar o primeiro incentivo, da expansão em mercados 

selecionados, a teoria de vantagens de propriedade de Hymer: ao adquirir as 

empresas estrangeiras no exterior, a JBS aumenta sua base de consumidores ao 

mesmo tempo em que aumenta suas vantagens sobre os rivais. A JBS agiu de forma 

a remover a competição entre as firmas no mercado internacional.  Devido às diversas 

barreiras impostas entre os países (imperfeições de mercado), a JBS obtém a 

vantagem de produzir diretamente nos mercados que atende (ou dentro de países que 

fazem parte de blocos comerciais), adquirindo uma vantagem sobre seus 

competidores internacionais. 

Em relação ao segundo ponto, mesmo estando em um país com ambiente 

favorável para o processamento de proteína animal (primazia brasileira na produção 

de gado de corte), questões típicas de localização como razões comerciais (barreiras 

tarifárias e não tarifárias a exportação), logísticas (distância aos mercados 

consumidores) e vantagens de se diversificar territórios foram os objetivos da JBS. 

Desta forma, a empresa explorou as vantagens de localização, conforme exposto no 

modelo de Dunning, pelo qual as empresas são incentivas a atuar diretamente em 

outros mercados de forma a burlar restrições oriundas das imperfeições de mercado. 

  

6.2  Gerdau 

 

A Gerdau, que já ocupou o topo do ranking de transnacionais em 

oportunidades anteriores, possui um índice de transnacionalidade de 0,495, com seus 

componentes de receitas, ativos e empregos avaliados em 0,482, 0,373, 0,640, 

respectivamente (FDC, 2010).  

A empresa, que ao contrário da JBS possui uma marca mais reconhecida pelo 

brasileiro médio, é a maior produtora de aço longo das Américas, e possui plantas de 

produção em mais 14 países50 (GERDAU, 2010). Ricupero e Barreto (2007) apontam 

que a Gerdau iniciou sua produção no exterior através da aquisição da siderúrgica 

uruguaia Laisa, em 1980, e continuou sua expansão predominantemente pela América 

do Sul e do Norte. Desde 2005, a empresa investiu US$114,4 milhões em suas 

unidades de produção na América do Norte e US$18 milhões nas plantas da América 

                                                           
50 Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Índia, México, Peru, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
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do Sul, além de aplicar US$40,5 milhões para adquirir controle acionário da Sipar 

Aceros 51  e US$75,2 milhões para o controle acionário da colombiana Diaco AS 

(RICUPERO; BARRETO, 2007). Adicionalmente, a Gerdau adquiriu 40% do controle 

da espanhola Sidenor por €443,8 milhões (EXAME, 2005) e a estadunidense 

Chaparral Steel por US$4,2 bilhões (EXAME, 2009b) – dentre outras aquisições de 

menor apelo. 

Não é difícil traçar um paralelo entre a expansão da Gerdau e da JBS, levando 

em consideração que ambos adotaram principalmente uma estratégia de expansão 

agressiva através de aquisições no exterior e que estas ações se intensificaram nos 

últimos 5 anos. Em 2009, o BNDES aprovou um limite de crédito de até R$1,5 bilhão, 

até 2013.  A Gerdau no período 2008-2010 utilizou R$ 428 milhões (BNDES, 2010c; 

BNDES, 2010d) – sendo que nenhuma parte deste capital foi discriminado pelo Banco 

como investimento na estratégia de internacionalização da empresa. Entretanto, as 

quantias especificadas não se equiparam ao montante gasto pela empresa na 

aquisição de empresas no exterior.  

 O que acontece na verdade é que a Gerdau, como uma empresa global, 

adquiriu grau de investimento, além de boa classificação de crédito no mercado 

internacional (EXAME, 2007). Assim, a companhia passou a conseguir financiamento 

a taxas ainda mais baixas do que as do BNDES no exterior, o que possibilitou as 

aquisições feitas pela empresa. 

Interessante notar também que no caso da Gerdau, assim como a JBS, o Brasil 

possui vantagens específicas para a produção de aço, considerando que o país possui 

grandes reservas de ferro (matéria prima principal do aço) de qualidade superior a 

encontrada em outros países. No entanto, a companhia acompanhou suas rivais, indo 

para o mercado externo.  

Cyrino e Tanure observam que o caso da Gerdau demonstra uma intenção 

explícita de atingir uma liderança regional estratégica (2009). A empresa, em seu 

processo de internacionalização, investe em mercados onde possa melhorar suas 

competências em termos de gestão ou tecnologia de processo (TANURE et al, 2007).  

Rocha et al. argumenta que, assim como as demais siderúrgicas nacionais, a Gerdau 

parece “ter acompanhado o processo de transformação de seus setores em indústrias 

globais, caracterizado por uma consolidação sem precedentes” (p. 188, 2007).  

                                                           
51 Empresa laminadora de aços longos da Argentina. 
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Outros fatores que podemos ressaltar é o da diversificação da produção entre 

diferentes países, aproximando-se dos principais clientes e das fontes de matéria 

prima e de financiamento no exterior. Essa diversificação se torna importante ao 

considerarmos que se reduz a vulnerabilidade da empresa, que passa a depender da 

situação econômica e da disponibilidade de recursos em diferentes países. 

No caso da Gerdau, é possível inferir que um de seus incentivos está 

justamente nas vantagens de localização, na concepção de Dunning, inerentes a uma 

empresa que necessita de recursos minerais e que provê matérias primas. Ao 

diversificar seu país de atuação, além de se tornar menos vulnerável em termos 

econômicos, diversificam-se suas fontes de recursos, aproxima-se dos seus 

consumidores e transpõem-se barreiras tarifárias. 

O caso da Gerdau também suscita o modelo de Hymer, especialmente em 

relação à ambição da empresa de crescer no mercado internacional, frente as suas 

concorrentes. Com a transformação do setor siderúrgico em uma indústria global, 

restou a Gerdau investir em outros países antes que todos os mercados estivessem 

plenamente dominados por suas concorrentes, incluindo aí o investimento na 

aquisição de empresas rivais. Enquanto todo o setor buscou o ambiente internacional, 

as empresas que não acompanhassem sofreriam devido às imperfeições de mercado 

– o que não aconteceu com a Gerdau, que buscou expandir suas operações há 30 

anos.  

6.3 Embraer 

 

A Embraer é um caso a parte e que deve ser entendido sob uma perspectiva 

peculiar. No ranking da FDC, observado acima, a empresa se encontra apenas na 21ª 

posição, com um índice geral de transnacionalidade em 2009 de 0,109, sendo que os 

índices de receitas, ativos e empregados são de 0,145, 0,129 e 0,053, 

respectivamente (FDC, 2010). 

Ao mesmo tempo em que indicam que a Embraer não é de fato uma das 

empresas brasileiras mais transnacionalizadas, o índice da FDC não demonstra que a 

companhia é uma das marcas nacionais mais conhecidas internacionalmente. A 

Embraer se reveza com a Bombardier na terceira posição entre as maiores fabricantes 

de aviões comerciais do mundo, com seus aviões operando em mais de 60 países – 



85 

 

 

em 2005, 93% das receitas da empresa eram oriundas do mercado internacional 

(EXAME, 2006). 

 Embora dependa mais de vendas para o mercado internacional, as plantas 

brasileiras (5 unidades no país, entre produção, pesquisa e manutenção) são 

responsável pela maioria da produção – sendo que as exportações, conforme  

explicamos, não são consideradas para avaliar o grau de internacionalização da 

empresa. As principais participações da Embraer no exterior são através de joint 

ventures, como a Harbin-Embraer (China) e a OGMA52 (Portugal), além de escritórios 

regionais nos EUA, China, França e Cingapura (EMBRAER, 2010). 

 A Embraer foi criada como uma empresa estatal de capital misto, produzindo 

inicialmente aviões de pequeno porte para uso comercial e militar. Seu objetivo era 

promover a aeronáutica no país, algo necessário considerando as dimensões 

territoriais do Brasil (NETO, 2007). Sua primeira encomenda internacional foi ainda em 

1975 (aviões Bandeirante para a Força Aérea Uruguaia), evoluindo as exportações 

para outros países nos anos 1980. Porém, o crescimento da empresa e de sua 

participação internacional se deu principalmente com sua privatização, em 1994, e 

com alianças estratégicas com empresas aeroespaciais européias em 1999 

(RICUPERO; BARRETO, 2007). Até 2006, a Embraer já havia entregado mais de 

5.500 aviões (RICUPERO; BARRETO, 2007) e em 2009, bateu seu recorde com 244 

aviões entregues naquele ano. 

 Interessante notar que a Embraer, em toda sua história, não possuiu uma base 

sólida em seu mercado doméstico. A maior parte das companhias aéreas brasileiras 

utiliza aviões Boeing e Airbus, enquanto não é raro voar em um avião Embraer em 

outros países. Apenas nos últimos anos, empresas áreas como a Azul e a Trip 

entraram no mercado utilizando aviões da Embraer para a aviação comercial. Outro 

fator interessante é que se trata de uma empresa que fabrica um bem muito intensivo 

em tecnologia e mão de obra especializada. Embora importe peças de alta tecnologia 

(como turbinas), ainda se trata de um bem diferenciado montado no Brasil, país que 

não possui tradição em produzir bens de alta tecnologia. Tudo isto se torna ainda mais 

interessante ao considerarmos que o mercado nacional para este produto também não 

era significativo até recentemente. 

                                                           
52 A OGMA não atua como uma planta produtiva per se, mas realiza manutenções, modificações e 
soluções em geral para os clientes Embraer. 
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 Justamente por não possuir um grande mercado local e depender de inovações 

tecnológicas, a expansão internacional foi um fator fundamental para o crescimento da 

empresa que transformou suas capabilities em pesquisa e desenvolvimento em real 

inovação global, o que levou a Embraer a sua posição atual na aviação internacional 

(EXAME, 2006). Neto (2007) descreve o modelo utilizado pela Embraer para captar 

US$850 milhões para investimento em determinado projeto, o que ajuda a visualizar 

como a companhia atingiu seu status atual. No caso em questão, a responsabilidade 

de cobrir a parte financeira foi compartilhada entre a empresa e suas parceiras globais, 

responsáveis pelo fornecimento de partes específicas do projeto. Assim,  

[n]o final, cerca de dois terços do total do investimento ficaram com 
participação de risco dos parceiros. Esses parceiros incluíam empresas dos 
Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, do Japão, da Bélgica e da França. 
Enquanto a Família ERJ tinha quatro parceiros e 350 fornecedores, a “Família 
E-Jets” tem 16 parceiros e 22 fornecedores. (NETO, p. 137, 2007) 

 

Em um primeiro momento, a Embraer foi incentivada a buscar o mercado 

internacional porque calhou de seus produtos serem competitivos no exterior, 

enquanto a demanda doméstica não era tão significativa. Posteriormente, com o 

sucesso de seus aviões e o estabelecimento de parcerias na área tecnológica, tornou-

se interessante para a empresa tanto criar escritórios de representação e 

acompanhamento dos clientes, quanto produzir em mercados de alto crescimento – 

como a China. 

Assim, o exemplo da Embraer reflete a cadeia de estabelecimento do modelo 

de Uppsala53. Inicialmente, não havia comprometimento com as exportações para fora 

do país, mas com o tempo estas exportações foram se tornando mais freqüentes até 

se tornar uma parte fundamental das atividades da empresa – o que levou em 

seqüencia ao início da produção no exterior. 

 

 

                                                           
53 É preciso esclarecer um ponto: na apresentação da teoria de Uppsala foi feito uma ressalva de o 
modelo explicaria o como e não o porque da empresa se internacionalizar, o que a diferenciaria dos 
demais modelos descritos. De fato, isto permanece realidade, mas não implica que a cadeia de 
estabelecimento não forme incentivos para a empresa se internacionalizar: o incentivo está na 
importância que as mercados externos apresentam para as contas da empresa. 
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6.4 Weg 

 

A Weg, outra empresa desconhecida para o brasileiro médio, pode ser 

considerada um dos grandes casos de sucesso no processo de internacionalização de 

uma empresa e de combinação da estratégia de exportação com de produção no 

exterior. Seu índice de transnacionalidade é de 0,162, com 0,214 de índice de receitas 

no exterior sobre receitas totais, 0,165 de índice de ativos e 0,107 como índice de 

empregados (FDC, 2010).  

A empresa catarinense é uma das maiores fabricantes de motores elétricos no 

mundo, além de produzir uma série de outros máquinas e materiais elétricos. Hoje, a 

Weg possui unidades de produção própria na Argentina (duas unidades), no México, 

na China e em Portugal, além de controlar unidades produtivas no México e África do 

Sul, que se somam as 10 plantas que a empresa possui no Brasil (WEG, 2010). Além 

disso, a companhia detém subsidiárias comerciais em mais 16 países (2 na América 

do norte, 4 na América Central e do Sul, 7 na Europa e 3 na Ásia e Oceania) (CYRINO; 

TANURE, 2009) e suas operações nos demais mercados acontece através de 

representantes (NETO, 2007). Apenas nos mercados externos, a Weg reportou em 

seu relatório anual de 2009 uma receita operacional bruta de R$ 1,74 bilhão (WEG, 

2009). 

A Weg iniciou a exportação de seus produtos em 1971 atendendo a pedidos 

inesperados do exterior  e, dois anos depois, já fornecia para 25 países, atuando 

através de representantes (NETO, 2007). Foi apenas em 1991 que a empresa abriu 

sua primeira filial comercial nos EUA e em 2000 começou sua produção no exterior, 

adquirindo duas fábricas na Argentina. A partir daí, a empresa expandiu suas 

operações, abrindo plantas no México (com o objetivo de abastecer os EUA, fazendo 

uso do bloco comercial entre os países da América do Norte), em Portugal 

(abastecendo o mercado dentro da União Européia) e China (NETO, 2007). 

A empresa cresceu no mercado doméstico e se tornou líder na produção de 

motores. Até os anos 1990, a empresa produzia bens de forma similar a commodities 

sem grandes diferenciações na sua tecnologia – até 1994, a empresa adquiria 

tecnologia do exterior. Entretanto, a Weg apostou em pesquisa e desenvolvimento, 

realizando parcerias com universidades alemãs e investindo em pessoal capacitado de 

forma que em 2000 a empresa começava a produzir produtos inovadores com 

tecnologia própria (EXAME, 2002).  
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Rocha et al. (2007) afirmam que um dos motivadores da expansão 

internacional da Weg foi o desejo de crescimento: com o mercado nacional já 

conquistado e a abertura da economia brasileira, buscar opções fora do país se tornou 

uma opção viável e que foi bem aproveitada pela empresa. Ademais, ao partir para o 

mercado internacional, a empresa enfrentou mercados mais competitivos, colocando 

seus produtos para disputar com os líderes mundiais e assim aprender com este 

processo (NETO, p; 125, 2007). Cyrino e Tanure (2009) citam a Weg entre as 

empresas cuja estratégia de internacionalização envolve a busca por uma presença 

global mais equilibrada – o que é podemos pela abertura ou controle de plantas na 

América do Sul e do Norte, Europa, Ásia e África. 

Outro fator de incentivo a Weg em seu processo de expansão é o da 

diversificação. Em seu relatório anual aos investidores, a Weg afirma que seus 

objetivos com os mercados externos são buscar oportunidades de crescimento e 

“diversificar os negócios através de ampla cobertura geográfica, o que nos (a Weg) 

permite manter taxas de crescimento consistentes no mercado externo, minorando os 

efeitos das variações de desempenho econômico específicas de cada país ou região” 

(WEG, p.4, 2009). 

A progressão da expansão internacional da Weg – exportação inesperada, 

exportação contínua com representantes comerciais no exterior, escritórios próprios e 

finalmente, planta de produção – é um exemplo bem desenhado da cadeia de 

estabelecimento proposto pelo modelo de Uppsala. Quanto maior o contato com os 

mercados externos e quanto mais significativa a importância destes mercados, maior 

os incentivos da empresa a expandir internacionalmente. 

Já na perspectiva de diversificação de mercados declarada pela empresa e no 

fato de que a Weg produz com tecnologia própria, podemos inferir, dentro do modelo 

de Dunning, três incentivos que a Weg obteve para se internacionalizar. Em primeiro 

lugar, o fator de localização: diversificando as economias de atuação, atuando em 

locais de forma a se beneficiar de barreiras tarifárias (como no caso de suas fábricas 

no México e em Portugal) e criando uma rede de produção capaz de alcançar o 

mundo inteiro, com menor esforço logístico do que se tivesse sua produção 

concentrada. Em segundo lugar, a produção de bens a partir de tecnologia própria, 

refletindo a vantagem de propriedade da firma. Em terceiro lugar, a Weg se beneficia 

por internalizar a produção, e faz uso de suas plantas de para auxiliar em sua 

estratégia global. 
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6.5 Petrobras 

 

A Petrobras foi apontada pela revista Fortune em 2009 como a 34ª maior 

empresa do mundo – a frente de gigantes transnacionais como Nestlé, Fiat e IBM 

(FORTUNE, 2010). No ranking de transnacionais da FDC, a estatal brasileira ocupa a 

23ª posição (índice total de 0,105), com 0,107 de índice de receitas, 0,103 de ativos e 

0,104 de empregados (FDC, 2010). 

A Petrobras possui subsidiárias na Argentina, Angola, Bolívia, Colômbia, EUA e 

Nigéria, possui escritórios comerciais em Beijing, Chile, Cingapura, Houston, Londres, 

Nova York e Tóquio, além de operar em mais 12 países54, sendo 11% de suas receitas 

– de US$ 91,8 bilhões – provenientes de suas operações no exterior (PETROBRAS, 

2009; FDC, 2010). No período entre 1997-2007, a estatal investiu US$ 10 bilhões em 

suas operações no exterior (CARVALHO; BARCELOS, 2009) e estima-se que terá 

investido US$ 15 bilhões entre 2008-2012, apenas em suas operações internacionais 

(SENNES; MENDES, 2009). 

No último ano a empresa adquiriu a Esso Chile por US$400 milhões, 

aumentando sua participação no mercado latino americano (FDC, 2010), embora 

aquisição de empresas não pareça ser a principal estratégia de expansão 

internacional da Petrobras. A companhia adquire poços de exploração (de forma 

independente ou em parcerias) em diversos países, preferindo inserção do tipo 

greenfield. Outra forma utilizada foi a de parcerias estratégicas; na China, a empresa 

atua junto com a estatal Sinopec, compartilhando dutos e integrando outras operações; 

na Nigéria, atua em parceria com a estadunidense Chevron e a norueguesa Statoil 

(entre outras empresas) (PETROBRAS, 2010).  Entretanto, mesmo com operações ao 

redor do mundo, Carvalho e Barcelos afirmam que após um início difuso de suas 

operações internacionais a empresa passou a concentrar seus esforços em regiões 

tidas como estratégicas, a saber: América Latina, África Ocidental e no Golfo do 

México (p. 222, 2009). 

Como empresa dependente de matérias primas, a busca da exploração destes 

recursos é uma das motivações principais da estatal (ROCHA et al.2007), entretanto, 

existem outras forças atuando neste seu processo de expansão internacional. Já 

apontamos anteriormente que os interesses nacionais são levados em consideração 

                                                           
54 Sendo estes a Venezuela,  México, Equador, Peru, Uruguai, Tanzânia, Irã, Líbia, Guiné Equatorial, 
Turquia, China e Paraguai. 
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na gestão da Petrobras, não sendo de se estranhar o apoio do BNDES como 

financiador da empresa - em 2009, R$ 9,4 bilhões foram investidos em diversas 

operações da Petrobras (não especificamente em um processo de 

internacionalização) 55  (BNDES, 2010e). Entretanto, no ambiente internacional esta 

relação é muito mais perceptível.  

Os exemplos da inserção da Petrobras na América do Sul e na África ajudam a 

visualizar isto de forma mais objetiva. De acordo com Carvalho e Barcelos, ao 

estabelecer o foco no cone sul, a empresa tinha como objetivo não apenas aproveitar 

da sinergia com a proximidade da base de ativos da empresa no Brasil, mas também 

da “influência política brasileira na região”. Nesta perspectiva, questões políticas e 

econômicas se confundem. Já no exemplo da atuação na África, esta relação fica 

ainda mais evidente: 

A estatal ganhou uma concorrência para exploração de petróleo em 2001 (na 
Tanzânia). Em julho de 2004, a Petrobras estabeleceu formalmente uma 
parceria com a empresa estatal de exploração de petróleo tanzaniana, 
aumentando significativamente sua presença no país. Em março de 2005, o 
governo brasileiro inaugurou uma embaixada na Tanzânia e em maio daquele 
ano a Petrobras ganhou outra concessão de exploração no país. Aludindo a 
outro exemplo da Petrobras, em novembro de 2005 uma embaixada brasileira 
foi aberta na Guiné Equatorial, enquanto em janeiro de 2006, o governo local 
permitiu à Petrobras adquirir participações em um bloco de exploração de 
petróleo. (SENNES; MENDES, p. 171, 2009) 

 

Como já observamos anteriormente, a busca por recursos básicos para a 

produção age como o principal motivador do processo de expansão internacional da 

Petrobras. Simplesmente, é necessário ir onde os poços de petróleo estão e a 

empresa necessita de controlar novas reservas para assegurar o crescimento (Tanure 

et al. 2007). Rocha et al. (2007)  adiciona a este motivo a busca de acesso a 

tecnologia e know how, além de se aproximar dos cliente, entendendo melhor suas 

necessidades. No entanto, os motivos políticos parecem se ressaltar na estratégia de 

expansão internacional da Petrobras. 

Torna-se então complicado assimilar o caso da Petrobras a algum modelo 

teórico aqui estabelecido. Simplesmente por se tratar de uma estatal, os incentivos da 

empresa podem não necessariamente refletir a realidade do mercado da empresa. 

Isso não é necessariamente negativo, considerando que a ajuda do estado pode servir 

                                                           
55 No mesmo periodo, R$15,62 bilhões foram investidos em 3 empresas prestadoras de serviço a 
Petrobras, sob a descrição de “apoio ao plano de investimento da Petrobras” (BNDES, 2010e). 
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em muito a empresa. Mas torna-se menos confiável tentar compreender a 

racionalidade da firma em termos de mercado.  

Contudo, a trajetória internacional da Petrobras não deixa de transparecer a 

lógica das empresas que dependem de recursos primários limitados: assegurar a 

matéria prima aonde quer que ela esteja. Isso remete ao incentivo de adquirir 

vantagens de localização, mas especialmente a vantagens de propriedade dentro da 

teoria do paradigma eclético de Dunning: é interessante para a Petrobras possuir 

controle direto de poços de exploração, no Brasil ou no exterior.  

6.6 Análise Comparativa  

 

Tabela 4- Comparativo de incentivos encontrados nos casos estudados 

Empresa Incentivos Modelo Teórico Índice de TNC 

JBS-Friboi Localização; 

Propriedade; 

Hymer;  

Dunning; 

0,616 

Gerdau Localização; 

Propriedade; 

Hymer; 

Dunning; 

0,495 

Embraer Comprometimento 

com mercados 

externos; 

Uppsala; 0,109 

Weg Comprometimento 

com mercados 

externos; 

Localização; 

Propriedade; 

Internalização; 

Uppsala; 

Dunning; 

0,162 

Petrobras Localização; 

Propriedade; 

Dunning; 0,105 

 

Elaboramos acima uma tabela confrontando os casos estudados, determinando 

os incentivos que foram detectados de acordo com a metodologia sugerida. Podemos 
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perceber uma predominância dos incentivos relacionados às vantagens de localização 

e de propriedade, além dos incentivos relacionados ao comprometimento com os 

mercados externos. 

Notamos que diversificar o local de atuação, seja para ultrapassar barreiras 

tarifárias ou não tarifárias, diversificar mercados ou garantir proximidade a fontes de 

matéria prima é um incentivo forte entre as empresas estudadas. As empresas 

estudadas compreendem que a estratégia de exportação não seria suficiente para 

suprimir as barreiras existentes devido a imperfeições de mercado, assim como 

também percebem as vantagens diversificar sua área de atuação.  

Quanto ao fator de propriedade, estas empresas seguiram a lógica econômica 

atual de que as empresas devem disputar territórios tendo em mente estratégias 

globais. Os benefícios de propriedade permitem as empresas garantir acesso a 

recursos e mercados estratégicos, sem ficar para trás dos concorrentes mundiais. 

Quanto a questão do comprometimento com outros mercados, as empresas 

que calharam de ter seus produtos bem quistos no exterior, passaram a percorrer a 

cadeia de estabelecimento o que as levou aos mercados externos. Este quesito 

remete a idéia de que os primeiros passos na internacionalização se dão através da 

exportação e da aquisição de conhecimento sobre outros mercados. 
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7. CONCLUSÕES 
 

A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar os incentivos 

encontrados pelas empresas brasileiras para internacionalizar suas operações. 

Adicionalmente, foi buscado atender objetivos específicos, de descrever o ambiente 

em que as transnacionais brasileiras realizaram seus processos de expansão 

internacional e identificar as políticas públicas e agências governamentais de apoio ao 

investimento brasileiro direto. 

Para atingirmos nosso objetivo, estruturamos a dissertação em quatro partes 

distintas, como forma de abordar cada tópico de maneira apropriada. Na primeira parte, 

versamos acerca da evolução das empresas transnacionais no último século, sobre 

aspectos teóricos que explicam este tipo de empresa e também do interesse dos 

estados em ver suas firmas atingindo tal status. No terceiro capítulo, abordamos o 

caso brasileiro, a evolução do setor externo nacional nas últimas décadas, além de 

realizar um levantamento bibliográfico acerca da lógica por trás da internacionalização 

de empresas brasileiras e sobre as atuais políticas públicas do país neste sentido, com 

particular atenção a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social neste processo. 

Por último, dedicamos o quarto e o quinto capítulos para realizar uma análise 

mais detalhada sobre os incentivos que as empresas brasileiras encontram para 

expandir suas operações ao ambiente internacional. Definimos então cinco casos de 

transnacionais brasileiras e os analisamos frente ao modelo teórico exposto na 

primeira parte da dissertação como forma de identificar os incentivos que estas 

empresas encontraram para se internacionalizar. Ultrapassadas tais etapas, podemos 

agora fazer conclusões acerca dos objetivos propostos no início da pesquisa. 

Na medida em que a economia brasileira se estabiliza – tendência das últimas 

duas décadas – e cresce no mercado internacional, ficam para trás como dolorosas 

lições os períodos de turbulência econômica, que pontuaram a história recente do 

Brasil. Para chegar “vivo” ao cenário atual, o empresariado brasileiro precisou 

enfrentar dois desafios principais: contornar os desafios econômicos pré anos 1990 e 

sobreviver ao choque de realidade que foi a abertura de mercados nesta mesma 

década. Em fins do ano 2010, o setor privado brasileiro passava por um momento 

único, com o potencial de seu país sendo amplamente reconhecido no ambiente 
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internacional. Isto proporcionava e ofereceria grandes oportunidades de novos 

negócios, tanto no Brasil como também no exterior. 

O fenômeno das transnacionais brasileiras, algo relativamente recente, é algo 

que segue uma tendência mundial. Competir globalmente não é mais privilégio para 

poucos, mas algo que deve ser visto como uma ferramenta de sobrevivência. Aos 

poucos, as firmas brasileiras – mesmo de menor tamanho – despertam para esta 

realidade e começam a traçar estratégias para se tornarem competitivas globalmente 

buscando oportunidades de expansão fora do país.  

O governo brasileiro tem despertado para este fator, observando os benefícios 

de possuir suas empresas crescendo no ambiente internacional. A criação de 

mecanismos de apoio reflete esta posição. Os financiamentos através do BNDES 

abriram portas para o setor privado, assim como também o fizeram os sistemas de 

assistência técnica e os sistemas de apoio informais. Entretanto, é preciso observar 

que estas políticas, ao ultrapassar certo ponto, podem favorecer o interesse de poucos, 

fazendo necessário que limites sejam observados. Os mecanismos de apoio informais, 

embora tenham se revelado eficazes em promover a internacionalização, devem ser 

avaliados com extrema cautela, pois podem gerar favorecimentos pessoais. Neste 

caso, as assimetrias entre o empresariado se aprofundam, com algumas empresas 

detentoras de contatos em órgãos do governo sendo beneficiadas em prejuízo de 

outras, que procuram os mecanismos “formais”. 

A pergunta que motivou o presente trabalho questionava quais os incentivos 

encontrados por empresas brasileiras em seu processo de internacionalização. 

Através da realização dos estudos de caso, concluímos que os principais incentivos 

em comum entre as empresas brasileiras, são as vantagens da localização e de 

propriedade e o comprometimento dos recursos da empresa com os mercados 

externos. 

Os incentivos de localização são observados em comum entre quatro das cinco 

empresas estudadas (a saber, JBS, Gerdau, Weg e Petrobras) e apontam a realidade 

para a razão de ser das transnacionais: exportar não é suficiente, é necessário se 

aproximar dos mercados consumidores ou fornecedores de matéria prima, assim 

como também se faz necessário utilizar das mesmas ferramentas que os grandes 

conglomerados internacionais e explorar mercados comuns e barreiras tarifárias e não 

tarifárias.  
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 Já os incentivos de propriedade, que permitem a empresa o controle sobre 

recursos estratégicos, a adequação de insumos às suas necessidades produtivas e 

controle sobre seus bens físicos e intelectuais, se mostraram também populares em 

quatro das cinco empresas estudadas (Novamente JBS, Gerdau, Weg e Petrobras). 

 Quanto aos incentivos oriundos do comprometimento com mercados externos, 

foram identificadas nos casos da EMBRAER e Weg, duas empresas que produzem 

bens de média e alta-tecnologia, com grande aceitabilidade no exterior e com grande 

parte de seus bens sendo consumidos no exterior. 

 A partir destas informações, é possível traçar um perfil das empresas 

brasileiras que investem no exterior. São companhias cuja renda depende em grande 

parte dos mercados externos (Embraer, Weg e JBS), levando-as a se aproximar 

fisicamente destes mercados; cujos insumos produtivos irão afetar sua localização 

(Gerdau e Petrobras); que obtém vantagens de se situar próximos ou dentro dos 

mercados consumidores fora do Brasil (JBS, Weg e Gerdau); e que não terceirizam 

sua produção, operações ou marcas, realizando investimentos como forma de adquirir 

as vantagens incipientes da propriedade.  

Em relação aos objetivos específicos traçados, acreditamos ter conseguido 

atingi-los do decorrer da dissertação, identificando as agências governamentais 

responsáveis pelo apoio a internacionalização e também descrevendo o ambiente em 

que ocorreu esta emergência das transnacionais brasileiras. Quanto ao objetivo geral, 

conseguimos alcançá-lo parcialmente: embora tenhamos chegado a uma conclusão 

satisfatória em relação aos casos apresentados, limitações no método não nos 

permitem afirmar de maneira responsável que o objetivo geral foi atingido plenamente. 

 Em primeiro lugar, o estudo de cinco casos pode não abranger as totais 

possibilidades de incentivos que possam ter estimulado outras transnacionais.   O  

método também não prevê variáveis em níveis psicológicos – como ambições 

pessoais, por exemplo. Da mesma forma, questões de ordem puramente econômica, 

que podem ter servido de incentivo não foram abordadas na pesquisa elaborada. 

Adicionalmente, algumas questões não abordadas neste projeto podem ser 

levadas em consideração por empresas brasileiras na hora de se decidir sobre a 

internacionalização. Foi apontado na revisão da literatura que o amadurecimento da 

economia brasileira e seu crescimento econômico em menor ritmo que a média 

mundial pode ter sido um fator preponderante para a decisão das empresas brasileiras 
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de buscar mercados mundiais com taxas de crescimento e possibilidades de expansão 

mais atraentes. Entretanto, não houve uma investigação detalhada desta informação, 

que poderia dar vazão a um segundo estudo, que investigasse especificamente esta 

correlação.  

Outro fator que poderia ter um papel ativo na internacionalização e que foi 

mencionado na revisão de literatura é a volatilidade histórica da economia nacional. 

Mesmo a estabilidade dos últimos vinte anos não foi suficiente para conquistar 

plenamente a confiança das empresas nacionais e a busca por mercados externos 

seria uma forma de diversificar estes riscos. Contudo, o estudo também não objetivou 

tratar o assunto por esta perspectiva, embora o tema seja certamente interessante 

para investigação posterior.  

Adicionalmente, questões políticas e sociais podem ser apontadas como 

possíveis fatores de influência, embora não tenham sido investigadas neste projeto. A 

alta carga tributária brasileira, a falta de incentivos, a corrupção e os entraves 

burocráticos certamente são fatores de desestímulo a indústria nacional e poderiam 

estimular a internacionalização. Fatores como a violência e os crimes cometidos 

contra empresas e suas estruturas físicas poderiam também agir como incentivo a 

atuação internacional. 

Assim, acreditamos que o tema da internacionalização das empresas 

brasileiras possui muito potencial a ser elaborado. As ressalvas feitas acima 

certamente carecem de maior investigação em profundidade.  Entretanto, dentre os 

temas aqui abordados, podemos destacar como base para pesquisas futuras as 

formas de apoio informais à internacionalização de empresas ou uma abordagem 

analisando incentivos macroeconômicos ao investimento brasileiro direto de forma 

detalhada. 
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