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RESUMO 

 

 

Liderada, há muito tempo, pelos grandes grupos transnacionais de países 

desenvolvidos, a atividade de internacionalização produtiva vem ganhando novos 

atores provenientes de países em desenvolvimento. Empresas do Brasil fazem parte 

da nova lista, mas o maior destaque são as corporações asiáticas. Entendimentos 

negativos sobre a saída de investimentos dos países são criticados por estudos 

recentes que associam o processo de internacionalização a benefícios econômicos 

e sociais para o país emissor dos investimentos e ganhos de competitividade para o 

agente empresarial. Por isso, políticas públicas de incentivo a essa atividade foram e 

vêm sendo adotadas com intensidade maior por países de internacionalização 

tardia. O apoio à internacionalização produtiva, segundo categorização da UNCTAD, 

pode ocorrer por meio de medidas cambiais, linhas de financiamentos e acordos 

internacionais ou de incentivos tributários. Partindo desse cenário, a presente 

pesquisa buscou os mecanismos utilizados por entrantes tardios de sucesso na 

atividade, a fim de contribuir com elementos para definir uma estratégia 

governamental de incentivo aos investimentos estrangeiros de empresas brasileiras. 

 

Palavras-chave: Internacionalização tardia. Políticas públicas. Empresas 

transnacionais (ETNs). Países em desenvolvimento. 



 

PANZINI, Fabrizio Sardelli. Late internationalization of Brazilian enterprises and 

public policies to incentive them. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Leaded, for a long time, by large transnational corporations from developed 

countries, the productive internationalization activity is gaining new players from 

developing countries. Firms from Brazil are part of that list, but the Asian corporations 

are the most prominent. Negative comprehension about capital outflows are criticized 

by recent studies that associate the internationalization process as being economic 

and socially beneficial to home countries as well as competitive gains for the private 

agents. That is the reason behind public policies to incentive this activity were and 

are being adopted with higher intensity by countries of late internationalization. 

Government support to enterprises internationalization, according to UNCTAD’s 

categories, might occur by removing capital controls, financing, international 

agreements and fiscal incentives. From this scenario, the present study investigated 

the mechanisms applied by late comers that succeeded, in order to contribute with 

elements to define a governmental strategy to promote foreign investments from 

Brazilian enterprises. 

 

Key-words: Late internationalization. Public policies. Transnational corporations 

(TNCs). Developing countries. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A análise da internacionalização produtiva das empresas oferece um vasto 

campo de estudo, na medida em que os seus efeitos alcançam as economias dos 

países emissor e receptor do Investimento Estrangeiro Direto (IED) e moldam as 

dinâmicas do poder, da concorrência e do comércio internacional. 

Os estudos em geral, como o da Fundação Dom Cabral (FDC, 2002), 

apontam a existência de três formas básicas de internacionalização de empresas: a 

exportação, o investimento direto e o licenciamento. O presente estudo concentrou-

se na modalidade de IED, realizado pela Empresa Transnacional (ETN).  

A ETN é, portanto, o agente condutor do processo de internacionalização 

produtiva, e é entendida pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento – United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) – como uma entidade que abrange filiais em dois ou mais países 

pertencentes a uma mesma estrutura de tomada de decisão. Ainda como 

componente de suas características básicas, essas empresas possuem parte de 

seus ativos e empregados fora do seu país e obtêm parcela da receita total de suas 

atividades em operações produtivas no exterior1. 

Historicamente, a existência dessas empresas esteve associada aos países 

com maior nível de desenvolvimento relativo e cujo processo de industrialização 

iniciou-se ainda no século XVIII2. Muitos países, especialmente os em 

desenvolvimento, no entanto, iniciaram o processo de investimento de suas 

empresas no exterior só em meados ou até mesmo fins do século XX, e constituem 

o grupo denominado de entrantes tardios ou países de internacionalização tardia3. 

 

                                                           
1
 As variáveis emprego, ativos e receitas no exterior formam a base do índice de internacionalização 
das empresas, divulgado também pela UNCTAD. 

2
 Dunning (1993) descreve esse processo como tendo sido dominado, no início, pelas empresas de 
capital inglês, sendo explicado pela industrialização ocorrida anteriormente aos demais países 
centrais e pela vantagem competitiva, como o acesso privilegiado ao bem desenvolvido mercado de 
capitais daquele país. Logo, esse processo se espalhou por todas as nações mais desenvolvidas 
até ser amplamente liderado pelas empresas norte-americanas no período do pós-guerra, quando 
suas ETNs foram responsáveis por 85% dos fluxos de IED entre 1945 e 1980 (EINCHENGREEN, 
2011). 

3
 O conceito de país de internacionalização tardia não inclui somente as empresas de países em 
desenvolvimento. Países desenvolvidos, com o exemplo notável da Espanha, que tiveram maior 
protagonismo nos investimentos no exterior a partir da década de 1990, também estão incluídos 
nesta amostra. 
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Apesar de ainda dominado pelas ETNs das economias centrais, o panorama 

mudou significativamente com a expansão dos fluxos de investimentos no exterior 

de empresas de países menos desenvolvidos na década de 1980 e, sobretudo, nas 

décadas seguintes. A década de 2000 foi a de maior variação positiva da atuação 

das ETNs provenientes dessas economias, desempenho que fez com que esse 

grupo representasse quase 25% do fluxo total de IED mundial em 20104. 

Contudo, o IED do grupo de países de internacionalização tardia não é 

homogêneo. Uma primeira discussão importante que se coloca é o maior sucesso 

relativo das empresas de países como China, Coreia do Sul e Malásia em relação à 

América Latina, especialmente no que se refere às empresas brasileiras, foco da 

análise desta pesquisa. Esse fato suscitou a hipótese de que a adoção de políticas 

de incentivo direto à internacionalização produtiva, lançada mão por esses países, 

contribuiu para a expansão do IED e pode servir de inspiração para o caso 

brasileiro. 

Diante desse cenário, este estudo buscará apresentar um panorama teórico 

sobre a internacionalização da produção, passando por um grande número de 

teorias e formas de explicar o que determina o IED. Gonçalves (1984) procura 

demonstrar que esse grande número de interpretações não permite identificar a 

existência de uma teoria geral da internacionalização da produção. De qualquer 

maneira, as teorias tradicionais sobre os determinantes do IED podem ajudar a 

explicar a criação e as motivações também das ETNs originárias de países menos 

desenvolvidos. Por exemplo, essas empresas desenvolvem vantagens específicas 

de propriedade que as permitem explorar mercados externos, conforme a teoria 

eclética de Dunning (1993), ou como em Hymer (1978) – embora esses autores não 

façam menção específica aos entrantes tardios. 

 

 

Políticas públicas e razões para executá-las 

 

 

O desenvolvimento de vantagens específicas pelas empresas provenientes 

de países de internacionalização tardia e a superação de problemas cambiais 
                                                           
4
 Ver a base de dados sobre saída e entrada de investimentos diretos da UNCTAD (2011a), 
disponível em: <http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89>. Acesso 
em: 12 jan. 2012. 

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89
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colocaram a formulação de medidas para estimular o IED na agenda de políticas 

públicas desses países. Notadamente nas economias asiáticas – em conjunto com 

outras medidas de política industrial –, um grande número de instrumentos 

específicos para promover suas ETNs foram adotados e explicam, em parte, o fluxo 

mais intenso de saída de capitais sob a forma de IED dessas economias e a 

consequente presença mais numerosa de filiais dessas empresas no exterior. 

Procurar-se-á discutir, também, neste estudo, que a adoção de políticas não 

ocorreu sem que os pontos positivos e negativos da atividade de internacionalização 

fossem debatidos.  

A relevância e, principalmente, a justificativa por detrás do apoio público à 

saída de IED é outra questão importante do debate e que se pretende abordar nesta 

pesquisa. Em geral, a discussão opõe opiniões e estudos empíricos de autores que 

apresentam a queda das exportações e do emprego associada à abertura de filiais 

fora do país de origem, e de outros que argumentam e demonstram o contrário, ou 

seja, a expansão das exportações e a melhora da qualidade do emprego seriam 

fatores relacionados ao aumento da saída de investimentos. Além disso, outros 

fatores não desprezíveis alimentam o debate, como o acesso a tecnologias e a 

economias de escala. 

Sob esse ponto de vista, foram selecionados alguns estudos que serão 

apresentados na sequência desta pesquisa, envolvendo análises em relação ao 

caso brasileiro, com foco nos efeitos sobre emprego e exportações (ALÉM; 

MADEIRA, 2010), em inovação (DE NEGRI; ARBIX; SALERNO, 2005) e no que se 

refere à produtividade das empresas (PROCHNIK, ESTEVES; FREITAS, 2006). 

Outras estimativas levam em conta a motivação da instalação de ETNs na Ásia 

(LIPSEY, 1999) e os casos de internacionalização de empresas suecas, japonesas e 

norte-americanas (LIPSEY; RAMSTETTER; BLOMSTROM, 2000), considerando os 

efeitos da saída de IED no emprego e nas exportações. Também o Instituto de 

Desenvolvimento Coreano procurou averiguar quais os impactos da intensificação 

do IED da Coreia do Sul (AHN et al, 2005), identificando os ganhos ou perdas em 

relação aos destinos e aos setores de atuação da empresa investidora. 

O entendimento por parte de muitos Governos de que a internacionalização 

produtiva gera efeitos positivos para as empresas e para as economias dos países 

parece ter fomentado a adoção de um grande número de incentivos. As formas 

pelas quais esse apoio pode se dar são basicamente classificadas pela UNCTAD 
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(2006) em: retirada de restrições cambiais, apoio informacional, linhas de 

financiamento, mitigação de riscos políticos, acordos internacionais e medidas de 

incentivo tributário. 

Também no Brasil algumas medidas de promoção específica à 

internacionalização já existem, mas sugerem que sua adoção é ainda tímida e está 

concentrada na remoção de barreiras cambiais, em duas linhas de financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e, em menor 

medida, no apoio informacional às empresas brasileiras. A diversidade de formas e 

de instrumentos existentes para o incentivo à atividade de internacionalização e 

seus potenciais benefícios possibilitam o pensamento de que outras medidas 

poderiam ser adicionadas à lista daquelas já utilizadas pelo Brasil.  

Para tanto, esta pesquisa se propôs, em um primeiro momento, a analisar 

aqueles instrumentos já utilizados pelo Brasil e, posteriormente, indicar políticas 

públicas utilizadas por países que obtiveram sucesso, somando assim elementos 

que possam contribuir com novas iniciativas para o apoio às ETNs do Brasil. 

 

 

A estrutura da dissertação 

 

 

Com o intuito de averiguar as políticas públicas existentes e com potencial de 

serem aplicadas ao caso brasileiro, esta pesquisa está estrutura em outras quatro 

seções, além desta introdutória e da conclusão. 

Na primeira seção, será discutida e apresentada a literatura teórica sobre os 

determinantes da internacionalização da produção, que é constituída basicamente 

por três abordagens principais distintas: a abordagem histórica, a abordagem 

microeconômica, referente a fatores internos da empresa, e, por último, a 

abordagem que leva em conta os denominados fatores locacionais.  

Sustenta-se que cada explicação, se tomada separadamente, é menos 

eficiente para caracterizar todas as nuances que impelem o investimento direto no 

exterior. Ademais, essas três teorias citadas não dão conta de esclarecer todo o 

processo, pois não contemplam alguns fatores que devem ser incluídos para a 

compreensão da dinâmica recente do fenômeno de internacionalização, como a 
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análise da entrada das pequenas e médias empresas – negligenciadas pelas teorias 

mencionadas – e o novo contexto de atuação para os entrantes tardios. 

A segunda seção será reservada para uma análise numérica do fluxo de 

investimentos dos países em desenvolvimento e das empresas brasileiras, 

apresentadas individualmente.  

Em primeiro lugar, será apresentada uma discussão sobre o maior 

protagonismo dos novos entrantes nos fluxos mundiais de IED e a segregação dos 

dados em termos de países e principais setores. A partir da análise de índices de 

internacionalização, tanto para os países em desenvolvimento como pelo exame 

individual para um grupo de empresas do Brasil, será possível colocar perguntas 

sobre o estágio relativo em que se encontram as empresas de capital brasileiro, sua 

dinâmica setorial e a alocação geográfica dos investimentos diretos. 

Na terceira seção, procurar-se-á atingir um duplo objetivo: (i) de revisar uma 

série de estudos – principalmente de natureza empírica – sobre os efeitos 

socioeconômicos da saída de investimentos diretos para o país emissor; e (ii) de 

investigar a existência de políticas industriais, que não somente aquelas específicas 

para estimular o IED, as quais podem ser previamente adotadas para auxiliar a 

atividade de internacionalização. Sobre o primeiro ponto, a intenção central é a de 

abordar o processo de internacionalização do ponto de vista dinâmico de seus 

efeitos multiplicadores, a partir de estudos sobre o caso brasileiro e de alguns outros 

países.  

Assim, os principais questionamentos a serem respondidos serão relativos ao 

impacto da atividade para a vulnerabilidade externa do país (levando em 

consideração principalmente a atividade exportadora) e às consequências para o 

mercado de trabalho, tanto em termos de geração de emprego como da qualidade e 

produtividade da mão de obra. Outros pontos serão trazidos ainda para a discussão, 

como a relação entre IED e inovação e acesso à tecnologia, além dos possíveis 

impactos sobre o nível de investimento doméstico. 

Por fim, a quarta e última seção será destinada ao exame das políticas 

públicas específicas ao estímulo da internacionalização produtiva. As formas de 

apoio governamental foram sistematizadas de acordo com a classificação da 

UNCTAD e analisadas separadamente entre aquelas já implementadas pelo Brasil e 

outras em áreas que o país ainda carece de atuação do Governo para estimular o 

IED. Para este último fim, procurou-se examinar as políticas públicas introduzidas 
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por países como África do Sul, China, Coreia do Sul, Espanha, Índia e Malásia, e 

adaptá-las ao caso brasileiro. Em cada um dos casos, foi possível encontrar 

elementos que contribuem para uma estratégia mais ampla e que envolva outros 

órgãos do Governo do país, que não somente alguns poucos atuantes atualmente. 
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1 TEORIAS DA PRODUÇÃO INTERNACIONAL  

 

 

A primeira seção desta dissertação tem a intenção de apresentar uma 

discussão teórica acerca dos determinantes do processo de internacionalização 

produtiva das empresas transnacionais5.  

É importante esclarecer, neste momento, que o conceito de 

internacionalização pode ser aplicado em sentido mais amplo ou mais estrito.  

A “Pesquisa sobre a internacionalização da empresa brasileira”, conduzida 

pela Fundação Dom Cabral – principal centro de pesquisa sobre o tema no Brasil –, 

definiu internacionalização como o processo de obtenção de parte ou totalidade do 

faturamento da empresa a partir de operações internacionais que poderiam ocorrer 

por meio de exportação, licenciamento, alianças estratégicas, aquisição de 

empresas em outros países ou construção de subsidiárias próprias (FDC, 2002). 

Este estudo, no entanto, não terá como foco a análise dos fluxos referentes 

às exportações, embora entenda que essa atividade seja, na maioria das vezes, o 

passo inicial e necessário para a realização de investimentos. O enfoque desta 

análise será dado à internacionalização produtiva das empresas, ou seja, àquela 

realizada por meio do IED. 

A condução do processo de internacionalização da produção tem, na ETN, 

seu agente principal. A definição amplamente aceita e mais atual encontrada na 

literatura é a da UNCTAD (2012, tradução nossa), que assim conceitua esse agente: 

Uma empresa transnacional (ETN) é geralmente entendida como 
uma empresa que compreende entidades em mais de um país, as 
quais operam sob um sistema de decisão que permite políticas 
coerentes e uma estratégia comum. As entidades estão tão ligadas, 
por propriedade ou de outra forma, que uma ou mais delas pode ser 
capaz de exercer significativa influência sobre as outras e, em 
particular, dividir conhecimento, recursos e responsabilidades6. 

 

                                                           
5
 A maioria dos autores, como Dunning (1993), utiliza os termos “empresa multinacional” e “empresa 
transnacional” como sinônimos. Gonçalves (2002), por sua vez, prefere diferenciar esses termos 
por entender que multinacional se refere à empresa com atuação mais regional, enquanto 
transnacional diz respeito àquela que tem atuação em escala global. 

6
 Texto original, em inglês: “A transnational corporation (TNC) is generally regarded as an enterprise 
comprising entities in more than one country which operate under a system of decision-making that 
permits coherent policies and a common strategy. The entities are so linked, by ownership or 
otherwise, that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the others 
and, in particular, to share knowledge, resources and responsibilities with the others”. 
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A partir dessas definições, tratar-se-á, agora, das abordagens teóricas sobre 

o fenômeno de internacionalização das empresas. 

 

 

1.1 A internacionalização da produção: teorias 

 

 

A discussão teórica sobre a internacionalização é pautada por uma série de 

abordagens. Essa constatação, por um lado, admite a riqueza e a diversidade de 

pontos de vista que pretendem explicar o mesmo conceito. Por outro, atesta a não 

existência de uma teoria geral única e acabada, que seja capaz de integrar 

elementos distintos, apresentando todos os determinantes do IED.  

Vale ressaltar que a presente análise em nada reduz a relevância dos autores 

que aqui serão apresentados. Ao contrário, entende-se que cada uma das correntes 

contribui com elementos diferenciados, que enriquecem a discussão e auxiliam 

poderosamente na tarefa de aproximação da compreensão dos diversos ângulos da 

internacionalização produtiva das empresas. Por isso a importância de buscar 

elementos explicativos provenientes de múltiplas interpretações sobre o mesmo 

fenômeno. 

A explicação sobre o processo de produção internacional passa por autores 

que abordam o tema sob três aspectos diferentes: (i) pela formação da ETN, 

chamada de abordagem da evolução histórica; (ii) pelos elementos de caráter 

microeconômico, principalmente pelas correntes relacionadas à organização 

industrial, que tratam das vantagens de propriedade das empresas e da estrutura de 

mercado; e, por fim, (iii) pelas características relacionadas ao local de destino dos 

investimentos, denominados fatores locacionais. A articulação entre essas visões 

ajudam a formar um conceito mais preciso e poderoso sobre os determinantes do 

IED. 
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1.1.1 Abordagem da evolução histórica 

 

 

O foco dos autores nesta área de estudo da economia é a análise da ETN 

como um produto da evolução do modo de produção capitalista, o qual é 

inerentemente concentrador e centralizador de capital (MARX, 1996). 

Cumpre dizer que esse movimento não se limita às fronteiras dos Estados e 

precisa do ambiente internacional para se sustentar e avançar. É difícil, portanto, 

pensar no desenvolvimento do sistema capitalista ignorando sua face internacional. 

Também para Lênin (2011), o movimento centralizador e concentrador de 

capital é a força motriz para o seu processo de internacionalização. Com a 

incorporação de novas áreas do globo, consideradas atrasadas, ao circuito do 

capitalismo (construção da infraestrutura e desenvolvimento da indústria), no início 

do século XX, expandiram-se as possibilidades de exportação do capital. Esse 

movimento obedeceria ao fato de que o capitalismo amadureceu em demasia em 

alguns países centrais e de que os capitais carecem de um campo de atuação em 

que possam obter retorno mais lucrativo (LÊNIN, 2011).  

Hymer (1978) também salienta a característica que lhe parece peculiar e mais 

relevante para explicar a evolução histórica da empresa multinacional. O autor 

reconhece que a força propulsora para a formação das grandes corporações foi 

constituída pelas pequenas empresas manufatureiras que se fundiram ao longo do 

tempo, dando origem a organizações de maior porte. Esses novos grandes grupos 

que se formaram tinham características particulares, como a capacidade de 

produção em maior escala e a possibilidade de tomar crédito com custos mais 

baixos, bem como apresentavam índices de produtividade imensamente superiores 

aos das pequenas empresas. Hymer (1978, p. 12) assim caracterizou os agentes 

por detrás do movimento de IED global: “Mas, em lugar disto [de numerosas 

pequenas empresas], os investimentos são freqüentemente realizados por 

intermédio de um pequeno número de firmas estabelecidas em setores 

oligopolistas”. 

Com base em uma análise histórica do capital social, Hymer (1978) aponta 

ainda para duas principais alavancas que atuaram e atuam em prol da concentração 

de capital em grupos transnacionais cada vez maiores: a concorrência e o sistema 

internacional de crédito. Do lado da concorrência, a fim de conservarem sua 
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existência, as empresas se veem obrigadas a reinvestirem continuadamente seus 

lucros, enquanto o sistema de crédito estimula os capitalistas individuais a 

ampliarem suas dimensões. É como um imenso mecanismo social, externo às 

empresas, que atua centralizando o capital e preservando o seu interesse (HYMER, 

1978). 

Importante destacar que as forças de mercado, constituídas por essas duas 

alavancas apresentadas por Hymer (1978), operam em escala global, e, como 

produto, cria-se a internacionalização das empresas e do capital. 

A produção em maior escala e a elevação nas taxas de lucro são entendidas 

também por Gonçalves (1984) como integrantes de um processo transplantado para 

além das fronteiras nacionais, como fruto da concentração dos mercados em firmas 

de maior porte. O autor, por meio do uso da teoria desenvolvida por Schumpeter7, 

ainda complementa a sua análise e relaciona o porte da empresa com o motivo 

específico que faz dessas ETNs os atores principais no movimento de IED, qual seja 

a capacidade que as mesmas possuem de desenvolver ativo fundamental, a 

inovação tecnológica. Nas palavras de Gonçalves (1984, p. 106): 

Estas incessantes atividades de pesquisa aplicada exigem volumes 
elevados de recursos financeiros e não financeiros para enfrentar 
não somente crescente especialização e complexidade da pesquisa 
existente, como também o compromisso de tempo e as incertezas 
envolvidas nas atividades de pesquisa. Estes aspectos fazem com 
que, no sistema schumpeteriano, as grandes firmas, geralmente, 
com posições de mercado monopólicas ou oligopólicas, sejam os 
principais agentes do processo de inovação devido a sua maior 
lucratividade e lucros elevados. 

 

O processo de evolução histórica do capitalismo gerou, portanto, a 

concentração do capital em um número pequeno de grandes conglomerados que 

fizeram do mercado internacional a sua arena de disputa. Além disso, a fortaleza 

desses grandes grupos reside na capacidade dos mesmos de direcionarem uma 

soma alta de recursos para atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

permitindo-os elevar os lucros e manter a estrutura de mercado oligopolizada.  

Em resumo, a particularidade desta abordagem histórica do fenômeno da 

internacionalização produtiva é percebê-la como um processo que ocorre no cerne 

                                                           
7
 O autor menciona a teoria da destruição criadora, entendida como a força central que coloca e 
mantém o capitalismo em movimento, com a criação de novos bens de consumo, novos métodos 
de produção ou transporte, ou novas formas de organização industrial (GONÇALVES, 2002). 
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(ou como produto) de outro ainda maior, que é o da concentração e centralização do 

capital em um número reduzido de grupos empresariais. 

 

 

1.1.2 Abordagem microeconômica 

 

 

A análise do aspecto histórico apresentado na subseção anterior, centrada no 

plano da macroeconomia, complementa-se com o exame dos determinantes do IED 

no nível empresarial, ou microeconômico. Este enfoque pode também ser 

denominado organização industrial8. 

Algumas das principais linhas de argumentação dos autores que elaboraram 

suas análises no campo da microeconomia são os entendimentos de que: (i) a 

atividade da produção internacional é um processo de crescimento orgânico da 

firma; (ii) as empresas se internacionalizam para antecipar ou responder aos passos 

de seus concorrentes; (iii) as inversões no exterior ocorrem como parte de uma 

estratégia de diversificação da empresa; e (iv) o engajamento na atividade de 

internacionalização ocorre porque essas firmas possuem vantagens internas 

específicas, que as diferenciam das empresas residentes no país receptor do 

investimento. 

A ideia de que as empresas teriam uma tendência natural de crescimento é 

defendida em estudo desenvolvido por Penrose (1956), denominado “Investimento 

estrangeiro e crescimento das firmas”. O autor reconhece que a produção 

internacional traz consigo algumas motivações e características específicas e 

inerentes à atividade, como a possibilidade de geração de lucros mais elevados e o 

maior nível de imprevisibilidade – ligado à assimetria de informações e aos riscos 

comerciais e políticos mais elevados. No entanto, Penrose (1956) alega que, para a 

matriz da empresa, os negócios no exterior configuram uma extensão e não são 

diferentes, em sua essência, daqueles praticados em seu próprio país. 

Esse desejo de crescimento das firmas, como fator de explicação do processo 

de produção em outros países, está presente também nos argumentos de Balassa 

                                                           
8
 É uma área de estudo que deriva da microeconomia e trata das estruturas de mercados e de como 
as empresas se organizam e competem entre si. Para mais informações, ver: KUPFER, David; 
HASENCLEVER, Lia (Org.). Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002. 
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(1966). O autor complementa a análise supraexibida com o argumento de que as 

empresas procuram o mercado externo por entendê-lo como uma das únicas 

alternativas restantes para a ampliação de suas receitas e das taxas de lucro. Isto é, 

a dimensão do mercado doméstico é entendida como um fator de limitação, no qual 

as empresas esbarrariam para o desenvolvimento e o crescimento natural de suas 

atividades de produção (BALASSA, 1966). 

A segunda área de argumentação dos autores da linha microeconômica é o 

foco concorrencial como motivação principal do IED. Em sua análise feita sobre as 

empresas multinacionais norte-americanas e a concorrência europeia enfrentada no 

Atlântico, e a japonesa, no Pacífico, Hymer (1978) introduziu um elemento 

importante para a compreensão da lógica da internacionalização das companhias, 

extrapolando os modelos tradicionais de concorrência para a arena internacional. 

Como já salientado, uma ETN entende o mundo todo como o mercado a ser 

disputado, e, assim, o movimento de IED das empresas seria um reflexo de suas 

estratégias competitivas pela conquista do mercado global. 

Em especial, as firmas que atuam em setores oligopolistas – como o de 

petróleo e o automotivo, objetos de exemplos específicos utilizados pelo autor – 

teriam como razão essencial para a decisão de efetuar o IED defender os mercados 

em que a sua participação é importante, ou mesmo investir em mercados de países 

em que seus concorrentes são fortes, na tentativa de auferir maior participação 

(HYMER, 1978). 

Balassa (1966, p. 134-135) também faz uso do mesmo argumento de Hymer 

(1978) e classifica as motivações concorrenciais como uma das principais 

determinantes do IED, resumindo, da seguinte forma, seus argumentos sobre o 

tema: “De modo mais geral, investimento externo deveria ser visto como uma parte 

da estratégia de mercado da firma, que objetiva melhorar ou, pelo menos, defender 

suas posições nos mercado externo e interno”. 

Portanto, mais do que apenas fazer uso do mercado externo como alternativa 

adicional para o crescimento da receita total e das taxas de lucro, as ETNs 

preocupam-se em fazer frente ao avanço de seus concorrentes, ou mesmo em 

barrar a atuação das demais empresas do ramo em terceiros países. O IED é a 

forma de garantir a produção em larga escala, a sustentabilidade da capacidade de 

inovar e, em última instância, o poder de comprar concorrentes (ou potenciais 

concorrentes), ao invés de se enfraquecerem e serem adquiridas por estes. 
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A terceira área de argumentação para o engajamento da atividade de 

internacionalização é a de que as empresas seguem também uma estratégia de 

diversificação. O processo natural de crescimento das organizações geraria, em 

tese, dois tipos de desafios: a expansão e a diversificação. 

O conceito de diversificação é classificado como: diversificação horizontal 

(venda de novos produtos em mercados em que já há atuação), diversificação 

vertical (venda de mesmos produtos em mercados distintos), diversificação 

concêntrica (venda de novos produtos, geralmente relacionados ao setor de atuação 

em novos mercados) e diversificação conglomerada (quando os novos produtos e os 

novos mercados não possuem relação alguma com os tradicionais da empresa). 

Este último exemplo de diversificação é muito comum em operações de fusões e 

aquisições (HERRERA, 1977). 

A tipologia apresentada acima pode ser extrapolada para a lógica da 

expansão territorial internacional de uma empresa. Os grandes grupos 

internacionais, por exemplo, apresentam estratégias de diversificação que 

contemplam todas essas classificações. 

As razões e os benefícios para a diversificação internacional são inúmeros, e, 

entre os principais, podem ser enumerados: (i) a obsolescência tecnológica da 

empresa; (ii) a redução dos riscos cambiais; (iii) a eliminação da dependência em 

relação ao mercado doméstico; (iv) a eliminação da dependência de um só setor de 

atuação; (v) o excesso de capacidade produtiva; (vi) os reinvestimentos de lucros 

não distribuídos; (vii) a aquisição de tecnologia e de outras capacidades técnicas e 

gerenciais; (viii) a menor vulnerabilidade em relação às flutuações econômicas; e (ix) 

a maior rentabilidade média esperada (HERRERA, 1977). 

O quarto e último ponto objeto da análise sob a perspectiva da economia 

industrial – e que constitui o argumento mais frequente nos exames dos autores – é 

o fato de que as empresas que se internacionalizam o fazem por possuir vantagens 

específicas internas, tais como a posse ou disponibilidade de capital e/ou de 

tecnologia, a capacidade de inovação e/ou de possuir habilidades gerenciais, ou a 

posse exclusiva de algum conhecimento mercadológico e organizacional específico. 

A detenção dessas vantagens específicas relacionadas à empresa e que criaria a 

possibilidade de gerar lucros mais elevados, seria capaz de superar os custos de 

informação e os riscos e incertezas relacionados ao investimento no exterior, 

compensando, assim, a sua execução. 
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Hymer (1978) é o principal autor que argumenta que as empresas 

competitivas geralmente se basearam em alguma descoberta ou vantagem especial 

interna. Mesmo ressaltando a celeridade no ciclo de produtos, o autor sustenta que, 

enquanto a inovação da empresa não se generaliza – ou mesmo é superada –, ela 

está globalmente apta a vender abaixo de seus concorrentes e a conseguir margens 

superiores de lucros. Daí deriva a importância para as empresas da existência, nos 

países de destino do IED, de mecanismos jurídicos de defesa da Propriedade 

Intelectual (PI), como a proteção das patentes. 

Sob essa perspectiva, alguns autores analisam os fluxos internacionais de 

investimento em setores específicos da economia e argumentam que os IEDs 

ocorrem em setores em que a diferenciação de produtos possui um papel 

importante. A habilidade específica das firmas em servir o mercado e a sua 

capacidade de criar produtos novos seriam as principais características dos setores 

e as circunstâncias que possibilitariam a ocorrência do IED (CAVES, 1971 apud 

HYMER, 1978). 

A partir desses argumentos lançados por Hymer (1978), é importante passar 

pela crítica trazida por Gonçalves (2002). Neste ponto, é preciso retomar que o IED 

é apenas uma das maneiras pelas quais a internacionalização pode se manifestar, 

pois ela pode tomar, ainda, a forma de exportações ou de licenciamento do produto 

da ETN. Desse modo, qual seria a razão para as empresas monopolistas ou 

oligopolistas detentoras de vantagens específicas difíceis de serem replicadas pelas 

empresas do país local não explorarem essas vantagens mediante atividade 

exportadora ou mesmo pelo licenciamento? (GONÇALVES, 2002). 

Adicionalmente, os pontos defendidos pelos autores mencionados 

negligenciam algumas variáveis importantes, como a existência de restrições aos 

movimentos de fatores, como disponibilidade de recursos e mão de obra, além de 

políticas adotadas pelos Governos do país receptor do IED. Assim, fica evidente que 

existem questões locais que precisam ser inseridas na presente análise para melhor 

formar uma visão a respeito dos determinantes da atuação da ETN sob a forma do 

IED. 
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1.1.3 Licenciamento, exportação e as questões locais 

 

 

As constatações feitas nas subseções anteriores, de que o surgimento de 

uma ETN está ligado a fatores sistêmicos, relacionados aos movimentos de 

concentração e de centralização do capital, e de que o IED ocorre baseado em 

características da empresa e de suas estratégias de mercado, esbarram em 

algumas limitações. Tais limitações complementam-se, no entanto, com análises que 

levam em consideração os fatores relacionados ao ambiente do local do 

investimento. 

A primeira discussão importante diz respeito aos fatores que levam uma 

empresa a preferir realizar o investimento físico em vez de explorar suas vantagens 

mediante a atividade de licenciamento. Três elementos são citados como os mais 

relevantes: (i) a precificação do ativo intangível; (ii) a cautela das empresas em 

relação à prática de transferência de tecnologia; e (iii) a segurança jurídica e as 

políticas dos Governos locais em relação à concessão de patentes (GONÇALVES, 

2002). 

No que tange ao primeiro fator, é relevante salientar que, para que o processo 

de licenciamento ocorra, é preciso que a empresa concessora e a empresa 

concessionária acordem quanto aos valores contratuais. Questões como as 

assimetrias de informação e outras dificuldades para precificar os ativos intangíveis 

podem gerar diferenças nas expectativas de retorno da empresa licenciadora com a 

empresa licenciada, impelindo a ETN a realizar o IED. 

O segundo fator que envolve a concessão das licenças está relacionado aos 

riscos de perda de controle da tecnologia. A atividade de licenciamento envolve 

algum tipo de conhecimento embutido, e não é desejável que essa informação se 

difunda, pois a empresa perderia parcela importante de suas vantagens específicas. 

A fim de evitar o enfraquecimento dessas vantagens, crucial para garantir a posição 

confortável em mercados externos, as organizações preferem atuar por meio do 

IED, em oposição à concessão do conhecimento.  

Por fim, com o intuito de desenvolver o campo da ciência e tecnologia, existe 

uma série de políticas governamentais que buscam a transferência do conhecimento 

e desses ativos intangíveis. Assim, uma atuação mais incisiva do Governo do país 

receptor do investimento tende a gerar mais cautela às empresas e a não conceder 
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sua patente, mas produzir fisicamente em outro país. Nos setores mais intensivos 

em posse de bens intangíveis (caso dos setores farmacêutico, químico e de outros 

bens de alta tecnologia), haverá maior propensão à realização de IED por parte das 

ETNs. 

Dunning (1993) tornou-se o principal autor da corrente dos determinantes 

relacionados ao local do investimento, ao desenvolver a Teoria Eclética da 

Internacionalização, a qual sugere que o processo de decisão da ETN entre produzir 

no país de origem ou em outras localidades dependerá, especialmente, da análise 

das vantagens diferenciais da empresa, da disponibilidade de recursos físicos ou 

intangíveis no outro país, do setor de atuação da empresa e das imperfeições de 

mercado. O autor procura associar teorias de comércio internacional, cuja principal 

característica é a impossibilidade de movimento de fatores (terra, capital e trabalho), 

e a diferença na posse desses fatores pelos países seria uma das variáveis-chave 

para a explicação da decisão do IED. 

Na Teoria Eclética, as empresas podem contar com três tipos de vantagens – 

que não são apenas aquelas encontradas e desenvolvidas internamente. São elas: 

(i) a vantagem de localização, relacionada a uma região específica; (ii) a vantagem 

de propriedade, desenvolvida internamente pela própria organização, descrita 

também por Hymer (1978); e, por último, (iii) a vantagem de internalização, que 

compara os custos de transação associados à transferência de sua tecnologia a um 

produtor local, antes de realizar o IED. De acordo com Dunning (1993, p. 75, 

tradução nossa): “O núcleo da predição da teoria de internacionalização é que, dada 

uma distribuição particular de dotação de fatores, a atividade das multinacionais será 

positivamente relacionada aos custos de organizar mercados no exterior em 

produção de bens intermediários”9. 

Ao alargar a teoria proposta por outros autores da área10, Dunning (1993) 

identificou quatro principais motivações e buscas por fatores no exterior realizadas 

pelas ETNs, além de outras causas de menor intensidade. Os motivos são assim 

enumerados: (i) busca por mercados consumidores; (ii) busca por recursos naturais; 

(iii) busca por eficiência; e (iv) busca por ativos estratégicos (DUNNING, 1993). 

                                                           
9
 Texto original, em inglês: “The core prediction of internalization theory is that, given a particular 
distribution of factor endowments, MNE activity will be positively related to the costs of organizing 
cross border markets in intermediate products”. 

10
 Dunning (1993) atribui os primeiros contornos dessa teoria como sendo de autoria de Jack 
Behrman. 
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A busca por mercados visa ao fornecimento de bens e serviços para 

determinado mercado-alvo e países do entorno. Em geral, a opção por essa 

operação ocorre em mercados em que a ETN já realiza exportações, e o 

investimento ocorre com vistas a manter e proteger mercados já existentes, podendo 

ocorrer por razões distintas, como para seguir clientes e fornecedores em sua rede 

de produção global, para produzir localmente a fim de adaptar o produto ao 

consumidor local, para elevar custos na exportação (como elevações de tarifas, por 

exemplo) ou até para reduzir custos de transação relacionados à produção a 

distância. 

O IED relacionado à busca por recursos pode ser subdividido entre aqueles 

que almejam: recursos físicos (insumos e bens primários essenciais para a cadeia 

produtiva da empresa); recursos humanos, como mão de obra barata e/ou pouco 

qualificada (em especial, ETNs manufatureiras oriundas de países em que os custos 

trabalhistas tornaram-se muito elevados); e recursos intangíveis, como capacidade 

tecnológica (habilidades técnicas e gerenciais não existentes no país de origem da 

empresa). 

A principal motivação por detrás dos investimentos que buscam eficiência é a 

racionalização da estrutura de produção global estabelecida, como a organização 

dos IEDs baseados na busca por mercado e daqueles que buscam por recursos. 

Basicamente, a ETN se beneficia por uma governança comum, reduzindo a 

exposição a riscos e obtendo vantagens de diferentes fatores, como os arranjos 

institucionais, os sistemas econômicos e as políticas governamentais. Cabe 

observar que as ETNs podem concentrar a produção em diferentes locais, 

geralmente em número reduzido, e suprir múltiplos mercados (DUNNING, 1993). 

A busca por ativos estratégicos ocorre, comumente, por meio de operações 

de fusões e aquisições que visam a sustentar ou fortalecer a posição competitiva da 

ETN. Entre os benefícios que podem ser citados, estão a criação de sinergias com a 

área de P&D, a elevação do poder de mercado e a queda nos custos de transação. 

Em síntese, a explicação para a atuação internacional das empresas deve 

passar também pelos elementos locais. Questões como a imobilidade dos fatores de 

produção e a opção das empresas em proteger suas vantagens de propriedade, 

associadas às políticas públicas no país de destino do investimento, influenciam 

sobremaneira a decisão sobre os fluxos de IED das ETNs. 
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1.2 As pequenas e médias empresas no processo de internacionalização da 

produção 

 

 

O porte das empresas e a habilidade de produção em escala foram as 

características comumente apontadas em toda a literatura utilizada até o momento. 

Fatores como a concentração de mercado, a capacidade de obtenção de crédito a 

custo baixo e de criação de produtos diferenciados, e o desenvolvimento de 

vantagens específicas foram tidos como as premissas marcantes dos principais 

atores do processo de internacionalização produtiva.  

Vale notar que as teorias exibidas anteriormente ganham extraordinário poder 

explicativo quando somadas e observadas em conjunto. Conseguem explicar as 

motivações de natureza específica das empresas, os interesses e ações dos países 

receptores, além do ambiente sistêmico em que as mesmas estão envolvidas. Elas 

são insuficientes, no entanto, em oferecer apoio teórico para a compreensão do 

movimento de investimento de empresas de menor porte em outros países.  

É importante lembrar que o que se pretende nesta subseção é apenas 

chamar atenção ao fato de que existem nuances nos IEDs que não foram captadas 

por grande parcela das teorias que tratam da internacionalização produtiva. O intuito 

não é exaurir as bibliografias acerca do tema das ETNs de pequeno e médio porte, 

suas motivações e estratégias. 

Igualmente, não se pretende negar o fato de que as ETNs de maior porte são 

as principais responsáveis pelos fluxos de IED, mas é preciso não deixar de citar 

que existe um movimento importante de pequenas e médias empresas (PMEs) que 

se internacionalizam ou até que nascem globais. 

De fato, em períodos anteriores à intensificação do processo de globalização, 

o mercado mundial era lugar para a competição quase exclusiva das empresas de 

grande porte. O ambiente competitivo global, que era marcado por grandes 

assimetrias de informação e obstáculos de natureza econômica e financeira, 

transformou-se, e houve a remoção de muitas barreiras que separavam o mercado 

nacional do mercado internacional, tornando-se cada vez mais difícil para as 

empresas, mesmo aquelas de menor porte, refugiarem-se em seus mercados 

domésticos.  
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Etemad (2004) defende esse ponto de vista e aponta que as principais 

mudanças ocorridas nas últimas décadas foram: a remoção de barreiras ao 

comércio, aos investimentos e mesmo à circulação das pessoas, o acesso mais 

facilitado e rápido ao conhecimento, e a tecnologia, mudanças essas que deixaram 

as transformações econômicas atuais ainda mais céleres e dinâmicas. 

Como salientado, as teorias apresentadas nas subseções anteriores são 

incompletas ou pouco contribuem para explicar o fenômeno do IED de ETNs de 

menor porte, já que a maior parte delas atribui a produção em larga escala das 

organizações à capacidade de inovação e de praticar preços mais reduzidos, 

obtendo, assim, vantagens que lhes permitem investir fora. 

Antes de mencionar a questão teórica sobre a atuação das pequenas e 

médias empresas no exterior, é importante delinear, aqui, as diferenças existentes 

entre as empresas de grande porte e as PMEs. Estas últimas possuem capacidade 

muito reduzida de suportar riscos comerciais, oriundos das flutuações nos ciclos 

econômicos, e possuem menores condições de obtenção de linhas de crédito a 

baixo custo. Tal constatação é relevante, pois a definição da estratégia das 

pequenas e médias empresas deve se diferenciar daquelas de maior porte, sob o 

risco de as primeiras falharem em suas atividades no exterior. Por isso, as teorias 

que fundamentam as análises nas estratégias e nas buscas no exterior dos grandes 

grupos empresariais podem ser ineficientes para o grupo das pequenas 

organizações. Daí a necessidade de apresentar algumas questões teóricas 

particulares das PMEs. 

O bom desempenho de muitas PMEs em ambiente global de competição tão 

acirrada já constitui por si só uma constatação de que elas possuem algumas 

vantagens e competências que podem ultrapassar fronteiras. Uma dessas 

competências é a habilidade das PMEs em estabelecer relações com outros 

parceiros tanto dentro de seu território de origem como fora dele. Sobre isso, 

constata-se experiência de sucesso dessas empresas por meio da criação de redes 

fortalecidas de PMEs, com cada membro sendo uma organização forte em seu país 

ou local de origem de atuação, e assim defendendo seu interesse e o de toda a rede 

dessas empresas. Etemad (2004) sustenta, ainda, que, na prática, essa estratégia 

não se limita apenas às PMEs, mas constitui uma teoria neutra para ETNs, 

independente de seu porte. 
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Pelo fato de não poderem contar com produção em escala e financiamento 

farto, a literatura aponta que as PMEs atuam no exterior com estratégias e 

competências próprias, e que, geralmente, estão associadas ao desenvolvimento de 

algum tipo de conhecimento e inovação, em capacidades dinâmicas e vantagens 

advindas da prática da cooperação.  

Com base na análise de diversos autores que estudaram o tema11, Etemad 

(2004) chegou à conclusão de que as características comuns das PMEs que 

obtiveram sucesso na atividade de internacionalização foram: parcerias 

internacionais baseadas em ganhos de sinergia, acesso à tecnologia, 

desenvolvimento de produtos diferenciados e práticas inovadoras, e agrupamento 

em coalizões que venceram em mercados externos atuando em conjunto. 

Em comparação com as teorias apresentadas anteriormente, parece haver 

convergência entre algumas das práticas realizadas pelas grandes ETNs, como, por 

exemplo, a inovação como diferencial. Grosso modo, a criação e a posse de 

vantagens específicas da empresa lhe conferem as condições para realizar IED, 

mas a associação feita por Gonçalves (2002) de que a atividade de inovação ficaria 

circunscrita aos grandes grupos corporativos torna-se enfraquecida com o maior 

acesso às tecnologias e a atuação internacional mais frequente das PMEs. O que 

parece sim peculiar às PMEs é a sua estratégia de articulação com outros parceiros, 

grandes ou pequenos, em qualquer parte. 

No entanto, não são em todos os setores que as PMEs poderão se inserir. 

Aqueles em que predominam estruturas de mercado de monopólio e oligopólio, e 

demandam abundantes quantias de recursos para manutenção e sustentação dos 

projetos de investimentos – como petróleo e gás, farmacêutico ou automotivo – 

tendem a se manter nas mãos de grandes grupos. Mas, um exemplo clássico de 

setor em que as PMEs estão realizando operações de IEDs com sucesso é o de 

desenvolvimento de softwares, possuindo como ativo principal o conhecimento, e 

agindo, em geral, em parcerias com outras empresas menores ou com grandes 

ETNs bem estabelecidas que, muitas vezes, auxiliam com suporte financeiro 

(MELSOHN, 2006). 

                                                           
11

 Como Eisenhardt e Martin (2000 apud ETEMAD, 2004), na obra “Dynamic capabilities: what are 
they?”; Hamel e Prahalad (1985 apud ETEMAD, 2004), no trabalho “Do you really have a global 
strategy?”; e Nonak e Takeuchi (1995 apud ETEMAD, 2004), em “The knowledge creating 
company? How Japanese companies created the dynamics of innovation”. 
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Alguns estudos empíricos mais recentes investigaram o protagonismo cada 

vez maior das PMEs no processo de internacionalização. Os autores Prater e Ghosh 

(2005) elaboraram uma pesquisa com uma amostra de PMEs dos Estados Unidos 

da América (EUA) que se estabeleceram fisicamente em solo europeu, e, entre os 

principais questionamentos, estavam os relacionados às motivações, à estratégia 

usada pelas empresas, aos desafios e às barreiras à entrada. A pesquisa concluiu 

que, como principais motivações encontravam-se o acesso a novos mercados 

consumidores, a necessidade de seguir seus clientes no exterior e a localização 

geográfica. A maior parte dessas razões apresentadas pelas empresas é encontrada 

nas teorias que tratam das grandes ETNs, mas a conclusão de alianças, ou o fato de 

seguir clientes em suas atividades fora, configurou um item particular na estratégia 

das PMEs, que é, na verdade, seguir a estratégia das grandes empresas (PRATER; 

GHOSH, 2005). 

Em relação às barreiras, as diferenças culturais e linguísticas foram um dos 

itens mais assinalados, seguidas pelas dificuldades em gerir as redes internacionais 

de comunicação entre as empresas e pelo gerenciamento de divisas internacionais. 

Estas duas últimas barreiras são dificuldades que dizem respeito ao menor número 

de profissionais especializados em áreas técnicas e financeiras, e também constitui 

uma distinção entre as grandes corporações e as PMEs.  

Cumpre notar que outro ponto do questionamento realizado por Prater e 

Ghosh (2005) foi em relação à entrada no país de destino do IED, e, neste caso, as 

respostas mais comuns se relacionavam, principalmente, ao baixo custo das 

operações, como argumentam os autores: 

Em termos de estratégias iniciais usadas pelas PMEs para expansão 
na Europa, o ponto-chave parece ser o custo. Não é surpreendente 
que estratégias de entrada com baixo investimento e intensidade de 
capital foram as opções preferidas pelas PMEs. Estratégias 
operacionais para PMEs tendem a focarem-se em opções de baixo 
custo, como uso de gerência ou exportação local. Claro, isso pode 
ter efeitos negativos de curto e longo prazos (Bernstein, 2001). No 
entanto, multinacionais têm capital financeiro para utilizar em 
operações de joint venture ou em aquisições como opções em suas 
expansões internacionais (PRATER; GHOSH, 2005, p. 6, tradução 
nossa)12. 

                                                           
12

 Texto original, em inglês: “In terms of initial strategies that SMEs use to expand into Europe, the key 
issue seems to be cost. It is not surprising that entry strategies with the least investment and capital 
intensity were the most preferred by SMEs. Operational strategies for SMEs tend to focus on low-
cost options such as using local management or exporting. Of course, this can have negative long-
term as well as short-term effects (Bernstein 2001). However, MNCs have the financial capital to use 
joint ventures or buyouts as options in their international expansion”. 
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Em suma, estudos demonstram que algumas das motivações, barreiras e 

estratégias de entrada das PMEs assemelham-se às das grandes corporações. 

Porém, também provam que existem características próprias, que distinguem tal 

grupo de empresas. Entre elas, estão pontos singulares, como a preferência por 

operações de baixo custo, a falta de profissionais especializados em distintas áreas, 

a capacidade de articulação e cooperação, ou o acompanhamento de seus grandes 

clientes no exterior. 

 

 

1.3 As empresas transnacionais de países em desenvolvimento 

 

 

As explicações teóricas sobre a existência de ETNs nos países em 

desenvolvimento – ou entrantes tardios – são, na verdade, elucidações sobre a 

evolução da criação de vantagens de propriedade pelas empresas. A concepção 

dessas vantagens deriva da adoção de artifícios governamentais que garantam o 

contínuo crescimento econômico do país e de políticas específicas para que as 

empresas desenvolvam ativos intangíveis. 

É relevante destacar, no entanto, que as corporações dos países em 

desenvolvimento nasceram e evoluíram em período posterior às empresas dos 

países centrais, o que implica desafios ainda maiores, seja pelo ambiente global 

muito competitivo, pelas regras internacionais mais restritivas ou pela necessidade 

de constante investimento em inovação. 

Uma das ideias para explicar o processo de evolução das ETNs pode ser 

buscada em outro entendimento de Dunning (1993), chamado de “Caminho do 

Desenvolvimento do Investimento” (CDI). Segundo essa ideia, um país passaria por 

cinco momentos até se tornar um efetivo investidor no exterior. 

Num primeiro momento, o desenvolvimento do país é ainda muito baixo e não 

há condições nem de atrair investimentos, tampouco de realizar IED. Ou seja, não 

foram desenvolvidas vantagens proprietárias mínimas das empresas desse país. A 

segunda etapa é marcada pela atração de investimentos em alguns setores da 

economia, como o de bens de consumo, e pelo início da realização de IED em 

países de mesmo desenvolvimento relativo. Na terceira etapa – caso o país sustente 

o nível de crescimento que lhe permita atrair investimentos e realizar exportações 
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para evitar crise no balanço de pagamentos –, há a intensificação do IED nos países 

em desenvolvimento e o início de algum IED em países desenvolvidos. 

As últimas etapas do CDI são marcadas pelo desenvolvimento com maior 

amplitude de vantagens de propriedade das empresas, as quais lhes permitem 

inovar e diferenciar seus produtos. Assim, os investimentos diretos das empresas 

passam a atuar em setores mais intensivos em conhecimento (DUNNING, 1993). 

Iglesias e Veiga (2002) levantam a semelhança das ideias de Dunning (1993) 

com duas ondas de investimentos diretos dos países. Na primeira onda, as 

vantagens de propriedade se resumiriam praticamente àquelas específicas do país e 

permitiriam às ETNs investirem em outros países de mesmo nível relativo de 

desenvolvimento, fazendo uso de vantagens locais, como a proteção de mercado. A 

segunda onda está associada ao desenvolvimento de vantagens específicas das 

firmas, ou seja, de ativos intangíveis. Os IEDs passam a ser direcionados também 

às nações mais desenvolvidas e a busca por ativos estratégicos se intensifica 

(IGLESIAS; VEIGA, 2002). 

Sob outra perspectiva, as duas características abaixo relacionadas, sobre os 

países em desenvolvimento, explicam tanto a criação mais tardia de vantagens de 

propriedade das empresas como os fluxos mais controlados de saída de IEDs: 

 

a) Industrialização tardia de seus países de origem: os países hoje 

desenvolvidos, e que possuem suas multinacionais espalhadas pelo mundo, 

iniciaram o processo de formação de seu parque industrial após a Revolução 

Industrial, no século XVIII. Tais países lograram desenvolver mercados 

consumidores e tecnologia própria nas décadas subsequentes, e, por conseguinte, 

criaram grandes conglomerados. Já as nações em desenvolvimento, em especial as 

emergentes de destaque atualmente, iniciaram a industrialização apenas no século 

XX, e inseriram-se, invariavelmente, como economias periféricas e de apoio ao 

centro dinâmico desenvolvido (DUNNING, 1993); 

 

b) Preocupação com escassez de divisas e crises cambiais: em geral, os 

países em desenvolvimento exibiam total dependência dos centros dinâmicos para a 

exportação de bens primários, geralmente com preços voláteis e deteriorados em 

relação ao valor unitário dos bens manufaturados importados. Essa situação gerava 

necessidade de administração das reservas, a fim de evitar crises cambiais. Os 
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mercados emergentes, portanto, se posicionavam como importadores de capital e 

tipicamente enfrentavam escassez do mesmo (SAUVANT, 2007). 

Ademais, pelo fato de as empresas provenientes dos países em 

desenvolvimento terem se inserido tardiamente, elas enfrentam mais desafios e 

dificuldades para internacionalização produtiva, conforme enumeradas no “Termo de 

Referência para Internacionalização de Empresas Brasileiras”, do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) (BRASIL, 2009): 

 

 Excesso de capacidade de produção em nível mundial em alguns setores, 

gerando aumento da competição e necessidade constante de inovação; 

 

 Redesenho organizacional das empresas multinacionais tradicionais, com 

redes globais de produção e foco nos produtos e serviços de alta qualidade; 

 

 Forte interferência dos Governos no processo de internacionalização, 

inserida no contexto dos planos de desenvolvimento nacional (como os “campeões 

nacionais”, da China, ou os zaibatsus e keiretsus, conglomerados no Japão); 

 

 Regulamentação do comércio internacional – os países, blocos e 

organismos supranacionais consolidam os mecanismos de regulamentação do 

comércio internacional, criando entraves a novos investimentos e aumentando as 

restrições para acesso a mercados; 

 

 Novas exigências na competência em gestão (políticas de recursos 

humanos, estratégias de inovação, habilidade em relações trabalhistas, adequação 

às regulamentações ambientais), exigências nem sempre aplicadas ou conhecidas 

no país sede da empresa; 

 

 Muitas vantagens das empresas de países emergentes não são passíveis 

de transferência no processo de internacionalização, pois são baseadas em fatores 

locais, como mão de obra barata e matéria-prima abundante e acessível; 
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 Estrutura do capital: no caso do Brasil, poucas empresas nacionais estão 

listadas no mercado internacional de capitais; muitas delas não figuram nem no 

mercado de capitais brasileiro; 

 

 Governança corporativa: ainda é possível observar certo despreparo dos 

dirigentes, como membros do Conselho Diretor e altos gerentes de muitas empresas 

que possuem pouca ou nenhuma experiência internacional; há poucos estrangeiros 

nesses espaços de decisão. 

 

Em resumo, a criação de ETNs em países em desenvolvimento é um 

fenômeno que ocorre de maneira paulatina e depende de ações de políticas públicas 

que reflitam o padrão de desenvolvimento do país e auxiliem as empresas a criarem 

ativos intangíveis. Não menos importante é o contexto de nascimento dessas 

empresas, que ocorre após a superação de barreiras cambiais e em ambiente global 

muito competitivo. 
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2 AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

 

A presente seção tem o objetivo de demonstrar o maior protagonismo das 

ETNs provenientes dos países em desenvolvimento, com enfoque especial para as 

empresas de capital brasileiro.  

Com base em publicações e rankings internacionais e nacionais, serão 

exibidas, na primeira parte, as principais empresas e economias em 

desenvolvimento responsáveis por esse aumento no nível da internacionalização. 

Será reservada, ainda, uma subseção específica para tratar de algumas 

características relativas à internacionalização das empresas do Brasil. A partir da 

análise da evolução dos estoques de investimentos no exterior, e com base em 

pesquisas como da FDC e da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas 

Transnacionais e da Globalização Econômica (SOBEET), serão apontados os 

setores e as ETNs que mais se sobressaem no processo mais intenso de inserção 

produtiva externa do Brasil. 

 

 

2.1 O crescimento da importância das empresas transnacionais dos países em 

desenvolvimento 

 

 

Duas pesquisas principais atestam o crescente envolvimento e expressão 

internacional das empresas dos países emergentes.  

A primeira delas é da UNCTAD, que atualiza anualmente as séries 

estatísticas referentes aos fluxos de investimentos diretos do conjunto de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, e as publica no World Investment Report – 

Relatório de Investimento Mundial13. A segunda é a pesquisa Fortune Global 50014, 

elaborada pela Forbes, que classifica as 500 maiores empresas do mundo. Esta 

                                                           
13

 O banco de dados da UNCTAD contém informações de estoque e fluxo de investimentos dos 
países desde o ano de 1970. Os dados encontram-se disponíveis em: <http://unctadstat.unctad.org/ 
UnctadStatMetadata/Documentation/UNCTADstatContent.html>. Acesso em: 12 jan. 2012 
(UNCTAD, 2011). 

14
 A lista completa referente as 500 maiores empresas encontra-se disponível em: 
<http://www.forbes.com/global2000/#p_200_s_arank_All_All_All>. Acesso em: 12 jan. 2012 
(FORBES, 2011). 

http://unctadstat.unctad.org/%20UnctadStatMetadata/Documentation/UNCTADstatContent.html
http://unctadstat.unctad.org/%20UnctadStatMetadata/Documentation/UNCTADstatContent.html
http://www.forbes.com/global2000/#p_200_s_arank_All_All_All
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última lista, mesmo que ainda dominada pelas firmas de países desenvolvidos, é 

lugar cada vez mais comum para as empresas de países como Brasil, China, Índia, 

Tailândia, México e Coreia do Sul. 

Muito embora os países em desenvolvimento marquem presença nas 

estatísticas de fluxos e estoques de investimento direto no mundo há muitas 

décadas, a sua participação restringia-se ao papel de meros receptores desses 

recursos. Sua atratividade advinha ou da abundância de matérias-primas 

estratégicas para a industrialização dos países desenvolvidos, ou para serem 

anfitriões de filiais de ETNs que buscavam reduzir custos e aproximarem-se do 

mercado consumidor nascente, aproveitando de suas imperfeições para obtenção 

de lucros mais elevados.  

As estatísticas das últimas décadas fornecidas pela UNCTAD (2011b) 

mostram que os fluxos de IEDs provenientes dos países em desenvolvimento 

tornam-se mais importantes a cada ano e ganharam mais expressão durante o 

começo da década de 1990, com queda posterior devido às sucessivas crises 

nessas regiões, mas voltaram com força maior durante os anos 2000.  

Medido em preços correntes de cada ano, o fluxo de investimentos das 

empresas de países em desenvolvimento somou apenas US$ 51 milhões em 1970 

(primeiro ano da série disponibilizada pela entidade), valor que representou 0,4% do 

total de fluxo de IED no mundo. Em 2010, no entanto, as inversões dos países de 

regiões menos desenvolvidas subiram para US$ 327,5 bilhões e representaram 

nada menos do que um quarto do total do fluxo de investimentos de todos os países 

(UNCTAD, 2011b). 
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Gráfico 1 - Evolução dos fluxos de investimento estrangeiro direto. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da UNCTAD (2011b). 

 

 

 
Gráfico 2 - Participação dos grupos de países no total de fluxo de IED. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da UNCTAD (2011b). 
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É importante ressaltar que esses novos atores internacionais estão 

concentrados em algumas regiões e países, e não são significativos para todas as 

regiões menos desenvolvidas. Os investimentos diretos no exterior das empresas 

asiáticas, por exemplo, começaram a ganhar terreno na década de 1970, e 

passaram a ser os atores principais nos fluxos de IED provenientes do mundo em 

desenvolvimento durante os anos de 1980 em diante, com participação sobre o total 

do fluxo dos IEDs de países de 70%, no ano 2000, e de 75%, no ano de 2010. Como 

ressalta um estudo, grande parcela desse fluxo de investimentos asiático parece 

estar atrelada à integração das cadeias produtivas dos membros da Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) – Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(GOLDENSTEIN; PUSTERLA, 2008). 

Países em desenvolvimento do continente americano (América do Sul, 

América Central e Caribe) também apresentaram importante evolução nos fluxos de 

IED, porém a volatilidade dessa saída de capital foi mais acentuada se comparada a 

dos países asiáticos, principalmente durante os anos de 1980, quando a crise da 

dívida externa e a moratória atingiram as principais economias do continente – 

respectivamente, Brasil, México e Argentina. Além da maior instabilidade, os fluxos 

provenientes dos países em desenvolvimento da América Latina ocorreram com 

maior impulso apenas nos anos de 1990 e se consolidaram nos anos 2000, fato que 

se deve à superação de obstáculos de escassez de divisas internacionais. O valor é 

de US$ 76 bilhões em fluxos de IEDs em 2010, mais de três vezes inferior ao 

observado nos países em desenvolvimento da Ásia, e representou 23% do total das 

inversões externas do mundo em desenvolvimento. 

Ainda de acordo com o levantamento realizado pela UNCTAD (2011b), as 

empresas transnacionais da África foram as que apresentaram menor volume de 

recursos investidos no exterior, com US$ 6,6 bilhões, em 2010, para o total do 

continente, valor que representa apenas 2% do fluxo dos IEDs dos países em 

desenvolvimento, um dos menores da série histórica que já foi, em média, de 37,4%, 

na década de 1970, e de 14,3%, nos anos de 1980. 
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Gráfico 3 - Distribuição do fluxo de IED dos países em desenvolvimento por continente - 2010. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da UNCTAD (2011b). 

 

 

Outro fator que corrobora o maior protagonismo das ETNs oriundas de países 

emergentes é a evolução da participação dessas empresas no ranking elaborado 

pela publicação da Forbes (2011). O último levantamento realizado pela revista de 

economia e finanças, cujos dados são referentes ao ano de 2010, aponta para um 

total de 9415 empresas de origem de capital em países em desenvolvimento, ou 19% 

do total, com ativos totalizando US$ 15 trilhões no ano. Em fins dos anos de 1990, 

esse número era mais de quatro vezes inferior, uma vez que apenas 20 empresas 

figuravam entre as 500 maiores do mundo, ou seja, representavam somente 4%. 

Portanto, a última década foi a de maior proeminência para as transnacionais dos 

países em desenvolvimento, e a tendência é de crescimento ainda maior da 

participação desses grupos empresariais (CONTESSI; EL-GHAZALY, 2010). 

Também na lista da Forbes, as ETNs dos países asiáticos (China, Coreia do 

Sul e Índia) despontam entre as primeiras na classificação das maiores empresas do 

mundo. Excetuando as companhias provenientes dos países desenvolvidos, a China 

é a nação de maior destaque, possuindo 37 empresas entre as 94, ou 39,4% do 

total; a Coreia do Sul aparece em seguida, com 12 empresas, ou 12,8% de 

                                                           
15

 A lista inclui as empresas dos seguintes países: Bermudas, Brasil, China (Hong King e Taiwan), 
Colômbia, Índia, Israel, Malásia, México, Panamá, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do 
Sul, Tailândia e Turquia. 
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participação; e a Índia surge na sequência, com nove empresas, mesmo número da 

Rússia, representando 9,6% do número total das maiores empresas dos países em 

desenvolvimento no mundo. O Brasil, por sua vez, aparece logo atrás dos russos, 

com seis empresas (Petrobrás, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Itaúsa e Tele Norte 

Leste), totalizando 6,4% do total das empresas de países em desenvolvimento entre 

as 500 maiores do mundo. 

Conforme o Quadro 1, abaixo, fica claro que as companhias do continente 

asiático são as grandes líderes também na lista de maiores empresas do mundo 

apurada pela Forbes (2011). 

 

 

País Número de empresas Participação 

China 37 39,4% 

Coreia do Sul 12 12,8% 

Índia 9 9,6% 

Rússia 9 9,6% 

Brasil 6 6,4% 

Turquia 5 5,3% 

África do Sul 4 4,3% 

México 3 3,2% 

Malásia 2 2,1% 

Arábia Saudita 2 2,1% 

Bermudas 1 1,1% 

Colômbia 1 1,1% 

Israel 1 1,1% 

Panamá 1 1,1% 

Tailândia 1 1,1% 

Total 94 100,0% 

Quadro 1 - Países em desenvolvimento com empresas entre as 500 maiores do mundo. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da Forbes (2011). 
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Assim como na análise da distribuição dos IEDs por países, a lista Forbes das 

94 maiores empresas provenientes de países em desenvolvimento exibe uma 

grande concentração das organizações, mas não só em relação aos países de 

origem, como também em relação aos setores econômicos16. As 94 gigantes de 

países em desenvolvimento foram agrupadas em apenas 16 setores econômicos de 

atuação, de acordo com o Quadro 2, a seguir. 

O setor financeiro é o primeiro da lista e conta com um total de 30 empresas 

(ou 31,9% de todo o universo dos 94 grupos empresariais). Apenas cinco países em 

desenvolvimento que figuram entre os 15, não possuem uma empresa dessa 

atividade econômica. A China (inclusive Taiwan e Hong Kong) aparece em primeiro, 

com nove empresas do setor financeiro, sendo que cinco delas são as mais 

importantes da lista. São elas, na ordem: Industrial and Commercial Bank of China, 

China Construction Bank, Bank of China e Agricultural Bank of China. Em seguida, 

está a Turquia, com quatro empresas, à frente do Brasil, que conta com três (ou 

50% do total das empresas do país na lista Forbes) – o Banco do Brasil, o Banco 

Bradesco e o Banco Itaú S/A. 

Em segundo lugar, figura o setor de petróleo e gás, que abrange 17,0% do 

total das 94 empresas da lista, totalizando 16 firmas. A Rússia, cuja economia 

depende fortemente de recursos naturais energéticos, é o país em desenvolvimento 

que figura com o maior número de empresas na lista (são cinco no total), seguida 

pela China, com quatro, e pela Índia, com três do setor. Apenas uma empresa 

brasileira aparece nessa lista, a Petrobrás, que é a segunda maior petroleira entre 

todas da lista dos países em desenvolvimento (com US$ 239 bilhões em valor de 

mercado), atrás apenas da chinesa Petrochina, cujo valor de mercado atinge US$ 

321 bilhões. 

A terceira atividade econômica que conta com o maior número de empresas 

de países em desenvolvimento na lista Forbes é o de telecomunicações, com oito 

empresas, ou 8,5% do total. A maior firma desse setor é a mexicana América Movil, 

que figura apenas como a 17ª maior empresa dessa lista, com US$ 110 bilhões em 

valor de mercado, número muito superior à segunda colocada nesse ramo de 

atividade, a empresa chinesa China Telecom, cujo valor de mercado soma US$ 47 

bilhões. Em relação ao número de empresas, no entanto, aquelas de capital chinês 

                                                           
16

 Muitas empresas atuam em múltiplos setores. Porém, para esta análise, as organizações foram 
classificadas de acordo com o principal setor de atuação. 
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lideram, com quatro firmas do setor, enquanto o Brasil figura com apenas uma, a 

holding Tele Norte Leste. 

Outros dois ramos de atividade econômica aparecem com destaque na lista, o 

setor eletrônico e o setor de mineração, quarto e quinto colocados, respectivamente. 

No primeiro desses setores mencionados, estão classificadas seis empresas 

oriundas de apenas dois países do continente asiático – a Coreia do Sul e a China –, 

sendo que cada país possui três delas. A China Mobile é a maior nesse grupo de 

empresas, com US$ 192 bilhões em valor de mercado, seguida da coreana 

Samsung Electronics, com US$ 112 bilhões. O setor de mineração, por sua vez, 

possui cinco empresas distribuídas entre cinco países diferentes, o Brasil, a China, a 

Rússia, a Índia e o México. A empresa brasileira Vale é disparada a maior 

organização desse grupo, com US$ 128 bilhões em valor de mercado, fruto 

principalmente da política de aquisições da empresa, como a compra de duas 

empresas canadenses em meados da década de 2000, a Inco e a Canico17 

(HIRATUKA; SARTI, 2011). A segunda maior firma desse setor é a indiana Coal 

India, com valor de mercado calculado em US$ 46 bilhões. 

Por fim, vale ainda ressaltar que aqueles setores de mais alta tecnologia, 

como eletrônico, máquinas e equipamentos, e tecnologia da informação são 

compostos praticamente por empresas da Ásia, com destaque para China e Coreia 

do Sul, em máquinas e eletrônicos, e para a Índia, na área da tecnologia da 

informação, com duas das três empresas da lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 A aquisição dessas duas empresas ocorreu no ano de 2006, sendo que a compra da Inco totalizou 
US$ 16,7 bilhões, e a da Canico, US$ 678 milhões somente. Por conta dessas operações, a saída 
de investimentos diretos (em US$ 28,2 bilhões) superou, pela primeira e única vez na história, a 
entrada de investimentos estrangeiros (US$ 18,8 bilhões). 
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  Setor Número de empresas Participação 

1 Financeiro 30 31,9% 

2 Petróleo e Gás 16 17,0% 

3 Telecomunicações 8 8,5% 

4 Eletrônico 6 6,4% 

5 Mineração 5 5,3% 

6 Seguros 5 5,3% 

7 Automotivo 4 4,3% 

8 Construção Civil 4 4,3% 

9 Energia Elétrica 3 3,2% 

10 Metalurgia 3 3,2% 

11 Tecnologia da Informação 3 3,2% 

12 Alimentos e Bebidas 2 2,1% 

13 Químico 2 2,1% 

14 Farmacêutico 1 1,1% 

15 Máquinas e Equipamentos 1 1,1% 

16 Logística e Transporte 1 1,1% 

  Total 94 100,0% 

Quadro 2 - Principais setores das empresas de países em desenvolvimento entre as 500 
maiores do mundo. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da Forbes (2011). 

 

 

2.2 O ranking das 100 maiores empresas transnacionais de países em 

desenvolvimento 

 

 

Além dos dados referentes às séries de estoque e fluxo de investimentos no 

exterior, a UNCTAD publica a lista das 100 empresas mais internacionalizadas do 

mundo e daquelas provenientes de países em desenvolvimento e de economias em 
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transição18. Ao contrário da lista da Forbes das maiores empresas, que leva em 

consideração critérios como lucro, ativos, vendas e, principalmente, o valor de 

mercado da empresa, a lista da UNCTAD classifica as empresas (exceto 

organizações do setor financeiro) pelo índice de internacionalização, que é resultado 

do cálculo de média aritmética simples de participação de número de empregados, 

receita e total de ativos no exterior em relação ao total de cada item deste que a 

empresa possui (UNCTAD, 2010). 

Portanto, a principal diferença entre as duas listas encontra-se no fato de que 

a Forbes está mais preocupada com o tamanho absoluto da empresa segundo os 

critérios mencionados, enquanto para a UNCTAD interessam apenas os resultados 

relativos, ou seja, aqueles obtidos pelas empresas no exterior em relação ao 

resultado total dos itens enumerados anteriormente, ignorando o setor financeiro. 

Assim, empresas grandes em termos de vendas, receitas e valor de mercado, mas 

muito dependentes do mercado doméstico, são consideradas menos 

internacionalizadas (segundo o critério da UNCTAD) que outras de menor porte, cujo 

resultado, em relação ao seu próprio tamanho, seja mais intensivo em operações no 

exterior. 

A última publicação referente às empresas de países em desenvolvimento e 

economias em transição data do ano de 2010 e tem, na dianteira, novamente, a 

China (incluindo Taiwan e Hong Kong), que aparece com nada menos do que 40 

empresas e US$ 360 bilhões em ativos no exterior. É verdade que a maior parte 

dessas empresas é oriunda de Hong Kong e Taiwan – com 18 e 13 empresas na 

lista, respectivamente. Porém, mesmo excluindo essas organizações, a China ficaria 

com a terceira colocação junto com a Rússia, com nove ETNs entre as 100 maiores 

(atrás apenas dos dois territórios mencionados), e teria US$ 111 bilhões em ativos 

no exterior, o segundo maior valor da lista, superior aos US$ 70 bilhões das 

empresas russas (UNCTAD, 2010). 

 

 

 

 

                                                           
18

 A lista das 100 maiores empresas pode ser encontrada no site da UNCTAD, disponível em: 
<http://www.unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=top%20100%20TNCs>. Acesso em: 
15 mar. 2012 (UNCTAD, 2010). 
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  País sede Número de empresas 
Ativos no exterior 

(US$ bilhões) 

1 

China - Total 40 360,0 

Hong Kong, China 18 173,9 

Taiwan 13 74,9 

China 9 111,2 

2 Rússia 9 69,6 

3 Cingapura 8 67,6 

4 África do Sul 8 50,4 

5 Índia 7 60,0 

6 Coreia do Sul 6 105,9 

7 Malásia 4 55,6 

8 México 4 60,4 

9 Brasil 3 67,7 

10 Kuwait 3 24,9 

11 Turquia 2 6,2 

12 Emirados Árabes Unidos 2 23,5 

13 Argentina 1 7,0 

14 Egito 1 8,2 

15 Catar 1 18,4 

16 Venezuela 1 12,0 

  Total 100 997,3 

Quadro 3 - Número de empresas por país, segundo a lista das 100 maiores empresas de países em 
desenvolvimento e economias em transição. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da UNCTAD (2010). 

 

 

A Coreia do Sul, embora figure com apenas seis ETNs entre as 100 maiores 

de países em desenvolvimento, apresenta um dos maiores montantes de ativos no 

exterior, US$ 106 bilhões, e três dessas empresas (Samsumg Electronics, Hyundai 

Motor Company e LG Corp.) estão presentes entre as 10 primeiras. 

Em termos de número de empresas, chama a atenção o desempenho da 

África do Sul, com oito firmas entre as 100 maiores da lista, número igual ao de 

Cingapura e superior ao dos indianos, que contam com sete ETNs presentes nesse 

ranking. Mesmo com um número alto de empresas, a primeira ETN da África do Sul 
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figura apenas na 25ª colocação da lista (MTN Group Ld, de telecomunicações) e a 

soma de ativos atinge US$ 50 bilhões, inferior à Índia ou à Malásia, a qual possui 

metade do número de ETNs da África do Sul. 

Os países da América Latina exibem, uma vez mais, desempenho muito 

aquém dos países asiáticos em termos de ativos no exterior. Além disso, México e 

Brasil, os mais importantes do continente na lista, somam sete empresas, valor 

menos representativo que a África do Sul, embora os ativos no exterior dos dois 

países citados superem a nação sul-africana. Além disso, algumas das ETNs 

brasileiras e mexicanas aparecem no topo da lista, caso da empresa de cimentos 

Cemex, terceira maior, e da mineradora Vale. 

As duas outras organizações brasileiras da lista são a Petrobrás, 17ª maior 

ETN, com US$ 15 bilhões em ativos no exterior, e a empresa de produtos de metal 

Gerdau, cujo montante de ativos localizados fora do Brasil atingiu US$ 14 bilhões na 

lista mais recente da UNCTAD (2010). 

Vale destacar que o valor total dos ativos das empresas brasileiras no 

exterior, US$ 68 bilhões, é o quarto maior da lista, atrás apenas da China (inclusive 

Hong Kong e Taiwan) e da Coreia do Sul e Rússia. Mesmo assim, para uma 

economia do tamanho da do Brasil – a sexta maior do mundo e a segunda maior 

entre os emergentes19, atrás apenas da China –, é um desempenho muito tímido ter 

somente 3% do total das ETNs entre as 100 maiores do mundo emergente. 

A comparação entre a lista da Forbes e da UNCTAD ganha especial 

relevância neste ponto, pois demonstra que, embora em valor de ativos totais ou 

valor de mercado, o Brasil possua empresas expressivas internacionalmente e de 

grande porte, seus ativos, funcionários e vendas estão concentrados em operações 

no mercado interno. 

No universo das grandes empresas e das mais internacionalizadas do mundo 

emergente, o Brasil insere-se, dessa forma, com um número reduzido de ETNs, 

mais localizadas em setores ligados aos recursos naturais. Ao mesmo tempo, 

empresas da Ásia – neste caso, até mesmo as ETNs da África do Sul – têm no 

mercado externo importante reserva para obtenção de receita e atuam em setores 

diversos, principalmente naqueles difusores de tecnologia. 

                                                           
19

 Informações extraídas da base de dados World Economic Outlook (WEO) – Panorama Econômico 
Mundial –, do Fundo Monetário Internacional (FMI), referente ao ano de 2011 (FMI, 2011). 
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Se as operações no exterior, como serão demonstradas na discussão da 

próxima seção, constituem, para as empresas, uma importante maneira para ganhar 

competitividade, acesso à tecnologia e maior capacidade de inovação, preocupa o 

fato de poucas ETNs de capital brasileiro figurarem como destaque na lista das 100 

maiores ETNs de países em desenvolvimento. 

 

 

2.3 A evolução dos investimentos brasileiros no exterior 

 

 

Existem duas maneiras distintas para avaliar os investimentos brasileiros no 

exterior: pelo fluxo de saída de capitais e pelo estoque de capital do Brasil no 

exterior – sob a forma de investimento direto. Ambas as formas são apresentadas 

em publicações tanto do Banco Central do Brasil (BCB)20, como também pela base 

de dados da UNCTAD21, cujos números são basicamente os mesmos. Uma 

diferença importante, contudo, reside no fato de que, pelo BCB, é possível obter as 

informações setorialmente e por países destino desses investimentos, enquanto pela 

UNCTAD há a possibilidade de serem feitas comparações internacionais. 

De acordo com dados do BCB do ano de 2010 (última estimativa disponível), 

as empresas brasileiras são donas de US$ 189,2 bilhões em estoques sob a forma 

de investimentos no exterior. Esse número teve substancial elevação durante os 

últimos 10 anos, período em que o valor expandiu-se em 280,8% em relação ao ano 

de 2001, quando o estoque somava apenas US$ 49,7 bilhões. Durante as décadas 

de 1980 e de 1990, em função das fortes oscilações dos ciclos econômicos e 

também pela significativamente menor quantidade de reservas internacionais, o 

estoque do IED do Brasil cresceu em proporções muito menores, 21,0%, na década 

de 1990, e somente 5%, nos anos de 1980 (BRASIL, 2010). 

Em comparação a outros países, utilizando os dados da UNCTAD (2011b), o 

Brasil é o 22º país com maior volume de recursos investidos no exterior, em uma 

                                                           
20

 O Banco Central do Brasil apura os dados de fluxo dos Investimentos Brasileiros Diretos no 
Exterior (IBDE) por meio do balanço de pagamentos do país, e apresenta os dados de estoque por 
meio de uma publicação anual denominada censo de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), 
disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/ResultadoCBE2010.asp>. Acesso em: 12 jan. 
2012 (BRASIL, 2010). 

21
 O banco de dados da UNCTAD é o mesmo utilizado na subseção 2.1 deste trabalho, disponivel 
em: <http://unctadstat.unctad.org/ UnctadStatMetadata/Documentation/UNCTADstatContent.html>. 
Acesso em: 12 jan. 2012 (UNCTAD, 2011). 

http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/ResultadoCBE2010.asp
http://unctadstat.unctad.org/%20UnctadStatMetadata/Documentation/UNCTADstatContent.html
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lista encabeçada pelos países desenvolvidos (Estados Unidos, Reino Unido, França 

e Alemanha). Em relação aos países em desenvolvimento, apenas a China 

(incluindo Hong Kong e Taiwan), com US$ 1,2 trilhão, e a Rússia, com US$ 433,7 

bilhões, situam-se à frente do Brasil nesse ranking. Curiosamente, a Coreia do Sul, 

com US$ 139,0 bilhões, aparece com volume inferior de estoques de investimentos 

se comparado ao do Brasil. 

 

 

 

Gráfico 4 - Evolução do estoque de IED brasileiro. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do BCB (BRASIL, 2010). 

 

 

Em termos setoriais, o BCB calcula os dados utilizando apenas os IEDs 

denominados participação no capital22 – que somaram US$ 169,1 bilhões em 2010. 

Os resultados apurados pelo Banco demonstram que os setores de serviços, com 

                                                           
22

 Para obter mais informações sobre a metodologia de cálculo, ver site do BCB, disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?INVEDIR>. Acesso em: 20 mar. 2012 (BRASIL, 2011). 
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59,9%, e de agricultura, pecuária e extrativa mineral, com 31,2% do total do estoque 

de IED, são amplamente superiores ao estoque de investimentos do setor industrial, 

que responde por apenas 8,8% do montante total auferido em 2010. 

A participação mais reduzida do setor industrial no estoque total de IED pode 

ser explicada pelo fato de suas operações no exterior serem menos intensivas em 

produção física e mais em serviços de apoio à exportação, como atividade de 

distribuição, marketing, entre outras. 

Conforme o Quadro 4, as principais atividades no exterior do setor de 

agricultura, pecuária e extrativa mineral concentram-se em extrativismo de minerais 

metálicos e de petróleo e gás, que, juntos, respondem por 99,6% do total do estoque 

de IED desse setor. Nessas duas atividades, encontram-se boa parcela das 

inversões de duas gigantes brasileiras, a Vale e a Petrobrás. 

O setor industrial, embora também muito concentrado em poucas atividades, 

apresenta maior diversificação em relação ao extrativo e, entre os principais 

destaques de subsetores com produção no exterior, encontram-se os produtos 

alimentícios, os minerais não metálicos e o metalúrgico. Em conjunto, essas três 

atividades respondem por 82,4% do estoque de capital sob a forma de IED do setor 

industrial. Nesse montante de estoque de IED da indústria, podem ser encontradas 

as atividades produtivas dos frigoríficos brasileiros no exterior (principalmente JBS-

Friboi e Marfrig) e as plantas de empresas como Votorantim, Gerdau, CSN, entre 

outras. 

Os serviços, por sua vez, são aqueles que apresentam o maior número de 

subsetores que realizam IED. No entanto, tal setor preserva a mesma característica 

concentradora apresentada pelos outros dois setores analisados, tendo apenas três 

atividades – serviços financeiros; atividades profissionais, científicas e técnicas; e 

serviços de escritório e outros prestados às empresas – como responsáveis por 

84,0% do estoque de IED. Os três grandes bancos brasileiros (Banco do Brasil, Itaú 

e Bradesco) são donos da maior porção do estoque, que soma US$ 101,3 bilhões. 
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Setor 
US$ 

bilhões 
Participação 

 Agricultura, Pecuária e Extrativa Mineral 52,8 31,2% 

   Extração de minerais metálicos 46,3 27,4% 

   Extração de petróleo e gás natural 6,3 3,7% 

   Demais 0,2 0,1% 

Indústria 14,9 8,8% 

   Produtos alimentícios 5,6 3,3% 

   Produtos minerais não metálicos 3,9 2,3% 

   Metalurgia 2,9 1,7% 

   Veículos automotores, reboques e carrocerias 0,6 0,4% 

   Produtos de borracha e de material plástico 0,5 0,3% 

Serviços 101,3 59,9% 

   Serviços financeiros e atividades auxiliares 64,6 38,2% 

   Atividades profissionais, científicas e técnicas 10,9 6,5% 

   Serviços de escritório e outros serviços prestados a empresas 9,6 5,7% 

   Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão de 
empresas 

7,3 4,3% 

   Comércio, exceto veículos 3,0 1,8% 

Total 169,1 100,0% 

Quadro 4 - Estoque de IED brasileiro por setor em 2010. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do BCB (BRASIL, 2010). 

 

 

2.4 Uma análise dos índices de internacionalização das empresas brasileiras 

 

 

Duas publicações nacionais – uma da FDC (Ranking das Transnacionais 

Brasileiras), e outra da SOBEET em parceria com o Valor Econômico (Ranking 

Multinacionais Brasileiras) – calculam o índice de transnacionalização das empresas 

brasileiras, fazendo uso do mesmo método da UNCTAD, ou seja, estimam a média 
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de empregos, ativos e receitas no exterior em relação, respectivamente, aos 

empregos, receitas e ativos totais das ETNs de capital brasileiro23. 

O ranking elaborado pela SOBEET e pelo Valor Econômico, realizado com 51 

ETNs do Brasil durante o ano de 2010, é aquele que conta com os dados mais 

recentes, os quais serão utilizados como informações primárias para as análises 

subsequentes (REVISTA VALOR, 2011). 

Nesta subseção, o interesse maior foi analisar e compreender o grau de 

internacionalização das ETNs brasileiras de maneira agregada e em termos 

setoriais, mais do que o nome desses atores. Ou seja, ao invés de apresentar a lista 

de empresas do Brasil individualmente e os seus resultados relativos aos empregos, 

ativos e receitas obtidas no exterior, o empenho foi direcionado para avaliar o 

fenômeno a partir de uma macrovisão. 

A primeira abordagem foi a distribuição do índice de internacionalização em 

seis intervalos: acima de 50%, entre 40% e 50%, entre 30% e 40%, entre 20% e 

30%, entre 10% e 20% e abaixo de 10%. Os resultados, apresentados no Gráfico 5, 

a seguir, atestam que 24 ETNs do Brasil, quase metade das que responderam ao 

questionário, apresentam índices de internacionalização inferiores a 10%, e outras 

10 empresas exibem o indicador entre 10% e 20%, demonstrando que o contato das 

empresas do Brasil no exterior, ao menos pela via da atividade produtiva, é ainda 

muito tímido. Ou seja, quanto menor o índice de internacionalização, maior o número 

de empresas. 

Adicionalmente, aquelas ETNs cujo indicador supera 40% compõem a 

minoria, somente oito empresas da amostra. O índice de internacionalização de 

apenas duas firmas do grupo foi estimado acima de 50%, a do frigorífico JBS e do 

Grupo Gerdau, de metalurgia. 
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 Importante assinalar que as pesquisas são feitas por meio de questionários às empresas. Portanto, 
os resultados dizem respeito apenas àquelas efirmas respondentes. No caso da pesquisa 
SOBEET/Valor Econômico, 51 empresas responderam, ao passo que a última pesquisa realizada 
pela FDC, no ano de 2009, reuniu 41 respostas. 
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Embora a maior parcela das ETNs participantes do questionário aposte no 

mercado interno como o principal lócus para obtenção de receitas e alocação de 

ativos, há outras 10 empresas com índices expressivos de internacionalização 

(situados em dois intervalos que vão de 30% a 50%), com destaque para os grupos 

de construção e engenharia Odebrecht e Andrade Gutierrez, para a empresa de 

eletroeletrônicos Metalfrio, para a mineradora Vale e para a Coteminas24, do setor 

têxtil. Nesse grupo, encontram-se ainda outras grandes empresas conhecidas do 

país, como a Embraer, WEG, Marfrig e Marcopolo, bem como outras empresas de 

menor porte, como o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) e a 

empresa Stefanini, de tecnologia da informação. 

 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição do índice de internacionalização das empresas brasileiras. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa SOBEET/Valor Econômico 
(REVISTA VALOR, 2011). 

 

 

Outra constatação é possível de ser extraída por meio da análise dos índices 

de internacionalização das ETNs do Brasil, qual seja a maior rentabilidade média 

                                                           
24

 A Coteminas constitui um caso interessante. A busca do mercado externo ocorreu ainda no período 
de abertura econômica do país, no Governo Collor, momento em que a empresa fez escolhas 
estratégicas para manter sua produção e as exportações e competir com os baixos custos dos bens 
importados. As decisões da empresa resultaram em levantamento de recursos no mercado de 
capitais e na internacionalização da produção, com aportes de investimentos em fábricas 
principalmente no continente asiático. Ver: COTEMINAS, a melhor empresa do Brasil. ISTO É 
Dinheiro, São Paulo, n. 370, 6 out. 2004. Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/ 
noticias/6738_COTEMINAS+A+MELHOR+EMPRESA+DO+BRASIL>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

http://www.istoedinheiro.com.br/%20noticias/6738_COTEMINAS+A+MELHOR+EMPRESA+DO+BRASIL
http://www.istoedinheiro.com.br/%20noticias/6738_COTEMINAS+A+MELHOR+EMPRESA+DO+BRASIL
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das operações no exterior relativa às operações no mercado doméstico. Em geral, o 

volume de empregos no exterior das empresas analisadas totaliza 15,8% em relação 

ao total de mão de obra empregada, enquanto a média dos ativos no exterior deste 

grupo de empresas é de 16,5% e as receitas obtidas atingem 20,3%.  

Esses dados corroboram pontos de vistas de algumas das correntes teóricas 

discutidas na seção 1, principalmente aquelas relativas às abordagens histórica e da 

organização industrial, cuja argumentação baseava-se na constatação de que 

operações produtivas no exterior estavam associadas a taxas de lucros mais 

elevadas. 

A Coteminas é a principal referência de empresa cuja receita relativa no 

exterior supera o volume de empregos também fora do país. A empresa têxtil obtém 

88,5% do total de sua receita em filiais fora do Brasil, mas envolve apenas 21,9% de 

sua mão de obra nessas mesmas subsidiárias. A Vale e a Embraer também são 

exemplos dessa maior rentabilidade no exterior, uma vez que obtêm, 

respectivamente, 56,6% e 34,9% de suas receitas no exterior, enquanto utilizam 

somente 20,8% e 5,9% de seus empregados totais em filiais fora do país. 

A análise do ranking das empresas multinacionais brasileiras em termos 

setoriais também revela um ponto interessante. Da amostra total de firmas 

respondentes, o setor com o maior número de ETNs foi o de tecnologia da 

informação, com um total de sete ETNs, seguido por alimentos e bebidas, com seis, 

e veículos e autopeças, que somaram cinco empresas. É curioso notar que o maior 

número de respostas ao questionário de um setor individual seja de empresas mais 

intensivas em conhecimento, com características diferenciadas de um grande 

número de ETNs do Brasil que baseiam suas vantagens principalmente no porte 

elevado ou em atividades ligadas à posse de recursos naturais. 

A análise setorial também dos índices de internacionalização igualmente 

coloca alguns setores menos tradicionais da economia brasileira na ponta, caso de 

eletroeletrônicos, com a empresa Metalfrio como representante individual do setor, e 

de serviços especializados, em que o IBOPE é também a única empresa. Os demais 

setores na sequência são aqueles mais conhecidos, como de construção e 

engenharia, mineração, aeronaves e alimentos e bebidas. 
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Setor 
Número 

de 
empresas 

Média Índice de 
Internacionalização 

(%) 

Média 
Emprego no 
Exterior (%) 

Média 
Ativos no 

Exterior (%) 

Média 
Receita no 
Exterior (%) 

Eletroeletrônica 1 46,4 47,4 51,7 40,0 

Serviços 
Especializados 

1 44,6 55,2 49,0 29,7 

Construção e 
Engenharia 

3 35,3 34,5 37,4 33,9 

Mineração 2 32,5 18,9 35,8 42,9 

Aeronaves 1 27,2 5,9 40,7 34,9 

Alimentos e 
Bebidas 

6 23,8 22,4 22,3 26,9 

Metalurgia e 
Siderurgia 

3 23,6 16,8 24,3 29,7 

Têxtil e Vestuário 2 21,3 11,0 7,6 45,1 

Química e 
Petroquímica 

1 21,0 20,6 24,6 17,7 

Máquinas 
Mecânicas 

3 18,8 17,0 17,0 22,4 

Conglomerados 2 17,0 14,3 17,4 19,2 

Veículos e Peças 5 15,4 14,0 11,0 21,2 

Tecnologia da 
Informação 

7 10,6 9,8 10,2 11,6 

Perfumaria e 
Cosméticos 

1 10,0 21,7 1,5 6,9 

Transporte e 
Logística 

3 8,6 10,2 0,7 15,0 

Franquias 1 7,9 23,5 0,0 0,1 

Petróleo e Gás 2 6,6 6,5 5,7 8,2 

Financeiro 2 6,2 6,5 10,5 1,7 

Papel e Celulose 3 3,4 2,3 4,0 3,8 

Material de 
Construção 

2 1,8 1,2 0,5 3,6 

Total 51 17,5 15,8 16,5 20,3 

Quadro 5 - Média setorial do índice de internacionalização das empresas brasileiras. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa SOBEET/ Valor Econômico (REVISTA 
VALOR, 2011). 

 

 

Por fim, outro ponto que cabe ainda destacar, proveniente da pesquisa 

realizada pela FDC (2010), é que a atuação das ETNs do Brasil é concentrada 

também no que diz respeito ao local de alocação de seus ativos. Segundo o 

levantamento, mais da metade do número de subsidiárias de empresas brasileiras 
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estão localizadas em países da América Latina, enquanto a Europa e a Ásia, na 

sequência, respondem por 17% e 15%, respectivamente (FDC, 2010). 

A pesquisa ainda demonstra que há um movimento de mudança na 

localização das empresas brasileiras no mapa mundial, com a diminuição da 

importância de Europa e América do Norte, e o crescimento da atuação das ETNs 

do Brasil nos continentes asiático e africano. Neste último, destacam-se operações 

de aquisição realizadas pela Votorantim em cinco países nos últimos anos (África do 

Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia e Moçambique), pela Random, na Argélia e no 

Quênia, e pela WEG, no Sudão e no Senegal (FDC, 2010). 

Em resumo, a análise dos resultados das pesquisas para as empresas 

brasileiras reforça a percepção de que a produção externa é menos importante para 

a média das ETNs do Brasil, pois quanto mais reduzidos os índices de 

internacionalização, maior a concentração do número de empresas. Além disso, 

demonstra que a alocação de filiais de empresas no exterior é também muito 

concentrada em países da América Latina. 

Por um lado, portanto, esta análise aponta para a mesma direção dos 

resultados da lista da UNCTAD para as 100 maiores ETNs de países em 

desenvolvimento e economias em transição, ou seja, dependência do mercado 

interno. Por outro, a lista da SOBEET apresenta, para setores de atuação das 

empresas do Brasil, especialmente alguns intensivos em conhecimento, que fogem 

às características tradicionais de ETNs brasileiras. 
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3 OS EFEITOS ECONÔMICOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO E AS POLÍTICAS 

PRÉVIAS  

 

 

Esta seção possui um duplo objetivo: por um lado, apresentar um debate – 

baseado em literaturas de distintos países – sobre os efeitos econômicos da 

internacionalização da produção ao país investidor, que justificariam ou não a 

adoção de políticas públicas de apoio ao IED. Por outro, discutir, sumariamente, as 

medidas e condições de competitividade prévias que o Brasil, como país em 

desenvolvimento, deve buscar estabelecer com o intuito de criar empresas 

competitivas e capazes de atuar no mercado mundial. 

 

 

3.1 Os efeitos da internacionalização produtiva para a economia do país 

 

 

Os efeitos do IED sobre a economia do país de origem dos recursos, bem 

como para as empresas investidoras, é um tema que se desdobra em outros muitos. 

Entre os tópicos mais discutidos na literatura selecionada e apresentada na 

sequência, estão as consequências para o desempenho das exportações, o impacto 

sobre a vulnerabilidade externa do país, os efeitos para o mercado de trabalho, o 

comportamento da produtividade das empresas e os impactos para a formação bruta 

de capital dentro do país emissor do IED. 

O exame dos efeitos relacionados à geração de empregos na economia 

ganha contornos de maior importância por se tratar do principal argumento de 

analistas contrários ao apoio governamental à internacionalização produtiva. 

É imprescindível a análise inaugural realizada nesta seção, antes de defender 

o uso de políticas públicas para incentivar o IED. Por isso, foram selecionados 

alguns estudos sobre as experiências realizadas em alguns países, em níveis 

diferenciados de desenvolvimento, e também estudos elaborados para a recente 

experiência de empresas brasileiras que investiram no exterior. 
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3.1.1 O fluxo de IED, as exportações e a vulnerabilidade externa 

 

 

A expansão das exportações, especialmente de bens industrializados de 

maior valor agregado, é presença certa em qualquer política industrial elaborada 

pelo Brasil. Sua importância reside na sua capacidade de trazer moeda estrangeira 

(preocupação permanente para países em desenvolvimento) ao país e por funcionar 

como um componente dinâmico de sustentação da demanda agregada e, por 

conseguinte, do crescimento econômico.  

Essa dupla relevância das exportações para a economia justifica, antes de 

propor medidas para incentivar a saída de IED, a necessidade de discutir os 

possíveis efeitos da internacionalização das empresas do Brasil sobre o setor 

externo do país. Para tanto, foram escolhidos alguns estudos, na literatura 

internacional e nacional, que versam a respeito dos impactos da saída de IED para o 

país emissor.  

Algumas dessas publicações, como a de Além e Madeira (2010) e da 

UNCTAD (1995), chamam atenção para a relação entre o aumento do IED e do 

comércio intrafirma. Outro estudo, conduzido por Além e Cavalcanti (2005), aponta 

também a diversificação das exportações como um fator positivo. Já o trabalho de 

De Negri, Arbix e Salerno (2005) procurou investigar empiricamente a relação entre 

o IED de empresas brasileiras e o impacto no comércio exterior.  

Outros dois trabalhos empíricos utilizados nesta subseção relatam a 

experiência dos investimentos das empresas dos Estados Unidos na Ásia – Lipsey 

(1999) – e das ETNs do Japão no mundo e o efeito sobre as exportações – Lipsey, 

Ramstetter e Blomstrom (2000). 

Vale observar que grande parte dos autores analisa o impacto do IED sobre 

as exportações do ponto de vista dinâmico, ou seja, consideram, principalmente, os 

efeitos de médio e longo prazos. No curto prazo, porém, é possível que o 

investimento na instalação de uma subsidiária no exterior possa acarretar 

substituição parcial das exportações pela produção in loco. Entretanto, mesmo no 

curto prazo, o IED pode fomentar as exportações do país.  

Cabe lembrar que, no comércio internacional, uma das categorias mais 

importantes é o denominado comércio intrafirma, que é derivado de um IED ocorrido 

previamente. Esse fato aumenta não só o potencial de expansão das exportações 



 
64 

 

 

da própria firma investidora, mas também o de uma série de pequenos e médios 

produtores que são os fornecedores da empresa em seu país de origem (ALÉM; 

MADEIRA, 2010). 

Esse exemplo é observado em muitos processos de internacionalização de 

empresas brasileiras do setor de construção civil, as quais, ao ganharem processos 

de licitação no exterior, absorvem produção (por meio de importações) de parte de 

fornecedores estabelecidos no Brasil, como aqueles produtores de máquinas, 

cimento, produtos de ferro e aço, entre outros.  

Sobre esse caso, e também sobre as consequências em prazo mais dilatado 

no tempo, o estudo de Além e Madeira (2010, p. 43) chama a atenção para a 

expansão das oportunidades de atuação da empresa que se instala no exterior: 

Vale destacar que a internacionalização também viabiliza a entrada 
das empresas em setores que não podem ser atendidos por meio de 
comércio (serviços, por exemplo, não comercializáveis), o que é de 
particular relevância, tendo em vista a possibilidade de estímulos 
indiretos às exportações a partir das firmas multinacionais 
domésticas (as filiais podem importar equipamentos, insumos etc. de 
fornecedores do país de origem). 

 

Outras evidências de que a internacionalização produtiva traz efeitos 

benéficos para as exportações do país foram averiguadas no World Investment 

Report de 1995 da UNCTAD. A entidade constatou que as transações comerciais 

internacionais eram dominadas pelas ETNs com sua rede de empresas afiliadas 

(UNCTAD, 1995).  

Em uma pesquisa conduzida por Lipsey (1999), sobre a motivação da 

instalação de ETNs na Ásia, o autor notou que o tamanho do mercado era o fator 

mais apontado pelas empresas que constataram elevação de suas exportações aos 

países de destino.  

Outro estudo empírico, conduzido para um conjunto de ETNs japonesas e os 

efeitos de seus investimentos, apresentou, também, correlação positiva entre IED e 

exportação, e demonstrou, principalmente, complementaridade entre essas duas 

variáveis (LIPSEY; RAMSTETTER; BLOMSTROM, 2000). Seus resultados 

comprovaram, portanto, que o investimento externo das empresas japonesas gerava 

elevação da exportação para a filial instalada no país de destino do investimento, 

conforme se observa na citação abaixo: 

Dentro das empresas japonesas de manufaturas, exportações de 
matrizes do Japão para uma região estrangeira estão positivamente 
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relacionadas à produção naquela região por filiais daquela matriz, em 
setores em que há relação significativa. A relação tornou-se mais 
forte com o tempo, e pode-se deduzir que uma empresa que produza 
um milhão a mais de ienes em uma região tende também a exportar 
um milhão de ienes a mais do Japão para aquela região, dado o 
tamanho da matriz, da região e do nível de renda (LIPSEY; 
RAMSTETTER; BLOMSTROM, 2000, p. 16)25. 

 

Além e Cavalcanti (2005) apresentam os efeitos da internacionalização sobre 

o setor externo sob o ponto de vista da vulnerabilidade, ampliando a análise para os 

desdobramentos da internalização posterior dos lucros obtido no exterior. Segundo 

os autores, a visão de que a internacionalização produtiva gera redução das 

exportações e elevação da vulnerabilidade externa pode ser considerada “estática”, 

pois ignora o fato de que, no médio e no longo prazos, ocorre aumento do comércio 

intrafirma em conjunto com a entrada de um fluxo de divisas referentes aos lucros e 

dividendos transferidos pela filial à matriz. Portanto, há grandes chances de a 

internacionalização reduzir a vulnerabilidade externa do país (ALÉM; CAVALCANTI, 

2005). 

Macadar (2008) também aponta para o mesmo fato, defendendo que, via de 

regra, o início do processo de internacionalização gera fluxos financeiros negativos 

ao país emissor do IED. Contudo, gradativamente, esse processo se inverte. A 

inversão dependerá, no entanto, das condições da economia do país receptor e da 

estratégia de internacionalização da firma. Por exemplo, quando a busca no exterior 

for por recursos naturais, isso pode acarretar aumento das importações desses 

bens, mas quando a estratégia é de busca por mercados, as exportações de bens 

intermediários e dos bens de capital expandem-se (MACADAR, 2008). 

De Negri, Arbix e Salerno (2005) provocaram uma discussão sobre as ETNs 

do Brasil e a inovação. A análise dos autores verificou que as ETNs brasileiras, com 

foco em inovação, exportam mais que aquelas que não se internacionalizam. Além 

disso, o aumento da competitividade das firmas é influenciado positivamente pelas 

inovações tecnológicas provenientes da internacionalização, e essa competitividade 

gera efeitos positivos na exportação de produtos diferenciados (DE NEGRI; ARBIX; 

SALERNO, 2005). 

                                                           
25

 Texto original, em inglês: “Within individual Japanese manufacturing firms, parent exports from 
Japan to a foreign region are positively related to production in that region by affiliates of that parent, 
in industries where there is any significant relation. The relationship has become stronger over time 
and implies that a firm that produces a million yen more in a region tends also to export a million yen 
more to that region from Japan, given the parent’s size and the region’s size and income level”. 
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Por fim, há outro ponto também relevante que evidencia que a relação entre o 

IED e as exportações, ao invés de excludente, pode estar relacionada e até ser 

dependente. Por exemplo, existe uma categoria de IED realizado no exterior que 

possui como objetivo principal conferir apoio à atividade de exportação das 

empresas; isto é, trata-se, na verdade, de um investimento estrategicamente 

realizado para sustentar e facilitar a expansão das exportações. Exemplos desse 

tipo de apoio são: a abertura de escritórios comerciais ou armazéns, a criação de 

uma infraestrutura para distribuição interna do produto, a instalação de laboratórios 

com finalidade de pesquisas ou a disposição de empresas filiais que apenas 

montem o produto no mercado de destino (IGLESIAS; VEIGA, 2002). Muitas 

empresas brasileiras usam também essa forma de internacionalização, como o 

escritório comercial da BrFoods, em Dubai, para atender ao mercado do Oriente 

Médio, ou os centros de distribuição da Vale, localizados no continente asiático. 

Em suma, mesmo que, num primeiro momento, o IED possa reduzir as 

exportações do país da empresa em questão, a instalação da ETN no exterior abre 

oportunidades para a expansão do comércio intrafirma no médio e longo prazos, 

inclusive de produtos mais diversificados.  

Ademais, a presença internacional fortalece a posição competitiva 

internacional das empresas, que se tornam candidatas a conquistar e exportar para 

novos mercados, além de ampliar o conhecimento da firma sobre aquele mercado, 

aumentando as chances de crescimento de exportações de novos produtos. Nesse 

sentido, é possível afirmar que os ganhos com exportações e com a redução da 

vulnerabilidade externa compensam em muito as perdas de curto prazo e justificam 

a ação do Governo brasileiro em apoiar a internacionalização das empresas. 

 

 

3.1.2 O fluxo de IED e o impacto sobre o mercado de trabalho 

 

 

Algumas abordagens entendem as inversões no exterior como uma atividade 

que pode reduzir a produção industrial local e, por consequência, o emprego na 

economia do país emissor. Tal redução seria resultado da substituição, pelas ETNs, 

da produção em seu país de origem pela nova planta produtiva instalada no local 

anfitrião do investimento.  
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O temor da queda do emprego e da produção levou à condução de alguns 

estudos para avaliar os impactos socioeconômicos da atividade de IED.  

Novamente, as publicações aqui utilizadas advêm de experiências do 

crescimento do IED tanto em países desenvolvidos26, como para países em 

desenvolvimento27.  

Um estudo conduzido para a Suécia – Blomstrom, Fors e Lipsey (1997) – 

tratou do emprego associado aos IEDs e da mudança de sua qualidade. Já a 

publicação conduzida por Ahn et al (2005) para as ETNs da Coreia do Sul adicionou 

à discussão as atividades de IED que podem ter impacto negativo no emprego, 

assim como o fez o estudo para as empresas de Japão e EUA, conduzidos também 

por Blomstrom, Fors e Lipsey (1997). Algumas experiências brasileiras também 

serão consideradas nesta subseção, as quais, por um lado, alertam para 

determinados tipos de investimentos que podem reduzir o emprego, e, por outro, 

atentam para a melhora da qualidade da mão de obra. 

Pode-se dizer que há mais defensores do crescimento na geração de vagas 

no território emissor do capital do que de perda, a qual parece ocorrer unicamente 

em situações específicas. Será tomado, em primeiro lugar, o exemplo de estudo 

conduzido sobre as ETNs da Suécia (BLOMSTROM; FORS; LIPSEY, 1997). A 

citação abaixo ampara o argumento de que produção no exterior acaba por 

demandar crescimento do emprego e da empresa em outras áreas. Portanto, ao 

contrário de reduzir o número de empregados, os autores argumentam que a 

presença internacional contribuiu para a diversificação e para o crescimento das 

vagas nas matrizes das empresas: “Matrizes da Suécia, por outro lado, empregam 

mais mão de obra no país sede, dado o tamanho da produção local, quando elas 

produzem mais no exterior, e esse efeito é particularmente grande para a produção 

em países em desenvolvimento” (BLOMSTROM; FORS; LIPSEY, 1997, p. 11, 

tradução nossa)28.  

Por sua vez, um estudo de autoria de Ahn et al (2005), desenvolvido pelo 

Korea Development Institute (Instituto de Desenvolvimento da Coreia), para uma 

                                                           
26

 Um dos estudos utilizados foi o de Blomstrom, Fors e Lipsey (1997), intitulado “Foreign direct 
investment and employment: home country experience in the United States and Sweden”. 

27
 Para esta análise, foi utilizado o estudo “The economic impacts of outbound FDI and trade: the case 
of Korea”, desenvolvido pelo Korea Development Institute (Instituto de Desenvolvimento da Coreia), 
com autoria de Ahn et al (2005). 

28
 Texto original, em inglês: “Swedish parent, on the other hand, employ more labor at home, given 
the size of home production, when they produce more abroad, and that effect is particularly large for 
production in developing countries”. 
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amostra de empresas sul-coreanas, fazendo uso de metodologia semelhante à 

pesquisa conduzida para a Suécia, apontou resultados similares aos do país 

escandinavo quanto à criação de vagas de emprego no país emissor de IED. De 

acordo com a publicação, intitulada, em português, “Os impactos econômicos do IED 

e o comércio: o caso da Coreia” (tradução nossa), entre os principais pontos 

conclusivos do estudo, estava o crescimento do emprego associado ao IED das 

empresas (AHN et al, 2005). 

É importante ressaltar que o referido estudo conduzido pela Coreia salienta 

que o crescimento do emprego associado à expansão dos IEDs não ocorre para a 

totalidade dos setores investidores. A publicação aponta que existem alguns poucos 

casos específicos em que o IED pode sim ser sinônimo de substituição de parte da 

produção e do emprego doméstico por sua nova atividade no exterior (AHN et al, 

2005). 

Historicamente, esses casos estão relacionados aos setores intensivos em 

mão de obra, nos quais a empresa tem como motivação central a redução de seus 

custos trabalhistas. Com a elevação dos custos da mão de obra no país de origem 

da ETN, parte da produção é transferida ao exterior, para um país com custos 

trabalhistas inferiores. 

Retornando ao exemplo das ETNs da Coreia do Sul, cumpre esclarecer que, 

em função da ascensão chinesa no continente asiático e da sua inserção 

competitiva como país receptor de investimentos em setores que demandam mão de 

obra intensiva, combinadas com a elevação dos custos trabalhistas em solo sul-

coreano, criou-se um cenário favorável à migração das empresas dos setores de 

manufaturas leves para o país vizinho29, reduzindo o emprego na nação investidora, 

conforme a citação a seguir transcrita: 

Um aumento na taxa de crescimento da saída de IED em 
determinados setores leva ao aumento do emprego naquele setor. 
Entretanto, quanto maior a parcela de saída de IED para a China em 
determinados setores, menor é a média de crescimento do emprego 
naquele setor (AHN et al, 2005, p. 19-20, tradução nossa)30. 

                                                           
29

 Esse tipo de transferência de investimento é típico da integração dos países do Leste Asiático, num 
modelo denominado “Gansos voadores”. Para mais informações, ver: PALMA, Gabriel. Gansos 
voadores e patos vulneráveis: a diferença da liderança do Japão e dos Estados Unidos no 
desenvolvimento do Sudeste Asiático e da América Latina. In: FIORI, José Luis (Org.). O poder 
americano. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 393-454. 

30
 Texto original, em inglês: “An increase in the growth rate of outbound FDI in certain industry leads 
to an average increase in the employment growth of establishments in that industry. However, the 
higher the share of outward FDI into China in certain industry, the lower is the average employment 
growth of establishments in that industry”. 
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Outro estudo, elaborado junto às ETNs dos EUA e seus IEDs direcionados 

aos países em desenvolvimento com custos de mão de obra mais reduzidos 

(especialmente em nações como o México, Vietnã, China e países da América 

Central, que contam com acordos de livre comércio com os EUA), apontou para 

entendimentos semelhantes em relação à atuação das empresas da Coreia do Sul 

na China. Como resultados, a pesquisa “confirma que o efeito negativo no emprego 

da empresa matriz vem da alocação de parte da produção trabalho-intensivo para 

filiais em países em desenvolvimento” (BLOMSTROM; FORS; LIPSEY, 1997, p. 6, 

tradução nossa)31. 

No Brasil (mesmo que sua indústria ainda não tenha atingido nível pleno de 

desenvolvimento32), esse tipo de internacionalização, que é conhecida no meio 

empresarial como internacionalização fugitiva, também possui alguns registros. As 

empresas de setores como têxtil, calçados ou moveleiro, por encontrarem custos 

cada vez mais elevados de produção no Brasil, reduzem as exportações e 

incentivam a saída de IED rumo a economias de países cuja estrutura de preços – 

custos tributário, trabalhista, de capital e cambial – favorece o desenvolvimento da 

atividade.  

Cabe notar que a China é destino certo de alguns desses investimentos, mas 

essa internacionalização fugitiva de empresas brasileiras também ocorre em direção 

a países da América Latina (entre eles, Paraguai e Bolívia, além de nações da 

América Central que, como mencionado, contam com tarifas preferenciais para 

acessar o mercado norte-americano). Esse é o caso da empresa de calçados 

brasileira Paquetá, quando decidiu iniciar atividades com uma subsidiária na 

República Dominicana, como mostra a notícia do jornal Correio do Povo: 

Uma das mais tradicionais empresas do setor coureiro-calçadista 
gaúcho encerrou sua produção na cidade de Sapiranga, no Vale dos 
Sinos, onde iniciou suas atividades. A Paquetá demitiu pelo menos 
300 trabalhadores, e a empresa está transferindo a sua fabricação de 
calçados voltados ao mercado interno para a região Nordeste. Já o 

                                                           
31

 Texto original, em inglês: “confirm that the negative effect on parent employment comes from the 
allocation of labor-intensive production stages to affiliates located in developing countries”. 

32
 Na maioria dos países que atingiram nível elevado de desenvolvimento, a migração das empresas 
de setores de mão de obra intensiva ocorreu com um valor de Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita superior ao que o Brasil convive hoje. Esse fato corrobora a análise de alguns economistas 
de que o país passa por um processo de desindustrialização precoce. Para mais informações, 
consultar o estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI): Ocorreu uma 
desindustrialização no Brasil? São Paulo, nov. 2005. Disponível em: <http://www.iedi.org.br/admin_ 
ori/pdf/20051129_desindustrializacao.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2012. 

http://www.iedi.org.br/admin_%20ori/pdf/20051129_desindustrializacao.pdf
http://www.iedi.org.br/admin_%20ori/pdf/20051129_desindustrializacao.pdf
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produto destinado para a exportação será produzido na República 
Dominicana (PAQUETÁ..., 2011, sem paginação). 

 

A Vulcabras é outro caso de organização brasileira do mesmo setor que 

passou a substituir produção doméstica por produção no exterior. O investimento na 

Índia se deu no ano de 2011, e a empresa emprega, aproximadamente, mil 

funcionários, com intenção de atingir dez mil até 2013, tendo como alvo principal a 

produção de cabedais para complementar a produção da empresa em filiais do 

Brasil e da Argentina. Ao portal de notícias G1, o presidente da companhia foi 

categórico ao afirmar que, “para ser competitivo com esses calçados que estão 

sendo importados, não há alternativa a não ser produzir em mercados que tenham 

custo semelhante” (VULCABRAS..., 2011, sem paginação)33. 

Esses exemplos, restritos aos setores mais intensivos em trabalho, adicionam 

ao debate as situações em que o IED, pelo menos à primeira vista, não pode ser 

considerado de todo positivo para a economia de um país emissor. São situações 

que podem servir de alerta ao Governo brasileiro, dado que a geração de empregos 

é de fundamental importância para o país. 

No entanto, em um dos relatórios da UNCTAD (2006), foi indicado que há 

países que entendem que a desindustrialização desses setores ocorreria em 

qualquer cenário, e que o investimento no exterior é a melhor maneira de lidar com 

eles. Seguindo nesse argumento, seria mais interessante para o país e para as 

empresas tornarem-se multinacionais do que deixarem de existir por conta do 

avanço de importações, como tem defendido o Governo da Malásia, cuja dinâmica 

dos gansos voadores na integração com as nações na Ásia reduziu a 

competitividade exportadora do país.  

O mais interessante é que o próprio EXIM Bank malaio fornece crédito e 

informações para as empresas intensivas em trabalho transferirem e alocarem, de 

forma eficiente, suas plantas no exterior (UNCTAD, 2006). Essa é uma discussão 

crucial para um país do nível de desenvolvimento do Brasil, pois muitos atores 

nacionais acreditam na possibilidade de manutenção das empresas intensivas em 

mão de obra produzindo volume maior domesticamente, bem como que o país, por 

não ter atingido patamares elevados de desenvolvimento, não pode abrir mão 

                                                           
33

 Para ver a notícia na íntegra, acessar: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011 
/06/vulcabras-comeca-transferir-para-india-parte-da-producao-de-tenis.html>. Acesso em: 27 fev. 
2012. 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011%20/06/vulcabras-comeca-transferir-para-india-parte-da-producao-de-tenis.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011%20/06/vulcabras-comeca-transferir-para-india-parte-da-producao-de-tenis.html
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desses empregos, mesmo que menos qualificados. A saída seria adotar medidas de 

apoio à competitividade, as quais serão tratadas mais a frente, ainda nesta seção. 

Sobre esse aparente dilema, Além e Madeira (2010) chamam a atenção para 

os efeitos dinâmicos em relação à necessidade da internacionalização, pois essa 

atividade permite, às empresas, ganhos de escala e competitividade global em 

relação ao emprego. Os autores defendem: 

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a possibilidade 
de fortalecimento da empresa com a internacionalização pode levar a 
um crescimento do número de empregos na economia de origem. 
Certamente, se a empresa não se internacionalizasse, ficaria 
enfraquecida pela concorrência internacional com outras 
transnacionais e fecharia as suas portas (ALÉM; MADEIRA, 2010, p. 
42). 

 

Esse ponto de vista dinâmico é também abordado no mais completo estudo 

realizado sobre a influência da saída de investimentos no mercado de trabalho, 

conduzido pelos autores De Negri, Arbix e Salerno (2005). A publicação, ao contrário 

das análises apresentadas para os EUA e para a Coreia do Sul, não se limita ao 

enfoque quantitativo de criação de vagas, mas analisa fatores como a remuneração 

da mão de obra, o tempo de permanência dos funcionários nas firmas que se 

engajam na atividade de IED e a qualidade do emprego gerado por essas ETNs de 

capital brasileiro. O estudo conclui que as empresas brasileiras que realizam IED 

são as que melhor remuneram seus trabalhadores, as que possuem quadro de 

funcionários mais bem qualificado, e ainda apresentam baixa rotatividade (DE 

NEGRI; ARBIX; SALERNO, 2005). 

Com base nos argumentos supracitados, os referidos autores assim se 

posicionam no debate sobre a possibilidade de exportação de empregos 

relacionados à saída de investimentos: 

Os resultados mostram que não é plausível acreditar na lógica linear 
de que o investimento estrangeiro das firmas brasileiras geraria 
empregos no exterior em detrimento do emprego doméstico porque 
as firmas brasileiras que fazem investimentos no exterior demandam 
mão de obra mais qualificada e, portanto, têm capacidade de criar 
postos de trabalho de melhor qualidade. Além da qualidade superior 
do posto de trabalho gerado pelas firmas brasileiras com IED deve 
ser salientado que há evidências de que inovação tecnológica está 
positivamente relacionada ao crescimento da firma e, portanto, o 
crescimento da firma aumentaria o potencial de geração de mais 
empregos (DE NEGRI; ARBIX; SALERNO, 2005, p. 15-16). 
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Para corroborar os argumentos anteriores, outro estudo trouxe experiências 

de empresas do Brasil, também discutindo a influência do movimento de 

internacionalização da produção e os seus efeitos sobre o mercado de trabalho no 

país. Os autores Prochnik, Esteves e Freitas (2006) fizeram uso da metodologia de 

Helpman, Melitz e Rubinstein34 e comprovaram a tese de que as ETNs brasileiras 

possuem qualidade superior do emprego gerado e mão de obra melhor remunerada 

em comparação com empresas que não apresentam qualquer nível de 

internacionalização em relação àquelas que apenas exportam. 

O já citado estudo conduzido por Blomstrom, Fors e Lipsey (1997) para as 

ETNs suecas, havia constatado o mesmo fenômeno observado na experiência 

brasileira. Ou seja, para além da expansão das vagas, o IED impulsionou a criação e 

a elevação dos empregos de maior qualificação profissional, como aqueles ligados 

às atividades de administração e de P&D, conforme a citação abaixo: 

Isso [o resultado] sugere que, dado um nível de vendas pela matriz, 
multinacionais com mais vendas no exterior terão também mais 
emprego na empresa matriz. Isso indica que multinacionais com mais 
atividades no exterior precisam de, por exemplo, supervisão 
adicional, administração e pessoal em marketing e Pesquisa e 
Desenvolvimento na empresa matriz, para coordenar e apoiar as 
atividades em empresas filiais (BLOMSTROM; FORS; LIPSEY, 1997, 
p. 10, tradução nossa)35. 

 

Macadar (2008), por sua vez, analisa a relação entre emprego e IED do ponto 

de vista da motivação da atuação da firma no exterior. O autor concorda com os 

resultados encontrados no estudo de Blomstrom, Fors e Lipsey (1997), os quais 

indicam que o IED, em especial aquele que busca eficiência no exterior, acarreta a 

criação de vagas mais técnicas e outras especializadas em administração, mas, em 

contrapartida, pode reduzir em número maior os empregos não especializados. 

Iglesias e Veiga (2002), no estudo denominado “Promoção de exportações via 

internacionalização das firmas de capital brasileiro”, resumem essa suposta 

dicotomia entre empregos e IED. Os autores não escondem a possibilidade de 

redução de postos de trabalho localizados e reconhecem a complexidade em 

                                                           
34

 Esses autores mostram que as firmas que fazem IED têm maior produtividade se comparadas às 
que apenas exportam. Estas, por sua vez, têm maior produtividade que as firmas que não 
exportam. 

35
 Texto original, em inglês: “This suggests that, given the level of sales by the parent, MNCs with 
more sales abroad will also have higher employment in the parent company. This may indicate that 
MNCs with more activities abroad need, e.g, additional supervisory, management, marketing and 
R&D personnel in the parent company, in order to coordinate and support the activities in foreign 
affiliates”. 
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estimar os impactos líquidos sobre o nível de emprego, montante exportado ou 

balanço de pagamentos dos países, mas sugerem que o “investimento no exterior 

pode gerar um conjunto de efeitos indiretos sobre a produtividade das firmas e da 

economia que permita compensar parcial ou totalmente os efeitos diretos negativos 

sobre o emprego” (IGLESIAS; VEIGA, 2002, p. 425). 

Em síntese, a literatura a respeito dos impactos da atividade de IED sobre o 

mercado de trabalho apresenta visões distintas e divide autores que se apoiam no 

crescimento das vagas, principalmente para empregados com maior qualificação, e 

outros que demonstram a perda de empregos em setores intensivos em trabalho 

como elemento negativo. Não obstante isso, o saldo é de uma relação positiva entre 

os custos e os benefícios. 

Os custos, por sua vez, não devem ser desprezados, mas tratados de 

maneira particular com políticas setoriais de apoio à competitividade.  

 

 

3.1.3 Outros benefícios oriundos da internacionalização produtiva 

 

 

Além da discussão sobre os efeitos do IED dos países para a atividade de 

exportação e para o emprego, há outros pontos de vista interessantes que 

enriquecem o debate.  

Algumas publicações obtiveram uma relação positiva entre o IED e o aumento 

da produtividade, como em Ahn et al (2005), para as empresas sul-coreanas, e em 

Prochnik, Esteves e Freitas (2006), para as ETNs de capital brasileiro. O aumento da 

competitividade das ETNs do Brasil e sua maior tendência a inovar são argumentos 

apresentados por De Negri, Arbix e Salerno (2005), que concluíram que as ETNs do 

Brasil tornam-se mais competitivas. E, por fim, um estudo realizado pela UNCTAD 

(2005), com uma amostra diversificada de países, comprovou que, em geral, há uma 

relação positiva entre o aumento do IED e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 

doméstico. 

Como parte da conclusão dos estudos anteriormente citados, tanto para as 

empresas da Coreia do Sul, como para empresas do Brasil, foi constatado que a 

realização de IED reflete positivamente na produtividade total dos fatores de 

produção na economia. Segundo análise do Instituto de Desenvolvimento da Coreia, 
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“um aumento na taxa de crescimento da saída de IED em determinados setores leva 

a um aumento médio nos fatores totais de produção (FTP) naquele setor” (AHN et 

al, 2005, p. 19, tradução nossa)36. 

As análises desenvolvidas para o Brasil que enfocaram o tema da 

produtividade apresentaram conclusões de que as empresas do setor industrial que 

realizam investimentos no exterior exibem produtividade significativamente maior do 

que as empresas exclusivamente exportadoras, as quais, por sua vez, são muito 

mais produtivas que aquelas que nem exportam nem investem no exterior 

(PROCHNIK; ESTEVES; FREITAS, 2006). Em adição ao fato de serem mais 

produtivas, os resultados desse estudo conferem relevância ainda maior do IED para 

o país de origem das ETN em mais outro ponto, qual seja a maior propensão à 

inovação das empresas investidoras no exterior: 

Em termos gerais, os modelos permitem concluir que atividades de 
inovação de produto para o mercado, baixa rotatividade de 
trabalhadores, mão-de-obra qualificada, eficiência produtiva e escala 
de produção são fatores fundamentais para que uma empresa possa 
explorar mercados externos com objetivos de venda de seus 
produtos (PROCHNKIK; ESTEVES; FREITAS, 2007, p. 14). 

 

Novamente, o estudo feito por De Negri, Arbix e Salerno (2005) traz 

conclusões interessantes sobre as características das empresas engajadas em 

atividade de IED sob a ótica da inovação e da tecnologia. Os resultados mostraram 

que a exposição das firmas em outros mercados, principalmente aqueles mais 

exigentes, força mudanças e diferenciação dos produtos. Segundo os autores: 

[...] a inovação tecnológica (produto novo para o mercado) é um ativo 
importante para a firma industrial brasileira internacionalizar-se via 
investimento direto no exterior. O investimento no exterior, por sua 
vez, é positivamente e fortemente relacionado com a obtenção de 
preço prêmio nas exportações. Estes resultados comprovam que a 
internacionalização é um passo possível para a firma inovar e 
diferenciar produtos (DE NEGRI; ARBIX; SALERNO, 2005, p. 16). 

 

Nesse contexto, o debate sobre a inovação surge como um dos tópicos 

centrais para explicar o desempenho das ETNs, fator destacado também pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), porém, por uma 

                                                           
36

 Texto original, em inglês: “an increase in the growth rate of outbound FDI in certain industry leads to 
an average increase in the TFP (total factors of productivity) growth of establishments in that 
industry”. 
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perspectiva que correlaciona a maior escala de produção advinda do IED com o 

fomento à atividade de P&D e a maior propensão a inovar dessas empresas. 

Segundo documento do Banco, a internacionalização permite o acesso à 

tecnologia e a produção em maior escala, pois dilui os custos com P&D (ALÉM; 

MADEIRA, 2010). Cumpre lembrar que esse é um argumento comungado por 

Gonçalves (1984) e foi trazido na primeira seção desta dissertação. Segundo o 

autor, haveria uma tendência à concentração dos centros de P&D nas grandes 

firmas, que seriam as principais responsáveis pela inovação mundial (GONÇALVES, 

1984). 

Chudonovsky, Kosacoff e Lopez (1999, p. 55), em análise horizontal sobre a 

inserção produtiva internacional das empresas da América Latina, concordam com o 

ponto de vista do estudo do BNDES supramencionado e vão além, ao fazerem 

defesa de que a produção no exterior em si gera incremento no conhecimento de 

processos, produtos, mercados, e, assim, os IEDs podem “reforçar a base 

tecnológica e as bases proprietárias da firma (se a firma conhece, por experiência, 

uma experiência qualitativamente diferente no mercado internacional, isso pode ser 

fundamental para os seus conhecimentos)”. 

Desse modo, os IEDs dos países como o Brasil podem gerar ganhos não só 

às nações receptoras, mas também aos países emissores do IED. A expansão da 

empresa no exterior aumenta o conhecimento adquirido, a experiência e a 

capacidade de lidar com o resto do mundo. As vantagens específicas podem ser 

aprofundadas, com reflexos na competitividade e nos resultados (MACADAR, 2008). 

As vantagens de propriedade das ETNs de países em desenvolvimento 

podem ser, portanto, menos o resultado do desenvolvimento próprio e mais a 

consequência de experiências de aquisição de conhecimento em processos de 

produção internacional, incluindo a produção conjunta com as empresas locais.  

A experiência de ETNs da Coreia do Sul ilustra esse tipo de situação, uma 

vez que as empresas – apoiadas pelo Governo – absorviam tecnologia por meio de 

operações de fusão ou aquisição com firmas no exterior (detentoras de tecnologia 

de ponta e de outros ativos intangíveis), que passavam, a partir de então, a fazer 

parte das vantagens daquelas ETNs compradoras. Esse foi, e ainda é, um dos 

principais vetores da internacionalização das empresas sul-coreanas em suas 

incursões pela Europa e Estados Unidos. Em países em desenvolvimento, a 

estratégia das ETNs sul-coreanas era mais centrada no tipo greenfield, para 
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aproveitar vantagens de custos, mas, em países desenvolvidos, o investimento mais 

típico realizado pelas empresas da Coreia do Sul eram as fusões e aquisições 

apoiadas pelo Governo do país (RUPPERT; BERTELLA, 2010). 

Em adição, existe um aspecto defensivo na internacionalização que merece 

destaque e que deve despertar o interesse no Governo dos países em suas 

decisões de fomentar o IED. Como apontado, alguns dos efeitos positivos da 

internacionalização são os ganhos de escala, o acesso à tecnologia e o 

consequente crescimento e aumento da competitividade da empresa. Esse 

fortalecimento das firmas pode ter o efeito de impedir que as mesmas sejam 

compradas por concorrentes estrangeiras, evitando a sua desnacionalização, 

situação que poderia incorrer em dois efeitos não desejáveis à economia do país: (i) 

o risco da estratégia da multinacional compradora, que pode decidir pela redução da 

produção em detrimento da atividade em outra subsidiária ao redor do mundo, 

podendo provocar a perda dos empregos locais; e (ii) o aumento da vulnerabilidade 

externa com a exportação de capital (sob a forma de lucros e dividendos).  

Por fim, no que tange à relação entre crescimento econômico e IED, torna-se 

muito importante compreender a ligação entre a atuação das ETNs no exterior e o 

nível de investimento doméstico, já que esse vetor é, em geral, o mais relevante 

para a determinação do resultado do PIB dos países. Sob esse aspecto, vale 

mencionar o relatório sobre os IEDs de países em desenvolvimento e as suas 

implicações para o desenvolvimento, elaborado pela UNCTAD, em 2006. Após 

análise quantitativa, o documento sustenta que as evidências provenientes de 

experiências de países desenvolvidos – e de algumas poucas de países em 

desenvolvimento – acerca do impacto do IED na formação bruta de capital fixo 

“tendem a sustentar, com algumas exceções, a hipótese de impacto positivo do 

investimento no país de origem” (UNCTAD, 2006, p. 212). 

Em linhas gerais, portanto, a internacionalização produtiva se apresenta como 

uma alternativa positiva para empresas e para o país, também em termos de 

aumento da produtividade dos fatores, de maior acesso à tecnologia e de aumento 

da competitividade e expansão da FBCF. Por isso, se faz necessário um olhar amplo 

e dinâmico por parte do Governo, compreendendo que o IED pode contribuir para 

trazer transformações estruturais para a economia que o realiza. E esse olhar deve 

contemplar um diagnóstico preciso e particular das necessidades de política do país. 
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Mesmo sabendo que é difícil mensurar todos os impactos positivos para a 

economia do país investidor, principalmente um país em desenvolvimento, o 

argumento em favor de políticas públicas para o IED deve ser baseado na 

constatação de que, muitas vezes, a internacionalização não é uma escolha da 

empresa. É, sim, uma decisão necessária para que a firma sustente seu 

crescimento.  

Na verdade, pressionado pela atual conjuntura de forte concorrência no 

mercado mundial, torna-se quase indispensável ao Estado formular uma estratégia 

de políticas de apoio às suas empresas, para buscar, no exterior, escala de 

produção, mercado, tecnologia e outras vantagens para fortalecer as ETNs e a 

economia do país. A internacionalização deve ser interpretada como uma forma de 

conferir mais competitividade às empresas, uma vez que, na atual economia 

internacional, o país fica em situação muito desfavorável sem firmas competitivas em 

nível global. 

 

 

3.2 Breve discussão sobre políticas prévias de apoio à internacionalização 

 

 

O fato de o Brasil ainda não ter alcançado o nível pleno de desenvolvimento 

de seu parque industrial – tendo as suas cadeias produtivas de bens de mais alta 

tecnologia ainda subdesenvolvidas – pode implicar um caminho mais longo para que 

as suas empresas atuem com maior intensidade fora do país. Principalmente 

quando comparado às nações desenvolvidas ou mesmo com países de 

internacionalização tardia, que tiveram como premissa o fortalecimento do seu 

tecido industrial, como a China e a Coreia do Sul. 

Nos últimos anos, algumas políticas específicas de apoio à 

internacionalização foram implementadas pelo Brasil e têm contribuído para elevar o 

fluxo de IED. Porém, é preciso combinar essas medidas localizadas de estímulo ao 

investimento no exterior com outras de caráter micro ou macroeconômico que 

ampliem a competitividade geral da economia, a fim de melhorar o quadro atual da 

internacionalização do país, que concentra, em termos de volume financeiro e de 

número de operações, os investimentos em poucas empresas de grande porte. 
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Cumpre lembrar que a efetividade das políticas para promover a 

internacionalização produtiva dependerá de uma coordenação entre estas e outras 

que visem a acelerar o crescimento e melhorar a posição competitiva das empresas. 

Dessa forma, o Governo deve ter como alvo inicial assegurar um ambiente de 

negócios que facilite os investimentos, promova o empreendedorismo e incentive as 

empresas a investirem em P&D (UNCTAD, 2005). 

 

 

3.2.1 Considerações sobre premissas para o IED: políticas de fomento à 

competitividade e à exportação 

 

 

Entre as ações mais importantes para aprimorar a competitividade com o 

intuito de promover a internacionalização, a UNCTAD (2005) aponta as seguintes 

práticas: (i) políticas de apoio para acelerar a criação e o desenvolvimento de 

pequenas e médias empresas; (ii) políticas comerciais de incentivo às exportações – 

por meio da criação de Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs) e do 

fortalecimento da infraestrutura direcionada à exportação; e (iii) políticas de 

liberalização e atração de investimentos estrangeiros ao país, em especial 

investimentos articulados com a produção, orientados para exportação ou para 

desenvolver os serviços de transporte e infraestrutura do país. 

As políticas voltadas a desenvolver um ambiente interno competitivo da 

economia foram determinantes em experiências internacionais, principalmente no 

Leste Asiático e na Europa.  

Além disso, sua importância parece ser particularmente aguda para o Brasil, 

que, embora reúna condições macroeconômicas frequentemente elogiadas pelos 

investidores37, apresenta outras variáveis microeconômicas inibidoras, as quais 

situam  o  país   em   colocações   constrangedoras   em   índices   internacionais  de  

 

                                                           
37

 Desde a estabilização dos preços na economia com o Plano Real, o Brasil manteve o tripé câmbio 
flutuante, metas de inflação e superávits primários, que contribui para conferir mais previsibilidade 
aos investidores. 
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competitividade e de educação38, fatores intimamente ligados para fomentar o 

empreendedorismo e criar vantagens de propriedade nas empresas. 

O conjunto de variáveis constrangedoras ao desenvolvimento de um ciclo 

positivo de investimento produtivo no Brasil é comumente conhecido como “Custo 

Brasil”. Um estudo conduzido pela Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas 

e Equipamentos (ABIMAQ) entende o conceito como “o diferencial de custos entre a 

indústria brasileira e seus concorrentes internacionais” (ABIMAQ, 2010, p. 5).  

Ainda segundo a entidade, tais custos podem ser classificados em: elevados 

encargos sociais e trabalhistas, sistema logístico ineficiente, custos financeiros e de 

capital de giro que desencorajam o investimento, altos custos de energia, além da 

burocracia e do complexo e oneroso sistema tributário praticado pelo país. O 

conceito apontado pela ABIMAQ limita-se a apresentar os elevados custos de 

produção para o empresário, que, somados ao patamar valorizado do câmbio, 

desestimulam a criação de cadeias produtivas integradas em território nacional. 

Mas, é importante lembrar, também, das deficiências brasileiras no que tange à 

educação e ao fomento à inovação empresarial interna, as quais foram, no passado, 

frontalmente atacadas nos países líderes e também em nações emergentes de 

destaque39. 

Não é o alvo deste estudo versar sobre todas as possíveis alternativas para 

contornar os diferenciais de custos e de educação existentes entre o Brasil e as 

demais nações de destaque, mas sim tratar das políticas específicas para a 

promoção da internacionalização. Apesar disso, é preciso salientar que a ausência 

de uma estratégia de política de fomento à competitividade das empresas é, sem 

dúvida, um obstáculo ao adensamento dos elos produtivos e, por conseguinte, 

também da criação de grupos grandes ou fortes em tecnologia com poder de 

atuação externa. O fato de as empresas asiáticas liderarem a lista das maiores 

ETNs entre as nações em desenvolvimento e em transição demonstra que essa 

estratégia não pode ser desprezada.  

                                                           
38

 “O último ranking do Doing Business, publicação do Banco Mundial que avalia os entraves para 
fazer negócio nos países, colocava o Brasil na 126ª posição dentre 183 países.” Os resultados de 
tal publicação encontram-se em: BANCO MUNDIAL. Doing Business. [S.l.], 2011. Disponível em: 
<http://www.doingbusiness.org/rankings>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

39
 “De acordo com o último Program for International Students Assessment (PISA) [Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos], de 2009, os alunos da China atingiram o primeiro posto 
geral, obtido graças ao bom desempenho nas provas de matemática e ciência.” Cf. OCDE. PISA 
2009 Results: executive summary. [S.l.], 2010. Disponível em: <http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/ 
54/12/46643496.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/%2054/12/46643496.pdf
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/%2054/12/46643496.pdf
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As ETNs da Coreia do Sul talvez sejam o exemplo mais claro de obtenção de 

sucesso aliando uma forte política industrial de formação dos grandes 

conglomerados nacionais, num primeiro momento, com políticas específicas para 

promover o IED, num segundo período. Com foco no “rápido desenvolvimento de 

ativos intangíveis e na construção de uma indústria forte”, a Coreia protegeu o seu 

mercado da atuação estrangeira e pôde construir bases sólidas para posteriormente 

fomentar o investimento no exterior (RUPPERT; BERTELLA, 2010, p. 10-11). 

O processo de internacionalização das empresas chinesas parece também ter 

percorrido caminho semelhante ao sul-coreano no que tange à importância inicial 

conferida “à expansão produtiva em função dos objetivos de política industrial” 

(ACIOLY; ALVEZ; LEÃO, 2009, p. 16). Entretanto, diferentemente da 

industrialização sul-coreana, que, em princípio, protegeu o mercado da atuação das 

ETNs de outros países, os chineses se articularam com o capital externo para 

acelerar o motor exportador e a infraestrutura exportadora de sua economia.  

Em comum, Coreia do Sul e China fizeram uso de incentivos fiscais e 

financeiros, e, em especial, colocaram em prática uma clara estratégia exportadora 

como motor do desenvolvimento das empresas de seu país, o que facilitou o passo 

posterior de internacionalização produtiva. O maior contato com o exterior permitiu 

ganhos de conhecimento para posterior atividade de IED. 

Adicionalmente, o desenvolvimento de ativos intangíveis (como o 

investimento em centros integrados de P&D) para criar vantagens internas nas 

firmas foi também uma tática decisiva para os países do Leste Asiático, bem como 

para os países atualmente desenvolvidos. Tal tática é defendida, inclusive, por 

segmentos do Governo brasileiro, como a Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) 

do MDIC, que argumenta: 

Em termos conceituais, existe uma relação interdependente entre 
inovação e internacionalização. A tecnologia que a firma possui faz 
com que ela inove e crie vantagens competitivas que permitem 
competir com sucesso no mercado internacional (BRASIL, 2009, p. 
37).  

 

O fomento à inovação traz benefícios para as empresas de todos os portes. 

Assim, as vantagens que aquelas de maior porte naturalmente possuem, como 

acesso ao crédito ou ganhos de escala, não constituem as únicas maneiras de 

internacionalização. Por esse prisma, é possível afirmar que, ao contrário do que 
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tem sido a regra no Brasil, a internacionalização não está necessariamente 

conectada ao porte, mas sim à diferenciação advinda da capacidade de inovar. 

A internacionalização das empresas da Malásia constitui exemplo 

interessante para o Brasil e ocorreu também via fortalecimento das cadeias 

produtivas do país. No entanto, diferentemente da Coreia do Sul e da China, o 

desenvolvimento de empresas fortes, incorporadoras e difusoras de tecnologia se 

deu por meio de uma política de conteúdo local, liderada pela empresa estatal de 

petróleo malaia, a Petronas. Após o bem-sucedido processo de adensamento das 

cadeias e criação de empresas ao redor do cluster petrolífero, o excedente de 

exportação em dólares gerou oportunidades de investimento no exterior para a 

Petronas e a internacionalização subsequente dos fornecedores que seguiram a 

empresa líder, seja por meio de exportações ou mesmo por via da 

internacionalização produtiva. Sobre esse ponto, Leão, Nozaki e Souza (2011, p. 

156) argumentam: 

Diante do peso e da participação dessa empresa na economia 
malaia, o que se pode vislumbrar é a construção de um ciclo 
virtuoso. A saída de investimento direto externo, que contribui para a 
internacionalização malaia, retorna sob a forma de remessas de 
lucros e dividendos. Como este montante provém de empresas 
robustas e, muitas vezes, atuantes em setores estratégicos, ele cria 
condições para o fortalecimento do parque empresarial nacional. 
Criam-se, portanto, novos interesses e iniciativas de 
internacionalização que, uma vez apoiados pelas políticas públicas, 
podem promover sucessivas rodadas internacionalizantes de 
expansão das empresas e, consequentemente, da economia 
nacional. 

 

A forma como a Malásia conduziu o processo de industrialização e o 

adensamento das cadeias produtivas ao redor do cluster do petróleo se deu, 

principalmente, por uma política de conteúdo local aliada a outros investimentos em 

educação e inovação para sustentar o ciclo em um prazo mais alongado.  

A Noruega também passou por processo semelhante, em que as empresas 

fornecedoras de máquinas e bombas, e até mesmo os estaleiros, cresceram junto à 

exploração do óleo encontrado no país40, e, em momento posterior, quando estavam 

mais sólidas, partiram para produção no exterior.  

                                                           
40

 Empresas de construção de navios, como a Aker Yard, do setor químico, como a Yara 
International, ou a empresa de engenharia Aker Asa são exemplos de ETNs da Noruega que 
cresceram com a demanda cativa da descoberta do petróleo, fruto da política industrial que o país 
lançou mão. 



 
82 

 

 

Esse é um momento similar ao que o Brasil passa, com as descobertas de 

óleo na bacia do Pré-Sal, que necessita de uma política industrial eficiente para não 

apenas explorar e exportar o produto bruto, mas desenvolver fornecedores a jusante 

e a montante da cadeia, seja exclusiva de capital nacional ou em aliança com 

empresas estrangeiras. 

Por fim, vale acrescentar que a experiência de fomento às ETNs espanholas 

é muito rica em elementos de política para inspirar a internacionalização. Embora 

muitos instrumentos específicos de apoio ao IED tenham sido utilizados, a premissa 

do investimento espanhol no exterior esteve calcada no ambiente interno em que se 

observou o “aprofundamento do desenvolvimento industrial e institucional da 

economia espanhola, que deu às empresas possibilidade de criar novas 

capacitações (técnicas, tecnológicas, administrativas etc.) para se 

internacionalizarem” (RUPPERT; LIMA, 2011, p. 126).  

Em relação ao elemento de diferenciação das empresas espanholas para 

atuação no exterior, Herrera (2006, p. 18) vai ainda mais fundo, argumentando que 

“a evidência empírica confirma a existência de uma relação estatisticamente 

significativa entre dotação de ativos intensivos em conhecimento e a capacidade de 

emitir inversões estrangeiras”. 

Em suma, países em desenvolvimento que ainda anseiam o fortalecimento do 

parque industrial devem buscar políticas que reflitam o seu estágio de 

desenvolvimento. As políticas específicas para fomentar o IED devem ser 

posicionadas corroborando a estratégia do país em conjunto com medidas que 

visam ao aumento da competitividade, das exportações e da inovação. 
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4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ESTÍMULO À INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

Esta seção é dedicada ao estudo das políticas públicas específicas de apoio à 

internacionalização, as quais são ações práticas do Governo, cuja finalidade é 

influenciar diretamente o fluxo de IED do país. 

Entre elas, estão medidas de caráter restritivo, facilitador ou promotor do 

investimento, sendo as mesmas combinadas de acordo com a aspiração dos 

Governos e das particularidades de suas estratégias de desenvolvimento. Em geral, 

o uso dessas medidas é menos frequente quanto menor for o nível de 

desenvolvimento relativo do país, quando o foco das ações está em promover a 

competitividade de seus setores produtivos. 

Com a criação de um ambiente jurídico e institucional apropriado, os 

Governos podem instituir condições propícias aos IEDs e beneficiar as empresas e o 

próprio país.  

Esse apoio à saída de investimentos produtivos pode se dar por sete 

modalidades, classificadas da seguinte maneira pela UNCTAD (2006): (i) eliminação 

de restrições cambiais quantitativas; (ii) apoio informacional e assistência técnica; 

(iii) criação de zonas de conforto (confort zones)41; (iv) uso de instrumentos fiscais e 

tributários; (v) uso de instrumentos de minimização de riscos; (vi) criação de linhas 

de financiamento específicas para investimentos no exterior; e (vii) celebração de 

Acordos para a Proteção e Promoção dos Investimentos (APPIs) e para evitar a 

bitributação. 

Recentemente, alguns países emergentes têm dado passos importantes na 

adoção de medidas de incentivo ao IED. Entretanto, elas ainda são pouco utilizadas 

– ou mesmo conhecidas – pela maior parte dos países menos desenvolvidos. Um 

ponto decisivo é que, mesmo reconhecendo os ganhos em termos de 

competitividade, as nações em desenvolvimento tendem, em um primeiro momento, 

a preocuparem-se com as possíveis perdas de arrecadação tributária e com o 

aumento da vulnerabilidade externa associada à saída de capitais. Por esse motivo, 

                                                           
41

 As confort zones são parte da estratégia de internacionalização utilizada pela Coreia do Sul e pela 
China, que montam parques industriais nos países de destino do IED, em uma espécie de 
investimento coletivo de algumas empresas, em geral com o intuito de processar para a exportação, 
como o parque coreano instalado no norte do México. 
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em geral, as primeiras medidas de incentivo ao IED são tomadas quando estiverem 

minimizadas as inquietudes em relação aos riscos de crises cambiais. 

O Brasil se enquadra no grupo de países emergentes que têm adotado 

algumas medidas para estimular a saída de investimentos, e cujo início do processo 

de facilitação se deu por meio de ações de liberalização cambiais. Mas as medidas 

não se restringiram a essa seara. Na última década, o país criou linhas de 

financiamento específicas à internacionalização, e há algumas iniciativas – ainda 

tímidas – de apoio informacional localizadas na Agência Brasileira de Promoção de 

Exportação e Investimentos (Apex-Brasil). 

Em que pese a adoção das medidas citadas para a promoção dos IEDs, cabe 

ainda ao Governo brasileiro desenvolver uma estratégia para definir agenda em 

outras áreas, tais como a redução e mitigação de riscos políticos, a celebração de 

mais acordos internacionais de investimentos e a discussão sobre o uso de 

incentivos tributários. 

Nas próximas subseções desta dissertação, propõe-se a avaliação, de forma 

mais esmiuçada, ainda que não exaustiva, dos instrumentos de apoio ao IED para 

as empresas de capital brasileiro, sejam aqueles já adotados, outros a serem 

utilizados de forma mais eficiente ou novas medidas que o país poderia lançar mão.  

A UNCTAD (2006) destaca que, dado o curto período de tempo que muitas 

dessas medidas foram adotadas em países em desenvolvimento, pouco se 

comprovou sobre a efetividade de cada uma delas para essa categoria de países. 

Mas é certo de que a adoção de algumas delas, desde que alinhadas com os 

objetivos de política industrial, tende a trazer benefícios importantes em termos de 

tecnologia, competitividade, exportações e divisas ao Brasil.  

Para a África do Sul, por exemplo, a conclusão dos APPIs foi crucial para 

conferir garantias para a atuação das empresas em outros países do continente 

africano. A Coreia do Sul, por sua vez, conta com um bem-estruturado esquema de 

financiamento e garantias de crédito propiciado pelo EXIM Bank do país, que se 

destaca como um dos pontos mais importantes de sua política de 

internacionalização. 

Embora seja uma nação desenvolvida, a experiência da Espanha com a 

internacionalização tardia de suas empresas serve de inspiração ao processo 

brasileiro. Entre as ações adotadas pelo Governo espanhol, destacam-se: o 

conhecimento prévio do mercado destino dos IEDs, a capacitação da mão de obra e 
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a ampliação das capacidades das empresas de gerarem inovações produtivas e 

gerenciais (HERRERA, 2006). 

O Quadro 6, a seguir, enumera as políticas adotadas por alguns países que 

mais se sobressaíram no processo de internacionalização tardia. Tal classificação 

apresenta somente a existência ou não do instrumento específico de apoio, não 

entrando no mérito da eficiência e das boas práticas, que serão exploradas nas 

subseções subsequentes, quando o caso brasileiro será pontualmente discutido e 

sugestões serão apontadas. De qualquer forma, é possível observar que, entre os 

integrantes do rol de países selecionados, o Brasil é o que, quantitativamente, 

possui o número mais reduzido de recursos. 

 

 

Instrumentos de facilitação, promoção e apoio à internacionalização produtiva 

Instrumento 

 
País 

Remoção 
de barreiras 

cambiais 
Financiamento 

Apoio 
informacional 

Deduções 
fiscais e 

tributárias 

Minimização 
de riscos 

Criação de 
confort 
zones 

Acordos 
internacionais 

África do 
Sul 

SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM 

China SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

Coreia do 
Sul 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Espanha SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

Índia SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO 

Malásia SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

Brasil SIM SIM SIM* NÃO NÃO NÃO NÃO 

Quadro 6 - Instrumentos de facilitação, promoção e apoio à internacionalização produtiva. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em informações da UNCTAD (2006) e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (IPEADATA, 2011). 
Legenda: * Há iniciativas, porém ainda aquém do necessário. 

 

 

4.1 Medidas cambiais 

 

 

A eliminação de restrições quantitativas ao acesso à moeda de reserva 

internacional por parte das empresas é a condição primária e indispensável para 
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viabilizar o investimento no exterior. No Brasil, o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB) são os órgãos encarregados de editar 

medidas liberalizantes e, desde a década de 1980 – quando o Brasil convivia com 

riscos iminentes de crises cambiais –, têm implementado iniciativas para liberar a 

conta financeira do país. 

O mercado cambial no Brasil era muito rígido até a década de 1980, quando 

as primeiras iniciativas de flexibilização começaram a ser utilizadas. Sicsú (2006, p. 

365), em uma análise sobre os “Rumos da liberalização financeira no Brasil”, aponta 

as medidas cruciais que reduziram as amarras no mercado de câmbio brasileiro: 

O Conselho Monetário Nacional extinguiu as contas CC5 de 
instituições financeiras, unificou os mercados de câmbio de taxas 
flutuante e livre e iniciou um processo de flexibilização da obrigação 
de ingresso de dólares no país. A extinção das contas do tipo CC5 
das instituições financeiras permitiu que recursos sejam enviados ao 
exterior diretamente, sem intermediários – que eram as instituições 
financeiras estrangeiras com contas CC5 abertas nas instituições 
financeiras residentes. 

 

Nos últimos anos, em adição às medidas apresentadas por Sicsú (2006), 

outras importantes foram editadas, sobretudo o fim da cobertura cambial para os 

exportadores, que ocorreu em duas etapas distintas. O primeiro passo foi dado em 

2006, por meio da Resolução nº 3.38942 do BCB, que permitiu aos exportadores 

manterem 30% de suas receitas de exportação no exterior. Posteriormente, em 

março de 2008, a Resolução nº 3.54843, da mesma instituição, dispensou as 

empresas de internalizarem as receitas referentes à atividade exportadora. Ou seja, 

a partir de 2008, as empresas puderam manter em bancos no exterior a totalidade 

do montante recebido por suas exportações. 

Outras medidas recentes editadas pela autoridade monetária do Brasil 

ratificam o comprometimento da instituição com a liberalização cambial e a 

conversibilidade do Real, como afirma o próprio Banco Central com as medidas que 

conferem aos bancos comerciais a faculdade de comprar e vender moeda 

estrangeira e a intensificação do uso da moeda nacional em transações externas 

(SIQUEIRA, 2011). 

 

                                                           
42

 Disponível no site do Banco Central do Brasil, em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2006 
/pdf/res_3389.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2012 (BRASIL, 2006). 

 

43
 Disponível no site do Banco Central do Brasil, em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2008 
/pdf/res_3548_v1_L.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2012 (BRASIL, 2008). 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2006%20/pdf/res_3389.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2006%20/pdf/res_3389.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2008%20/pdf/res_3548_v1_L.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2008%20/pdf/res_3548_v1_L.pdf
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Contudo, diferentemente do ocorrido no Brasil, em alguns países em 

desenvolvimento, como na Coreia do Sul e na Índia, a retirada de barreiras cambiais 

teve como intuito principal apoiar as empresas a investirem no exterior. Na Coreia, a 

intensificação da internacionalização das grandes empresas coreanas (denominadas 

cheabols) via IED, ao longo dos anos, só foi possível por meio da paulatina 

liberalização financeira e comercial do país (RUPPERT; BERTELLA, 2010). Além 

disso, a Coreia aceitou obrigações para tornar-se membro do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio – General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – e da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e, para 

tanto, as regulamentações restritivas sobre os fluxos de IED tiveram de ser 

eliminadas. 

O movimento de crescimento das reservas internacionais nos países 

emergentes é outro ponto de influência positiva para a saída de IED das empresas 

oriundas desses países, entre os quais o Brasil, que atualmente conta com US$ 

352,0 bilhões em reservas, ou 14% do PIB44. Como demonstra o Gráfico 6, abaixo, o 

valor recorde de reservas cambiais parece não indicar nenhum problema de falta de 

dólares no horizonte do país; portanto, nenhuma amarra cambial para 

internacionalização das empresas. 

 

 

 

Gráfico 6 - Reservas internacionais. 
Fonte: IPEAdata (2011). 

                                                           
44

 De acordo com o valor do PIB a preços correntes apurado pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI, 2011). 
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É possível afirmar que o processo de liberalização cambial do Brasil não teve 

a internacionalização das empresas como motivação principal, mas estava inserido 

em um contexto de liberação financeira das economias periféricas. Entretanto, o fato 

de as barreiras cambiais terem sido gradualmente removidas45, de as reservas 

internacionais terem tido desempenho extraordinário na última década e de o Banco 

Central estar empenhado em conferir maior conversibilidade ao Real, são fatores 

que, somados, contribuíram e contribuem para não obstruir a saída de IED.  

Além disso, as últimas medidas adotadas pelo Banco Central e o seu 

posicionamento formal não deixam dúvidas de que a instituição possui estratégia 

para contínua liberalização e conversibilidade ao longo do tempo, não sendo 

plausível imaginar que restrições cambiais afetarão os planos de investimento das 

ETNs brasileiras em horizonte próximo. 

 

 

4.2 As linhas de financiamento específicas para internacionalização 

 

 

A existência de instituições especializadas em ofertar linhas de crédito para a 

internacionalização das empresas, como os EXIM Banks, constitui um dos 

elementos-chave para elevar o montante de IED dos países. A presença desse tipo 

de banco é uma prática difundida em muitos países, variando em sua forma de 

atuação e nos serviços prestados.  

Em países do Norte, esse tipo de serviço existe há muitas décadas, caso do 

EXIM Bank estadunidense ou do J-BIC do Japão. Em períodos mais recentes, no 

entanto, tem sido comum encontrar apoio financeiro ao IED em países em 

desenvolvimento, como Malásia, Tailândia, Turquia e Índia.  

Na Malásia, o banco de fomento, além da oferta do capital para o IED, 

auxiliava as empresas intensivas em trabalho a encontrar os países com melhores 

custos e segurança para fixar o investimento. O EXIM Bank indiano, por sua vez, 

inovou ao criar um sistema automático para aprovação de crédito, que ajudou as 

                                                           
45

 É preciso mencionar, contudo, que o Brasil aplica controle à entrada de recursos do exterior com o 
intuito de frear a entrada maciça de dólares ocorrida após a recuperação da crise mundial de 2008 
e 2009. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é direcionado, especialmente, para a conta 
de investimento estrangeiro em carteira (investimentos em ações e títulos públicos). 
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empresas do país a concretizarem aproximadamente 120 operações em mais de 40 

países (UNCTAD, 2006). 

O Brasil também conta, por meio do BNDES, com uma instituição financeira 

competente para apoiar os investimentos no exterior das empresas de capital 

nacional. Além das linhas do BNDES EXIM, que apoiam o processo de 

internacionalização de empresas em diversos setores (via exportação, 

especialmente de serviços de engenharia), existem dois outros instrumentos – de 

caráter mais específico para internacionalização – que têm sido utilizados pelo 

Banco de Desenvolvimento: a BNDES Participações S/A (BNDESpar) e as linhas de 

financiamento para internacionalização. 

De acordo com o Estatuto da BNDESpar46, ela constitui uma subsidiária 

integral do Banco, regida pelo seu próprio Estatuto e pela legislação brasileira das 

Sociedades Anônimas (S/A). Sua função principal é fortalecer a estrutura de capital 

das empresas nacionais, inclusive conferindo apoio à reestruturação industrial, por 

meio de aporte de capital para operações de fusões e aquisições em âmbito 

doméstico e no exterior (HIRATUKA; SARTI, 2011).  

Cabe notar que algumas operações internacionais de empresas brasileiras 

contaram com o aporte de recursos dessa instituição. Entre elas, destacam-se as 

operações dos frigoríficos JBS-Friboi e Marfrig, dos quais a BNDESpar passou a ter 

controle acionário de 13% e 14%, respectivamente. Com a BNDESpar como 

acionista, a JBS-Friboi adquiriu as empresas Swift e Pilgrim’s Pride, dos Estados 

Unidos, a australiana Tasman, além da Swift Armour S/A, maior produtora de carnes 

da Argentina. Em relação à Marfrig, uma das operações mais notáveis sustentada 

pela mesma modalidade de apoio do Banco foi a compra da totalidade das ações da 

produtora e distribuidora de alimentos norte-americana Keystone, por US$ 1,3 

bilhão, fazendo da multinacional brasileira uma das mais importantes fornecedoras 

de toda a cadeia internacional dos restaurantes McDonald’s, Campbell’s, Subway, 

ConAgra, Yum Brands e Chipotle. 

 

                                                           
46

 Para informações mais detalhadas sobre o Estatuto da BNDESpar, consultar o site do BNDES. 
Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Legis 
lacao/estatuto_bndespar.html>. Acesso em: 14 mar. 2012 (BNDES, 2011). 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Legis%20lacao/estatuto_bndespar.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Legis%20lacao/estatuto_bndespar.html
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Vale ressaltar que as operações apoiadas pela BNDESpar e pelo BNDES 

EXIM47 foram, e ainda são, alvo de muitas críticas dentro do Brasil. Tais críticas são 

centradas em dois pontos principais: (i) de que o apoio para operações de fusões 

das empresas no mercado doméstico gera concentração do mercado e consequente 

prejuízo ao consumidor; e (ii) de que os recursos estariam sendo direcionados para 

financiar empreendimentos em outros países, sem ganhos para o Brasil.  

Em relação ao primeiro ponto, alguns analistas defendem, por exemplo, que a 

compra de frigoríficos de menor porte pela JBS-Friboi acarretaria elevação de 

preços aos consumidores brasileiros, fruto da maior concentração da produção48. O 

segundo ponto suscitou iniciativas, inclusive do Senado Federal, para impedir que o 

BNDES financiasse investimentos no exterior, pelo fato de certos analistas 

entenderem que esses recursos deixam de ser alocados internamente, ocasionando 

redução do investimento doméstico e perda de empregos no Brasil49. 

O BNDES, por sua vez, tem sido claro no sentido de defender – 

fundamentado em estudos técnicos – que o apoio à atividade de internacionalização 

fortalece as empresas nacionais, eleva o volume de exportações e gera emprego e 

investimentos no Brasil. Além disso, o Banco afirma que não financia somente obras 

no exterior, mas sim exportações de bens e serviços que geram renda, emprego e 

divisas para o Brasil (FIOCCA, 2006). O BNDES sustenta, ainda, que faz valer o 

princípio de que, a fim de que a linha de crédito à internacionalização seja liberada, 

a operação financiada é avaliada e deve contribuir “para o desenvolvimento 

econômico e social” do país (FIOCCA, 2006, p. 12). 

Nesta subseção, é importante salientar que o Governo brasileiro possui 

instrumentos de apoio financeiro às ETNs do país. Assim, será deixado de lado o 

debate referente às críticas sobre concentração de mercado para focar na 

característica das linhas de crédito oferecidas e nos serviços que poderiam ser 

agregados para torná-las mais utilizadas. 

 

                                                           
47

 Entre as principais obras de exportação de serviços de engenharia financiadas pelo BNDES EXIM, 
estão a construção de gasodutos na Argentina (Odebrecht e Confab), do aeroporto de Tena, no 
Equador (Odebrecht), do aqueduto na República Dominicana (Andrade Gutierrez), e das obras do 
metrô de Caracas, na Venezuela. 

48
 Para leitura sobre essa crítica, acessar o artigo “BNDES e seus campeões nacionais”, no portal do 
jornal A Gazeta do Povo, disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/ 
conteudo.phtml?id=1144589>. Acesso em: 13 mar. 2012 (BNDES..., 2011). 

49
 Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 11/09, do ex-senador Raimundo Colombo, para proibir linhas de 
crédito do BNDES a Governos e empresas estrangeiras. 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/%20conteudo.phtml?id=1144589
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/%20conteudo.phtml?id=1144589
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4.2.1 O seguro de crédito à internacionalização 

 

 

Embora existam mecanismos oficiais para apoiar atividades produtivas 

internacionais, poucas são as ETNs brasileiras que fazem uso intenso dessa opção. 

Segundo pesquisa conduzida pela SOBEET, em conjunto com o Valor Econômico, a 

maioria esmagadora dos grupos internacionalizados do Brasil utiliza o próprio capital 

ou emite dívidas no exterior.  

Os resultados indicaram que 50,1% das ETNs fazem uso da primeira opção 

citada, enquanto 23,8% emitem títulos e apenas 13,8% das empresas respondentes 

acusaram fazer uso de alguma das linhas do BNDES, número quase igual ao das 

empresas que buscam linhas de financiamento com bancos no exterior – 11,9%, 

conforme ilustra o Gráfico 7, abaixo (REVISTA VALOR, 2011). 

 

 

 

Gráfico 7 - Formas de financiamento para atuar no exterior. 
Fonte: SOBEET e Valor Econômico (REVISTA VALOR, 2011). 

 

 

A análise dos dados permite a dedução de que o volume de financiamento do 

BNDES é direcionado para poucos atores. Tanto o alto percentual das empresas 

respondentes que realizam IED utilizando capital próprio, quanto a pequena parcela 

das empresas que utiliza as linhas do BNDES, chamam a atenção, principalmente 

levando em conta o fato de que as linhas do Banco são atraentes em termos de 
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prazo e do custo de capital50. Ademais, o financiamento à atividade no exterior, para 

16,1% das empresas que responderam à pesquisa (terceira ação mais escolhida), é 

apontado como a principal medida que o Governo deveria adotar para estimular o 

IED. 

Para avançar na investigação, é preciso ressaltar que o financiamento, tanto à 

atividade de exportação como ao processo de internacionalização produtiva das 

empresas, é composto por uma série de serviços, que incluem a cobertura dos 

riscos inerentes a uma operação no exterior e que vão muito além da 

disponibilização de linhas de crédito para as empresas.  

Nos sistemas de financiamento para o fomento ao IED de outros países em 

desenvolvimento, existem, junto ao financiamento em si, mecanismos – nos próprios 

EXIM Banks ou em instituições especializadas em seguros – de cobertura dos riscos 

comerciais, e, principalmente, dos riscos políticos ou extraordinários51 que fazem 

parte da operação. É a possibilidade de obter seguros que confiram cobertura aos 

investimentos realizados pelo setor privado que impulsiona as ETNs a buscar os 

financiamentos e alocar investimentos no exterior. Assim como existem instituições 

especializadas em seguro de crédito à exportação de empresas brasileiras, como o 

Fundo de Garantia às Exportações (FGE) e a Seguradora Brasileira de Crédito à 

Exportação (SBCE), é aconselhável que os IEDs contem com um serviço 

semelhante, que é fundamental e complementar para alavancar mais as linhas do 

BNDES, inclusive para empresas de menor porte. 

Os paralelos internacionais demonstram que instrumentos de mitigação de 

riscos aos investimentos foram um dos fatores determinantes para impulsionar as 

linhas de crédito aos IEDs, como no caso das empresas espanholas, conforme 

destacam Ruppert e Lima (2011, p. 132): 

A segunda [política de seguro à internacionalização], denominada de 
Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) [Agência 
Multilateral para Garantia de Investimentos], agência ligada ao Banco 
Mundial, oferece garantias aos investimentos e empréstimos em 

                                                           
50

 A taxa de juros é composta pelo custo financeiro baseado em uma cesta de moedas, mais 
remuneração básica do BNDES, que é de 1,3% ao ano, além da taxa de risco de crédito de até 
3,57%, dependendo do cliente. A taxa de intermediação para as grandes empresas situa-se em 
0,5%, enquanto, para as PMEs, há isenção dessa alíquota. Explicação completa disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
EM/internacionalizacao_empresas.html>. Acesso em: 15 mar. 2012 (BNDES, 2012). 

51
 Esses riscos, de acordo com definição da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) 
dizem respeito a atos governamentais do país importador ou eventos específicos que impeçam a 
transferência de pagamentos (moratória, guerra, confisco). Para mais informações, consultar: 
<http://www.sbce.com.br/OqueE.asp>. Acesso em: 14 mar. 2012 (SBCE, 2012). 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/internacionalizacao_empresas.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/internacionalizacao_empresas.html
http://www.sbce.com.br/OqueE.asp
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termos de risco político e ajudas a países em desenvolvimento para 
atrair investimentos privados. Para usufruir de tal política, a empresa 
deve pertencer a um dos 22 setores industriais destacados pelo 
programa e realizar o investimento em um dos 139 países em 
desenvolvimento membros do Miga. 

 

Serviço similar existe também para as empresas da Coreia do Sul, por meio 

da Korean Export Insurance Corporation (KEIC) – Empresa Coreana de Seguros 

para Exportação –, a qual oferece proteção a perdas decorrentes “de 

descontinuidade do projeto de investimento originadas de problemas políticos, como 

guerra, expropriação, restrição de transferências e ruptura de contrato por parte do 

país receptor do investimento” (RIBEIRO; RUPPERT, 2011, p. 105). 

Além de Coreia do Sul e Espanha, outras nações estudadas também 

oferecem garantia de crédito ao IED, como a Malásia, cujo EXIM Bank fundiu-se ao 

Malaysia Export Credit Insurance (BHD) – Seguro de Crédito à Exportaço da Malásia 

–, ou mesmo a África do Sul, onde o Development Bank of Southern Africa (DBSA) – 

Banco de Desenvolvimento da África do Sul – passou a comprometer-se com os 

riscos comerciais e políticos dos investimentos diretos, principalmente no continente 

africano, destino de grande parcela do IED deste país. 

As ações e estudos técnicos conduzidos pelo BNDES comprovam que a 

instituição possui uma estratégia clara para apoiar o IED e, sobretudo, compreende 

que apoiar as ETNs brasileiras traz benefícios relevantes ao país. Entre essas 

ações, é preciso lembrar que uma sucursal do BNDES já opera em Montevidéu, e há 

outra em Londres, a fim de captar recursos para auxiliar as empresas brasileiras. 

Ademais, o BNDES já possui alíquotas diferenciadas para as pequenas e médias 

empresas que desejam investir no exterior, indicando compromisso em universalizar 

as linhas. No entanto, restam ainda alguns pontos que merecem reflexão: 

 

 Unificação dos serviços de crédito em instituição única: o fato de os 

serviços de financiamento ao IED não serem acumulados em uma instituição única 

(é o mesmo caso para o financiamento às exportações, pois as linhas e serviços de 

seguro de crédito estão dispersos em instituições distintas52) torna menos ágeis, 

além de mais custosas e burocráticas, a aprovação e a obtenção das linhas de 

financiamento à internacionalização; 

                                                           
52

 A instituição EXIM Brasil, que seria parte do BNDES, teria a função de unir as linhas e os serviços 
de crédito. Porém, a iniciativa brasileira, até o momento, não seguiu adiante. 
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 Cobertura de riscos comerciais e políticos: a inexistência de instituição 

especializada em cobertura aos riscos políticos envolvidos na internacionalização 

produtiva – como em outros países – inibe a concessão desse crédito a um número 

mais elevado de empresas, especialmente as de menor porte. Dessa forma, parcela 

importante dos recursos emprestados pelo BNDES, por consequência do Tesouro 

Nacional, pode estar sendo direcionada para empresas de grande porte que teriam 

condições de acessar o crédito de outras maneiras; 

 

 Parceria entre BNDES e a Agência Multilateral para Garantia de 

Investimentos (MIGA) para aprimorar o acesso ao financiamento: a Agência, 

pertencente ao grupo do Banco Mundial, tem como uma de suas funções oferecer 

garantias associadas aos riscos não comerciais e, desse modo, facilitar obtenção de 

crédito pelos investidores. Além disso, de acordo com a instituição53, as garantias 

por ela oferecidas incluem perdas relacionadas à inconversibilidade de moeda, 

expropriações, guerras e atos terroristas, quebras de contrato e o não pagamento de 

obrigações financeiras. Essas garantias podem reduzir ainda mais o custo de capital 

para investimento em países com elevado risco político. A posse dessa informação 

pelas empresas, bem como das instruções de como utilizar os serviços, se 

associada ao crédito do BNDES, pode alavancar ainda mais as linhas do Banco 

brasileiro; 

 

 Maior presença internacional do BNDES: o fato de os investimentos 

brasileiros serem cada vez mais direcionados aos países da África e da América 

Latina justifica a abertura de filiais do BNDES nessas localidades, com o intuito de 

analisar as conjunturas econômica e política dos países e a viabilidade de negócios 

de empresas brasileiras. As ações poderiam ser feitas em conjunto com outras 

instituições do país, como a Apex-Brasil e a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI). 

 

 

                                                           
53

 Informações disponíveis em: <http://www.miga.org/ nvestmentguarantees/index.cfm>. Acesso em: 
22 fev. 2012 (MIGA, 2012). 

http://www.miga.org/%20nvestmentguarantees/index.cfm
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4.3 Apoio informacional 

 

 

Políticas de apoio informacional e de treinamentos são apontadas pela 

UNCTAD (2006) como uma das primeiras definições de um país que decide apoiar 

investimentos de suas empresas no exterior. Alguns dos serviços que fazem parte 

desse apoio incluem a elaboração de estudos contendo informações sobre 

oportunidades e potenciais de investimentos, bem como a promoção de encontros 

entre parceiros comerciais (denominados business matchmaking), por meio de 

missões e demais serviços relacionados. 

Entre aqueles incluídos como serviços de informação, podem ser citadas as 

publicações sobre oportunidades de investimentos; a elaboração de bases de 

dados, rodadas de negócios e seminários; e as ações que subsidiam e beneficiam 

principalmente pequenos e médios investidores carentes desse tipo de 

conhecimento. Iniciativas dessa natureza podem ser identificadas em muitos países, 

como Malásia, México e até no Brasil, os quais convidam potenciais investidores a 

participar de missões internacionais. Outros, como Tailândia, Cingapura e Coreia do 

Sul, colocaram em prática ações mais intensas, estabelecendo escritórios em países 

considerados alvos para munir as empresas nacionais com informações relevantes à 

decisão de engajar na atividade de IED. A Espanha, por sua vez, desenvolveu um 

sistema de capacitação técnica de funcionários de empresas para prepará-las para 

os desafios culturais, gerenciais e políticos do IED. 

Para realizar esse tipo de apoio, os países geralmente criam órgãos 

governamentais, como o Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX) – 

pertencente à Secretaria de Estado do Comércio da Espanha – ou a Sociedade de 

Desenvolvimento Industrial – Industrial Development Corporation (IDC) – da África 

do Sul, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Econômico daquele país. 

Como regra, essas entidades foram inicialmente concebidas com a missão de 

contribuir para ampliar as exportações desses países, e, ao longo do tempo, de 

acordo com a estratégia de cada país, foram desenvolvendo atividades de fomento 

ao investimento de suas empresas no exterior, a fase mais madura do processo de 

internacionalização. 

O Brasil, por sua vez, criou, no ano de 2003, a Apex-Brasil, ligada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do país. Como missão, 

http://www.idc.co.za/


 
96 

 

 

a Agência é incumbida de promover as exportações de bens e serviços, contribuir 

para a internacionalização das empresas do Brasil e atrair investimentos 

estrangeiros ao país54. Os serviços de destaque da Agência são os estudos de 

inteligência de mercado, a qualificação técnica gerencial de empresas com potencial 

exportador, os serviços de promoção comercial (subdivididos em missões 

prospectivas, organização de pavilhões em feiras internacionais ou promoção de 

negócios em cadeias varejistas) e o fortalecimento da imagem e do posicionamento 

do Brasil no exterior55. Ademais, cumpre destacar a presença física nacional e 

internacional do órgão, com Unidades de Atendimento (UA) em 13 estados 

brasileiros e Centros de Negócios (CNs) na América do Norte (Miami), na América 

Latina e Caribe (Havana), na África (Luanda), na Ásia (Pequim), no Oriente Médio 

(Dubai) e na Europa (Bruxelas). 

Como se pode notar, a Apex desenvolveu, ao longo destes anos, uma 

estrutura robusta, e tem atraído muitas empresas nacionais para feiras e missões 

mundiais mais importantes. Entretanto, embora a Agência tenha cumprido um bom 

papel no fomento às exportações, o seu viés de apoio ao IED é ainda pouco 

desenvolvido. Prova disso são os estudos de mercado e os projetos setoriais da 

Agência, quase que exclusivamente dedicados ao apoio às exportações56, e a 

criação, apenas muito recente, em 2011, de uma área dedicada ao fomento do IED 

(denominada internacionalização), cuja estrutura é ainda muito reduzida para fazer 

frente ao desafio. Também são ainda muito poucas as missões internacionais com 

empresários no intuito de fomentar o IED. Sobre esse aspecto, os executivos da 

SOBEET completam: “Além disso, o estímulo ao investimento brasileiros em outros 

países não é prioridade da Apex, que está mais preocupada em apoiar as 

exportações e a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil” (REVISTA VALOR, 

2011, p. 9). 

Outro ponto importante a ser destacado é que, ainda que a Agência tenha 

presença física importante no exterior e ao redor do Brasil, há um número reduzido 

de funcionários efetivos para atender o desafio específico de estimular empresas 

brasileiras a investirem no exterior. 

                                                           
54

 Informações provenientes do Portal da Apex-Brasil, disponível em: <http://www.apexbrasil.com.br/ 
portal/>. Acesso em: 17 mar. 2012 (APEX-BRASIL, 2012). 

55
 Idem. 

56
 Para informações sobre os estudos e os projetos, ver a parte de exportação do Portal da Apex-
Brasil (APEX-BRASIL, 2012). 

http://www.apexbrasil.com.br/%20portal/
http://www.apexbrasil.com.br/%20portal/
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Assim, diferentemente do BNDES ou mesmo do Banco Central, a Apex-Brasil 

está em fase inicial de criação de uma estratégia própria para estimular os IEDs 

brasileiros. Ou seja, ainda não foram definidos os setores a serem apoiados e a 

forma de auxílio às empresas para levarem investimentos no exterior – como é o 

caso do apoio às exportações –, seja por meio de estudos de consultoria ou da 

intensificação das missões, para levar determinadas firmas a países previamente 

selecionados segundo uma estratégia. Nem mesmo houve elevação do quadro de 

funcionários, dentro do Brasil ou no exterior, para responder à demanda por apoio 

ao investimento estrangeiros das ETNs. 

Com o intuito de contribuir com o debate sobre novas iniciativas de apoio 

informacional ao IED brasileiro, alguns exemplos podem ser buscados em 

experiências de outros países. Como mencionado anteriormente, muitos países 

criaram autarquias ou órgãos vinculados aos seus ministérios para apoiar o IED de 

suas empresas, no entanto, alguns deles ainda não atingiram o estágio de auxiliar a 

internacionalização produtiva, enquanto outros já fazem tal função de maneira muito 

ativa. Alguns desses casos servem de exemplo ao Brasil, principalmente as 

iniciativas adotadas pela China e pela Coreia do Sul. 

Um diferencial importante trazido nas ações de China e Coreia do Sul 

encontra-se no entendimento, por parte desses países, de que é preciso uma 

articulação entre algumas instituições governamentais previamente criadas, para 

prestar e difundir, às empresas, as informações relevantes e os demais serviços 

relacionados. No caso da Coreia do Sul, os centros de coleta de informações, 

localizados dentro e fora do país, para assistir os interesses de IED das empresas 

sul-coreanas, reúnem múltiplos atores estatais, como representantes do Ministério 

de Finanças e Economia, diferentes áreas do EXIM Bank da Coreia, a Agência de 

Crédito à Exportação e o Centro de Informações para Investimentos no Exterior 

(RUPPERT; RIBEIRO, 2011). 

No caso chinês, além de desenvolver bases de dados sobre as condições 

para o IED em inúmeros países, o Governo, por meio da Administração Estatal de 

Reservas Estrangeiras – State Administration of Foreign Exchange (SAFE) –, 

dedicou-se a desenvolver um guia para 67 países-alvo para investimento 

(Guidelines for Investments in Overseas Countries Industries – Guia para 

Investimentos em Setores no Exterior), com detalhes a respeito do ambiente de 

negócios, questões políticas e até culturais. Além disso, duas outras instituições 
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foram incluídas, a fim de garantir informações relacionadas, sobretudo, à 

competitividade do investimento industrial. Tais entidades são ligadas diretamente 

ao Conselho de Estado: o Development Research Center – Centro de Pesquisas 

para o Desenvolvimento – e a China’s Academy of Social Science – Academia de 

Ciências Sociais da China (ACIOLY; LEÃO, 2011). 

Outro ponto relevante presente nas ações das duas nações asiáticas 

supracitadas diz respeito à clareza desses países em relação aos setores que 

desejavam apoiar. De acordo com as análises57, ambos os países foram incisivos 

sobre a necessidade de investirem em recursos naturais, a fim de garantir o 

suprimento de matérias-primas e de energia para garantir o desenvolvimento de 

suas respectivas políticas industriais. Fator evidente foi também a busca pela 

internacionalização das empresas de alta tecnologia, no intuito de fortalecer as 

marcas nos principais mercados consumidores mundiais. No caso coreano, muitas 

vezes o investimento direto buscava adquirir empresas com posse de vantagens 

tecnológicas que as permitissem incorporar ativos intangíveis e métodos inovadores 

de gestão das empresas para aplicação à sua produção global. 

Por fim, para dar continuidade à definição de uma estratégia de atuação da 

Apex para apoiar os IEDs brasileiros no exterior, alguns pontos podem ser 

enumerados: 

 

 A difusão da multidisciplinaridade nos CNs: os centros internacionais da 

APEX devem não apenas ter o seu efetivo ampliado, mas também contar com 

profissionais que estudem, em profundidade, as características do ambiente de 

negócios, os riscos e as oportunidades para os setores brasileiros, como serviços de 

consultoria. Entre esses profissionais, podem ser incluídos analistas do IPEA, do 

BNDES e também da ABDI; 

 

 Estratégia setorial (Apex e ABDI): a Apex deve desenvolver um estudo 

prévio das potencialidades de IED de cada setor do Brasil e os destinos possíveis 

desses investimentos. É importante prestar atenção aos diferentes níveis de 

                                                           
57

 Aqui, foram analisados os textos presentes no World Investment Report de 2006 (UNCTAD, 2006), 
que conferia detalhes da estratégia “Go Global” adotada pelos chineses, além do livro 
“Internacionalização de empresas: experiências internacionais selecionadas”, do IPEA (ACIOLY; 
LIMA; RIBEIRO, 2011), e do texto de Ruppert e Bertella (2010), intitulado “Internacionalização dos 
conglomerados sul-coreanos”. 
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maturidade em relação à internacionalização desses setores, pois alguns 

necessitariam de mais apoio às exportações, enquanto outros já estariam prontos 

para montar unidades de negócio fora do Brasil; 

 

 Definição de estratégia regional para o IED: outro mapeamento necessário 

diz respeito aos países para alocação dos IEDs, que deveria contar com a Apex, o 

MDIC e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nas regiões próximas ao Brasil, o 

estabelecimento de centros de distribuição ou unidades produtivas de empresas 

brasileiras poderia ser muito útil para apoiar as exportações aos países com os 

quais há acordos de livre comércio ou de complementação econômica. Em relação 

aos investimentos em países desenvolvidos, a busca por fortalecer a marca e 

adquirir tecnologia (e.g., Coreia do Sul), pode significar vantagens importantes para 

aprimorar a posição competitiva das ETNs brasileiras. 

 

 

4.4 Apoio por meio da rede de acordos internacionais 

 

 

Acordos Internacionais de Investimentos (AIIs) é o nome que se dá para um 

agrupamento de acordos entre dois ou mais países, os quais são classificados pela 

UNCTAD (2006) em dois tipos principais: (i) acordos para evitar a bitributação; e (ii) 

acordos para promoção e proteção dos investimentos (APPIs).  

Mas, vale dizer que essas não são as únicas formas existentes, pois, 

atualmente, tem ganhado relevância a negociação de cláusulas de investimento em 

acordos de livre comércio (UNCTAD, 2006). 

Nas próximas subseções, serão tratados os acordos de bitributação e aqueles 

para promoção e proteção dos investimentos. 

 

 

4.4.1 Acordos para evitar a bitributação 

 

 

Em linhas gerais, o fenômeno da bitributação ocorre quando duas normas, 

pertencentes a ordenamentos jurídicos de dois Estados soberanos distintos, 
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descrevem o mesmo fato. Dessa forma, ocorre um fenômeno chamado de concurso 

internacionalmente legítimo de normas sobre a renda das ETNs (TORRES, 1997).  

A definição mais aceita internacionalmente é dada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade que desenvolveu um 

modelo para a negociação entre países: 

Dupla tributação jurídica internacional pode ser geralmente definida 
como a imposição de dois tributos comparáveis em dois (ou mais) 
Estados para o mesmo contribuinte em relação ao mesmo assunto e 
por período idêntico. Seus efeitos perniciosos no intercâmbio de bens 
e serviços e movimentos de capital, tecnologia e pessoas são tão 
conhecidos que é raramente necessário enfatizar a importância em 
remover os obstáculos que a dupla tributação apresenta para o 
desenvolvimento das relações econômicas entre os países (OCDE, 
2008, p. 7, tradução nossa)58.  

 

Aplicando ao caso das ETNs, a operação destas em países diferentes da sua 

residência gera a necessidade de recolhimento do Imposto de Renda (IR) no país 

fonte da operação e, no momento da repatriação dos recursos, no país de residência 

da empresa. Para evitar essa exigência simultânea de tributos, os Estados 

envolvidos eliminam tal incidência por meio de tratados, geralmente bilaterais. Além 

de contribuir para conferir maior segurança jurídica e fiscal, bem como impedir a 

discriminação entre os contribuintes internacionalmente, a celebração desses 

acordos para evitar a dupla tributação torna menos custoso do investimento das 

empresas no exterior. 

O sucesso para alavancar os IEDs de um país depende de alguns fatores e, 

principalmente, da interação entre as estratégias privada e de políticas públicas. É 

preciso ser cauteloso em afirmar quais dessas políticas são mais eficientes para 

fomentar as inversões no exterior, pois não existem estudos com essa amplitude. No 

entanto, a SOBEET, em parceria com o Valor Econômico, enviou pesquisa às ETNs 

de capital brasileiro, sobre que medidas o Governo brasileiro deveria adotar a fim de 

estimular seus investimentos no exterior.  

Como demonstrado no Gráfico 8, a seguir, há um relativo equilíbrio no 

apontamento das iniciativas mais relevantes, porém liderou a pesquisa, com quase 

                                                           
58

 Texto original, em inglês: “International juridical double taxation can be generally defined as the 
imposition of comparable taxes in two (or more) States on the same taxpayer in respect of the same 
subject matter and for identical period. Its harmful effects on the exchange of goods and services 
and movements of capital, technology and persons are so well known that is scarcely necessary to 
stress the importance of removing the obstacles that double taxation presents to the development of 
economic relation between countries”. 
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um quarto das respostas (23,0%), a celebração de tratados entre o Brasil e outros 

países para evitar a bitributação. Em segundo lugar, com 21,9% das respostas, 

estão os programas de dedução fiscal, corroborando que o tema tributário, tão 

presente nas reclamações sobre o Custo Brasil, reaparece nas medidas de apoio à 

internacionalização produtiva. 

 

 

Gráfico 8 - Medidas que o Governo brasileiro deveria adotar. 
Fonte: SOBEET e Valor Econômico (REVISTA VALOR, 2011). 

 

 

O Brasil assinou seu primeiro acordo para evitar a bitributação em 1965, com 

a Suécia. A partir desse instrumento, o país firmou mais 32 acordos, dos quais 

quatro ainda aguardam ratificação, e um deles (com a Alemanha) foi denunciado, ou 

seja, teve a sua validade retirada do ordenamento jurídico. Assim, o país totaliza 

apenas 28 acordos para evitar a bitributação, sendo a maioria deles celebrada com 

países desenvolvidos, que tinham interesses ofensivos em relação ao mercado 

interno brasileiro e, não raro, faziam muitas concessões tributárias ao Brasil. 

Os países em desenvolvimento, destino da maior parte do montante investido 

pelo Brasil nos últimos anos, foram alvo de poucos acordos. Na América Latina, os 

acordos foram celebrados com somente seis países, enquanto, na África, apenas a 

África do Sul tem esse tipo de tratado com o Brasil. 
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Ademais, como ressalta Vaz (2011, p. 81), o número reduzido não é o único 

empecilho em relação aos tratados de bitributação. A seguir, o autor resume os 

obstáculos: 

Sob esta perspectiva, os principais exemplos desta situação [da 
ausência de estímulo fiscal à internacionalização] são: (i) a 
inadequação e o diminuto número de tratados internacionais para 
evitar a bitributação; e (ii) o anacronismo das normas de tributação 
dos resultados auferidos no exterior por filiais de empresas 
brasileiras.  

 

Em relação ao anacronismo das normas, Vaz (2011) menciona o fato de as 

autoridades brasileiras incluírem a cláusula conhecida como “tax sparing” (cláusula 

de crédito fictício)59, entre outros requerimentos, que revela uma preocupação 

datada no tempo, quando o Brasil praticamente só recebia investimentos do exterior 

e desejava garantir que o regime de investimentos não beneficiasse apenas o 

investidor estrangeiro e que o ônus da renúncia fiscal recaísse sobre o Brasil. Essa 

cláusula tem sido o maior impedimento para celebrar tratados com os Estados 

Unidos e também com a Alemanha, dois importantes mercados para as empresas 

brasileiras, por dois motivos principais: o de que o Brasil já passou a país com grau 

de investimento e não precisa mais de tais incentivos, e o de que aceitar a cláusula 

significaria um precedente que geraria expectativa de tratamento equivalente a 

outros países (VAZ, 2011). 

A partir dessa análise, há indícios de resistência para a celebração de 

acordos que evitem a bitributação. Embora seja fácil entender que o Governo 

mantenha uma postura de país preponderantemente importador de capital nas 

negociações de novos tratados, é evidente que o Ministério da Fazenda (MFAZ), por 

meio da Secretaria da Receita Federal (SRF), possui instrumentos para incentivar o 

IED, e tais ações não têm se materializado. 

Desse modo, alguma flexibilização na estratégia de negociação desses 

tratados seria interessante para fomentar o investimento no exterior. Entre elas, 

destacam-se: 

 

 Flexibilização da cláusula de tax sparing nas negociações de novos 

tratados: o Governo deve buscar isolar o tema da cláusula de tax sparing que 

                                                           
59

 Para mais informações, ver: OCDE. Model tax convention on income and on capital: condensed 
version. Paris: OECD Publications, 2008, p. 281-283. 
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permitiria concluir novos acordos com países relevantes tanto para recepção como 

para realização dos investimentos; 

 

 Definição de países prioritários e centralização de esforços para concluir 

tratados: elaborar estudos e consultas junto ao setor privado para definição de 

países prioridades para o investimento direto brasileiro, bem como iniciar novas 

negociações para a celebração desses acordos, em especial com os países em 

desenvolvimento, novos alvos das ETNs brasileiras. 

 

 

4.4.2 Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (APPIs) 

 

 

A celebração de APPIs é prática comum ao redor do mundo há muitas 

décadas. Para o Governo brasileiro, no entanto, a negociação desses tratados foi 

inaugurada somente por volta de 1995, época em que a preocupação central do 

Brasil era de atrair investimentos estrangeiros a fim de garantir um volume de 

dólares necessário para evitar crises cambiais. 

As décadas de 1970 e 1980 assistiram à proliferação das iniciativas de países 

desenvolvidos, exportadores de capital, no sentido de concluir os APPIs para 

garantir a segurança aos seus investimentos, dirimindo os chamados riscos não 

comerciais. Está implícita, portanto, a ideia de instabilidade política das nações 

menos desenvolvidas como fator de maior motivação por detrás da celebração 

desses acordos. Entre os principais instrumentos para conferir garantias ao 

investidor internacional, estão cláusulas como a definição do que é investimento, o 

tratamento de nação mais favorecida e, principalmente, as nacionalizações e 

desapropriações (ou medidas similares) e a forma de indenização do investidor 

estrangeiro. 

O caso brasileiro ilustra com precisão o fato acima mencionado, e a análise 

dos acordos negociados pelo país mostrou um panorama problemático em diversos 

aspectos que devem ser levados em conta caso o Governo do Brasil entenda que a 

conclusão de tais acordos possa ser benéfica para as suas ETNs. 

O Brasil possui apenas 11 acordos assinados, porém nenhum deles está em 

vigor. O Chile assinou 24, mas possui apenas nove deles vigendo, enquanto a 
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Argentina destaca-se como a maior signatária, com 39, sendo que 25 destes estão 

em vigor (BRASIL, 2008). O passado de busca por atração de divisas internacionais 

motivou a ação dos países sul-americanos, inclusive o Brasil, que, no entanto, 

adotou postura mais combativa, por entender que a atração desses IEDs se dava 

por razões outras que não a celebração de APPIs, conforme citação de estudo 

elaborado pela Consultoria do Congresso Nacional: 

Portanto, podemos inferir que a assinatura de tais acordos não 
constitui um instrumento fundamental para a atração de 
investimentos estrangeiros. Cabe lembrar que o principal atrativo 
para investimento estrangeiro tem sido a estabilidade econômica, 
tendo o Brasil recebido grande leva de capital externo desde o Plano 
Real sem a aprovação de nenhum APPI (AZEVEDO, 2001, p. 9). 

 

Além disso, o mesmo estudo concluiu que é duvidosa a conveniência de tais 

acordos nos moldes estabelecidos (especialmente no que se refere ao acordo 

bilateral com a Suíça), pois: (i) isso compromete o país por tempo longo, 

negligenciando mudanças econômicas internacionais; (ii) o texto privilegia o 

investidor internacional em detrimento do doméstico; (iii) há conflitos com a 

Constituição Federal quanto à forma de indenização dos investidores; (iv) a escolha 

do foro internacional como prerrogativa unilateral do investidor contraria a lei 

brasileira; e (v) os acordos ignoram eventuais problemas de balanço de 

pagamentos, previstos em outros acordos da Organização Mundial de Comércio 

(OMC)60 (AZEVEDO, 2001). 

Os acordos negociados no passado possuíam contornos diferentes, uma vez 

que sua razão era atrair capitais e não de incentivar a saída. Além disso, outra 

característica dos antigos APPIs era a presença de cláusulas que supostamente 

feriam a soberania dos países em desenvolvimento. Exatamente por isso, muitas 

nações do terceiro mundo denunciaram seus acordos, e, atualmente, inaugurou-se a 

chamada quarta geração dos acordos internacionais de investimento, caracterizada 

por maior flexibilidade e equilíbrio entre investidor e Estado, definindo mais 

precisamente o conceito de expropriação indireta, equilibrando a solução de 

disputas e introduzindo cláusulas de desempenho do investidor estrangeiro, para 

atender aos objetivos de desenvolvimento do país receptor (LA CUARTA..., 2006). 
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 Ver o artigo XII do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 – Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio – e o artigo XII do General Agreement on Trade in Services (GATS) – Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços. 
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 Os APPIs podem não ser decisivos, ou mesmo relevantes, especialmente 

quando os IEDs das ETNs brasileiras se direcionarem a países desenvolvidos com 

forte estabilidade econômica e política, detentores de leis domésticas que, por si só, 

conferem grande segurança ao investidor. No entanto, os APPIs podem ser 

instrumentos de muita utilidade em empreendimentos na América Latina ou no 

continente africano, e alguns exemplos internacionais podem ser citados para 

justificar a celebração, como as denúncias das empresas norte-americanas Texaco 

e Chevron de violações do acordo bilateral entre Equador e os Estados Unidos, ou 

no caso da Venezuela com o Canadá, em que o reclamante era a canadense Gold 

Reserve Inc. (MALIK, 2010).  

Pode-se citar, ainda, o imbróglio envolvendo o Estado Plurinacional da Bolívia 

e a empresa brasileira Petrobrás, que não contava com acordo de proteção de 

investimento direto entre Brasil e Bolívia. A única saída da petroleira brasileira foi 

uma engenharia jurídica internacional, pois, pelo fato de a empresa sediada no país 

vizinho ser parte de uma holding com sede na Holanda, a estatal brasileira poderia 

recorrer às câmaras arbitrais internacionais para acionar um valor considerado justo 

para a indenização relacionada à expropriação da empresa na província boliviana de 

Santa Cruz de La Sierra. 

Além disso, cumpre salientar que, para outras nações que têm expandido os 

IEDs de suas empresas, tem sido relevante para a decisão de investir o fato de 

contar com uma significativa rede de acordos internacionais de investimentos, 

principalmente APPIs. As ETNs da África do Sul, importantes investidoras na África, 

possuem cerca de 15 acordos somente com os países da região. A China também 

possui acordos com cláusulas para proteção jurídica de seus investimentos na 

África, como no recente acordo com a Costa do Marfim. As empresas da Coreia do 

Sul, por sua vez, estão amparadas em mais de 90 acordos internacionais para 

promoção e proteção dos investimentos, enquanto a Espanha conta com proteção 

jurídica contra incertezas políticas e expropriações – sujeitas à indenização em 

moeda conversível – com um total de 55 países61. 

                                                           
61

 As informações estão presentes em: ACIOLY, Luciana; LIMA, Luis Afonso Fernandes; RIBEIRO, 
Elton J. J. (Org.). Internacionalização de empresas: experiências internacionais selecionadas. 
Brasília: IPEA, 2011. Para a África do Sul, os dados estão no capítulo de autoria de Ribeiro e 
Ruppert (em especial, na p. 46); para a China, no capítulo de autoria de Acioly e Leão (p. 73); para 
a Coreia do Sul, no capítulo de autoria de Ribeiro e Ruppert (p. 106); e para a Espanha, no capítulo 
de autoria de Ruppert e Lima (p. 133-134). 
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A partir desses elementos, e sabendo que as ETNs brasileiras apontaram – 

no levantamento feito pela SOBEET e Valor Econômico (REVISTA VALOR, 2011) – 

esse instrumento como encorajador à atividade de IED, é importante que se tenha 

um posicionamento do Governo brasileiro no sentido de proteger os IEDs de suas 

empresas no exterior. Contudo, a eventual celebração desses acordos pelo Brasil 

deve contar com uma visão equilibrada que não venha a ferir a soberania de outras 

nações em desenvolvimento. Assim, entre as principais diretrizes sobre os APPIs, é 

possível salientar: 

 

 Definição de um texto base para finalização de APPI no Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL): como apontado pela Consultoria do Congresso (AZEVEDO, 

2001), o Protocolo do MERCOSUL possui texto equilibrado e mais adequado à 

legislação do Brasil. A atualização desse protocolo, com a inclusão de cláusulas dos 

tratados de “quarta geração”, pode ser a base para as negociações com terceiros 

países, tanto para interesses ofensivos como para atração de investimentos que 

atendam ao interesse de desenvolvimento dos membros do bloco. Esta prática 

assemelha-se ao modelo definido regionalmente pelos países da ASEAN; 

 

 Ampliação dos APPIs com nações em desenvolvimento: a partir de um 

texto base equilibrado, que respeite a soberania de outros povos e contribua para o 

desenvolvimento mútuo, o Governo brasileiro deve partir para negociações com 

países da África e América Latina, locais em que a imprevisibilidade é alta, por conta 

do elevado risco político. A iniciativa brasileira deve ter características menos 

ofensivas do que as observadas pelos países desenvolvidos no passado e prezar 

pelo respeito e mútuo ganho, valores que geram boa percepção por parte dos 

países em relação às empresas brasileiras e ao Brasil; 

 

 Utilização da MIGA para solução de controvérsias: a Agência Multilateral 

oferece serviços para solução de disputas entre Estados e empresas, atuando em 

busca de um acordo entre as partes envolvidas ou de compensação financeira ao 

investidor, em concordância com os termos presentes na convenção que 

estabeleceu a Agência. A carência de acordos para proteção de investimentos por 

parte do Brasil pode, assim, ser compensada pelo uso dos serviços de solução de 

disputas da MIGA. 
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4.5 Políticas fiscais e tributárias específicas 

 

 

Em adição ao reduzido número de acordos para evitar a bitributação e o seu 

caráter anacrônico, é fato que o Brasil carece de uma política tributária específica 

que incentive a internacionalização de suas empresas. Como já mencionado, para 

as próprias ETNs brasileiras, um programa de dedução fiscal para incentivar o IED é 

entendido como a segunda política pública mais importante que o Governo brasileiro 

deveria colocar em prática (REVISTA VALOR, 2011).  

Esses instrumentos são utilizados por outras nações, como, por exemplo, 

pela Espanha, Malásia e China. No entanto, o ponto fundamental é que o tema da 

internacionalização produtiva deve ganhar espaço na agenda da Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda (SRF/MFAZ), caso contrário, a aplicação 

dessas políticas dificilmente decolará. 

A experiência da Espanha talvez seja a mais ilustrativa de apoio fiscal e 

tributário deliberado à internacionalização de suas empresas. Contudo, por detrás do 

conjunto de políticas utilizadas, havia uma nítida percepção do Governo espanhol de 

que, nos anos de 1980, as empresas de capital nacional se encontravam em 

condições de competição desfavoráveis no contexto econômico regional e 

internacional. A decisão de apoiar a internacionalização das ETNs, portanto, 

obedecia aos objetivos de busca de ganhos de competitividade e de criação de um 

ambiente de negócios favorável à concorrência (RUPPERT; LIMA, 2011). 

Especificamente em relação ao apoio tributário, a Espanha estabeleceu um 

programa de dedução fiscal para as empresas, conforme descrito por Ruppert e 

Lima (2011, p. 132): 

Foi estabelecido um programa de dedução fiscal para as empresas: 
lei de imposto sobre as sociedades, que dá o direito às empresas de 
praticar deduções de 25% da cota integral dos gastos efetivamente 
realizados na criação de sucursais ou no estabelecimento 
permanente no exterior, na participação ou aquisição de sociedades 
estrangeiras, na constituição de filiais diretamente relacionadas à 
exportação de bens e serviços ou com publicidade no exterior. 

 

Outra experiência de apoio específico por meio de reduções tributárias é a da 

Malásia, cuja prática de dedução ocorreu com ainda mais profundidade – 

comparada ao caso da Espanha –, de três maneiras distintas: (i) deduções para 



 
108 

 

 

atividades que apresentassem despesas pré-operacionais, isto é, aquelas que 

antecedem os investimentos efetivos relacionados à internacionalização; (ii) 

dedução nos rendimentos auferidos no exterior e reenviados à Malásia; e (iii) 

isenção de IR sobre os rendimentos das empresas que fossem convertidos em 

investimento externo direto (LEÃO; NOZAKI; SOUZA, 2011). 

Todavia, a decisão de lançar mão de incentivos fiscais à internacionalização 

demanda que o Governo esteja ciente dos benefícios e dos custos de oportunidade 

implícitos nessa decisão, conforme salientado pela UNCTAD (2003, p. 124, tradução 

nossa)62: 

Quando um incentivo fiscal é oferecido, os custos podem incluir 
renúncia de receitas pelo Governo, enquanto incentivos financeiros 
implicam desembolso de fundos públicos para o investidor em 
questão, fechando a oportunidade de utilizar esses fundos para 
outros propósitos, como aprimorar a infraestrutura ou treinar mão de 
obra (determinantes locacionais que fomentem a habilidade dos 
países em atrair IEDs sustentáveis). 

 

O Brasil precisaria, portanto, tomar essa estratégica decisão, que não é trivial, 

visto que há inúmeros outros interesses de política doméstica em jogo. Feito isso, as 

políticas públicas de dedução fiscal aplicadas por Espanha e Malásia demonstram 

que o estímulo tributário à internacionalização produtiva pode ocorrer de maneira 

específica e sob a forma de deduções, e servem de modelo ao Brasil. 

Contudo, para o caso brasileiro, há ainda outros mecanismos, também 

relacionados à parte fiscal, que poderiam estimular os IEDs. Nesse caso, destaca-se 

a crítica das empresas em relação ao regime de tributação do Governo brasileiro 

sobre os lucros gerados pelas filiais de empresas brasileiras no exterior.  

A forma de tributação sobre a renda ocorre pelo critério contábil. Essa 

situação, segundo Vaz (2011), é problemática, inadequada, contestável 

juridicamente e desestimuladora ao IED, porque nem sempre a existência de lucro 

contábil se materializa em disponibilidade de caixa, ou seja, capacidade econômica 

e financeira da empresa em questão. Aliado a isso, há ainda o fato do risco de 

reversão de uma situação de lucro em prejuízo, em que a tributação da renda pode 

alcançar o próprio patrimônio do investidor (VAZ, 2011). 

                                                           
62

 Texto original, em inglês: “Where a fiscal incentive is offered, costs may include revenues forgone 
by the government, while financial incentives imply a disbursement of public funds to the investor in 
question, closing the opportunity to use those funds for other purposes, such as improving the 
infrastructure or training the workforce (locational determinants that enhance the ability of countries 
to attract sustainable FDI)”. 
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Em suma, dois pontos são importantes de serem considerados em matéria de 

políticas públicas relativas à tributação para apoiar os IEDs: 

 

 Criação de uma estratégia do Ministério da Fazenda: como exposto, o 

MFAZ não tem uma visão clara dos benefícios da internacionalização, ou, ao menos, 

não traduz isso sob a forma de reduções de tributos às empresas. Os incentivos 

poderiam ocorrer com base em critérios como deduções de IR mais agressivas para 

empresas que incorporassem tecnologia no exterior, ampliando, com isso, a 

competitividade dessas empresas e do país; 

 

 Modernização e atualização da tributação da renda das ETNs: 

desenvolvimento de um novo regime de tributação da renda de filiais, controladas e 

coligadas de empresas brasileiras no exterior. Vale ressaltar que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) está avaliando o método de tributação aplicado atualmente, 

pelo critério contábil, e pode decretar sua inconstitucionalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A primeira seção desta pesquisa mostrou três tradicionais abordagens para 

explicar a realização de IED.  

A abordagem histórica enfatiza que a internacionalização das empresas faz 

parte de um fenômeno maior, da concentração e centralização do capital em um 

grupo reduzido de empresas que atuam em oligopólios. 

A abordagem microeconômica aponta fatores domésticos relacionados à 

empresa e que induzem ao IED. O argumento mais registrado nessa teoria é de que 

a internacionalização está relacionada ao desenvolvimento de alguma vantagem ou 

descoberta por parte das empresas que superaria custos associados à atividade. É 

a capacidade de inovação das empresas que possibilita o desenvolvimento dessas 

vantagens. 

A última teoria argumenta a existência de fatores relacionados diretamente ao 

local de destino do IED como parte de seu determinante. A imobilidade de alguns 

fatores de produção (como a terra e a mão de obra), a necessidade de proteção das 

patentes das empresas e as medidas governamentais do país receptor (como 

política tarifária) influenciam decisivamente o IED. 

O valor do grande porte da empresa para a realização do IED é sublinhado 

nas três teorias. Diante disso, conclui-se que a abordagem teórica fica incompleta, 

se não for considerada a atuação das PMEs. Essas empresas não contam com 

crédito farto e produção em larga escala, mas desenvolvem vantagens próprias, 

como a capacidade e a agilidade em estabelecer parcerias internacionais com 

sinergias. O mais fácil acesso à tecnologia impulsionou a realização de IED pelas 

PMEs, como na indústria de softwares, inclusive no Brasil. 

A conclusão da seção teórica desta pesquisa constata, ainda, a não 

existência de uma teoria particular para explicar a existência das ETNs em países de 

internacionalização tardia. A industrialização tardia nessas localidades fez com que 

tais empresas desenvolvessem vantagens em períodos posteriores. Mas, é 

importante salientar que o nascimento tardio ocorreu após a superação de barreiras 

cambiais e em contexto de maior competitividade global com setores já dominados 

por grandes conglomerados. Isso exige ainda mais políticas públicas direcionadas 
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ao aumento da competitividade e à criação de ativos intangíveis pelos entrantes 

tardios. 

Na segunda seção desta dissertação, destacou-se que o maior protagonismo 

dos países em desenvolvimento esteve muito relacionado ao desempenho das 

empresas dos países asiáticos, que responderam por 75% de todo o fluxo de IED do 

mundo em desenvolvimento no ano de 2010.  

Na lista Forbes das maiores empresas de nações menos desenvolvidas, as 

organizações da China (incluindo Hong Kong e Taiwan) e Coreia do Sul dominam, 

com mais de 50% de participação. Em outro ranking, o das 100 maiores empresas 

transnacionais de países em desenvolvimento da UNCTAD, os dois países citados, 

juntamente com Rússia, Cingapura, Índia e África do Sul, possuem o maior número 

de ETNs. 

Ainda segundo o ranking da UNCTAD, as empresas de capital brasileiro 

representam apenas 3% do total (três empresas). Essa quantidade é inferior à de 

economias muito menores que a brasileira, como a da África do Sul, que possui oito 

ETNs na lista. O valor de ativos no exterior, porém, é mais elevado, e coloca o Brasil 

em situação comparável à da Rússia, que tem três vezes mais ETNs na lista. Isso 

diz muito sobre a qualidade da internacionalização brasileira, que concentra o valor 

de ativos no exterior em um número reduzido de empresas e setores, geralmente 

ligados a recursos naturais. 

Outras publicações que apenas levam em consideração as ETNs brasileiras 

atestam o baixo grau de internacionalização dessas empresas. Segundo dados 

primários da pesquisa da SOBEET/Valor Econômico, das 51 empresas 

respondentes, 34 (66%) possuem índice de internacionalização abaixo de 20%. 

Destas 34 empresas, 24 possuem índice de internacionalização abaixo de 10%. 

As maiores ETNs do Brasil têm grande porte, mas concentram o volume de 

IED. Com base na receita obtida fora e no volume de emprego e de ativos no 

exterior, é possível concluir, também, que o mercado internacional, salvo alguns 

casos específicos, tem importância significativamente menor que o mercado 

doméstico.  

No entanto, há um ponto positivo sobre as ETNs brasileiras constatado na 

pesquisa SOBEET/Valor Econômico em termos setoriais. As empresas intensivas 

em conhecimento do setor de tecnologia de informação somam sete ETNs, o maior 

número entre os 20 setores agrupados. 
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A terceira seção desta pesquisa se propôs a responder duas questões 

centrais. A primeira delas indagava se os impactos socioeconômicos para o país 

emissor do IED justificavam a introdução de políticas públicas. Em segundo lugar, 

inquiria se, para incentivar a internacionalização, era preciso ir além de apenas 

medidas de incentivo direto ao IED. 

Sobre o primeiro ponto, a discussão inaugural da pesquisa foi em relação ao 

efeito do IED sobre a vulnerabilidade externa do país. O resultado de estudos 

empíricos para os Estados Unidos, a Suécia e o Japão (LIPSEY; RAMSTETTER; 

BLOMSTROM, 2000) demonstrou que a intensificação do IED, em geral, levou ao 

aumento das exportações. Para o Brasil, Além e Cavalcanti (2005) defendem que, 

mesmo que, em um primeiro momento, ocorra redução das exportações, a 

instalação de filiais abre oportunidades para a expansão do comércio intrafirma no 

médio e longo prazos, inclusive com diversificação de produtos. 

A segunda discussão foi sobre os efeitos da internacionalização sobre o 

mercado de trabalho. Estudo empírico para a Suécia (BLOMSTROM; FORS; 

LIPSEY, 1997) demonstrou correlação positiva entre IED e geração de empregos no 

país emissor. Efeito parecido foi obtido para a Coreia do Sul (AHN et al, 2005), no 

entanto, com ressalvas para aqueles IEDs realizados em setores de mão de obra 

intensiva, principalmente direcionados para a China. Resultados semelhantes, de 

queda do emprego em alguns setores, foram obtidos para os Estados Unidos, 

quando os seus investimentos são direcionados a países com custos trabalhistas 

mais reduzidos.  

Entretanto, estudos elaborados para o Brasil (DE NEGRI; ARBIX; SALERNO, 

2005; PROCHNIK; ESTEVES; FREITAS, 2006) e para a Suécia (BLOMSTROM; 

FORS; LIPSEY, 1997) adicionaram outros benefícios. Os três estudos comprovaram 

que a internacionalização das empresas gera empregos mais bem remunerados e 

de melhor qualidade. Vale ainda destacar que os dois estudos conduzidos para as 

ETNs brasileiras concluíram que as firmas que realizam IED são mais produtivas, 

têm mais acesso à tecnologia, e, por isso, possuem maior propensão a inovar. 

A síntese da literatura utilizada permite afirmar que os resultados líquidos da 

internacionalização são positivos para o aumento e a diversificação das 

exportações, para a geração de emprego e para a elevação da produtividade e a 

propensão a inovar das empresas. Portanto, os benefícios econômicos em diversas 
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áreas justifica a atuação do Governo por meio de políticas públicas para incentivar a 

saída de IED. 

Alguns custos referem-se, principalmente, aos setores intensivos em mão de 

obra, que podem ser tratados de maneira particular, com políticas de 

competitividade. 

 

 

Políticas públicas 

 

 

Ainda na terceira seção desta pesquisa, a investigação identificou que a 

eficiência em apoiar o IED depende também de coordenação das políticas públicas 

com outras que visem a melhorar a posição competitiva das empresas. Com esteio 

em estudo da UNCTAD (2005), conclui-se que o Governo deve ter como alvo inicial 

assegurar um ambiente de negócios que facilite os investimentos, promova o 

empreendedorismo e, principalmente, incentive as empresas a investirem em P&D, 

para o desenvolvimento de vantagens específicas. 

O exemplo da Coreia do Sul (RUPPERT; BERTELLA, 2011) demonstra que o 

sucesso das empresas demandou um esforço inicial em desenvolver ativos 

intangíveis e uma indústria forte. No caso malaio, foi decisiva a política de conteúdo 

local do setor de petróleo e gás para o desenvolvimento de cadeias produtivas, a 

qual, posteriormente, gerou “sucessivas rodadas de internacionalização” (LEÃO; 

NOZAK; SOUZA, 2011, p. 156). Soma-se a esses exemplos o sucesso da 

internacionalização da Espanha, na qual as empresas com capacidade de 

investirem no exterior eram aquelas com ativos intensivos em conhecimento 

(HERRERA, 2006). 

As políticas públicas direcionadas especificamente à internacionalização das 

empresas foram abordadas na última seção desta pesquisa. Foram analisadas 

aquelas políticas já praticadas pelo Brasil, assim como outras que poderiam ser 

adotadas com base em práticas existentes em países de internacionalização tardia, 

especialmente China, Coreia do Sul, Espanha, África do Sul e Malásia. As políticas 

governamentais foram sistematizadas, de acordo com o critério da UNCTAD (2006), 

em: medidas cambiais, financiamento, apoio informacional, acordos internacionais e 

incentivos fiscais. 
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Em relação à primeira medida, a remoção de barreiras cambiais pelo Brasil 

ocorre desde os anos de 1980 (SICSÚ, 2006), e a pesquisa identificou um 

compromisso e estratégia do Banco Central, ao longo das décadas, na adoção de 

medidas liberalizantes e de conversibilidade do Real, ações facilitadoras dos 

investimentos no exterior. A abundância de reservas internacionais, somada ao 

compromisso do BCB, permite a conclusão de que, nessa área, o Brasil já adotou as 

medidas necessárias de incentivo à internacionalização. 

No que tange às linhas de crédito à internacionalização, o primeiro fator que 

chama a atenção é que o BNDES possui clareza sobre os benefícios da atividade e 

uma estratégia bem definida de apoio às empresas (FIOCCA, 2006). Entretanto, 

pesquisa realizada pela SOBEET/Valor Econômico demonstra que apenas 14% das 

ETNs do Brasil entrevistadas utilizaram linhas do Banco.  

Essa pesquisa deduziu que um dos serviços que poderiam fomentar ainda 

mais a linha do Banco é um mecanismo de mitigação de riscos políticos, como 

demonstram paralelos internacionais no caso coreano (RUPPERT; BERTELLA, 

2011), da África do Sul (RIBEIRO, 2011) e da China (ACIOLY; LEÃO, 2011). Uma 

das formas de se atingir essa meta seria a unificação de serviços de mitigação de 

riscos na instituição bancária ou fazer uso dos serviços da Agência Multilateral para 

Garantia de Investimentos (MIGA), pertencente ao Banco Mundial. 

No campo de apoio informacional, constituído por medidas como publicações 

sobre oportunidades de investimento, rodadas de negócios, seminários ou 

consultorias em geral que auxiliem o investidor (UNCTAD, 2006), e geralmente 

realizado por uma agência governamental, a pesquisa concluiu que elas ainda são 

tímidas no Brasil e estão focadas em ações para promover a exportação (REVISTA 

VALOR, 2011). Portanto, não há uma estratégia definida para apoio ao IED. 

O estudo propõe a ampliação do efetivo dos Centros de Negócios (CNs) 

internacionais da Apex e de profissionais multidisciplinares que estudem, entre 

outros pontos, o ambiente de negócios do país de destino do IED. Ademais, é 

importante a definição de estratégias setoriais e de definições regionais para o apoio 

ao IED do Brasil, com a cooperação entre órgãos governamentais como agências 

governamentais (Apex e ABDI) e institutos de pesquisa (IPEA), tal qual ocorre em 

países como a China, com o Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento 

(ACIOLY; LEÃO, 2011). 
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Em relação às redes de acordos internacionais, notou-se que a ação do Brasil 

para celebrar acordos de bitributação é a ação mais demandada pelas ETNs do país 

(REVISTA VALOR, 2011). Este estudo diagnosticou a inadequação, o diminuto 

número de tratados e o anacronismo das normas como empecilhos para alavancar 

esses acordos. 

A partir disso, a presente pesquisa defende a flexibilização da cláusula de 

crédito fictício (tax sparing) nas negociações desses tratados (REVISTA VALOR, 

2011), além de estabelecer, junto ao setor privado, países prioritários para iniciar 

novas negociações. 

No caso dos Acordos para a Promoção e Proteção dos Investimentos 

(APPIs), este estudo demonstrou que o Brasil possui apenas 11 assinados e 

nenhum deles em vigor (BRASIL, 2008). O contexto em que foram negociados 

refletia a necessidade do país em atrair divisas internacionais e mostrava que eles 

favoreciam, sobremaneira, as empresas investidoras e conflitavam com a 

Constituição Federal (AZEVEDO, 2011). Em outros países em desenvolvimento, os 

APPIs foram denunciados por supostamente ferirem a soberania nacional. 

O estudo conclui que a mitigação de riscos políticos por meio de APPIs pode 

contribuir para fomentar o IED brasileiro (REVISTA VALOR, 2011), e há exemplos 

internacionais nesse sentido, como a Coreia do Sul, que conta com mais de 90 

acordos desse tipo (RUPPERT; BERTELLA, 2011), ou a África do Sul, que celebrou 

15 só com as nações africanas (RIBEIRO, 2011). 

 Algumas ações que poderiam ser tomadas nesse sentido são a definição de 

um texto base no âmbito do MERCOSUL, equilibrado e adequado à legislação 

brasileira, e, a partir desse texto base, ampliar os APPIs com nações em 

desenvolvimento (especialmente da América Latina e da África), que respeitem a 

soberania dessas nações e protejam os investimentos do Brasil. Por fim, a carência 

de APPIs poderia ser compensada com a utilização da MIGA, que oferece garantia 

contra riscos políticos com serviços de solução de disputas entre Estados e 

empresas e compensações financeiras. 

Em termos de incentivos fiscais, a pesquisa conclui que não existem ações do 

Governo brasileiro. Os exemplos internacionais mais notáveis são o da Espanha, 

que permite “dedução de 25% da cota integral dos gastos efetivamente realizados 

na criação de sucursais ou no estabelecimento permanente no exterior” (RUPPERT; 

LIMA, 2011, p. 132), e o da Malásia, que, entre outras medidas, permite a isenção 
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de IR sobre os rendimentos das empresas que fossem convertidos em investimento 

externo direto (LEÃO; NOZAK; SOUZA, 2011). 

A adoção de políticas no campo tributário esbarra na ausência de estratégia 

do Ministério da Fazenda do Brasil. Além de medidas de deduções fiscais inspiradas 

em práticas de outros países, o Governo brasileiro pode mudar a forma de tributação 

sobre os lucros das filiais de ETNs no exterior pelo método contábil, a qual é 

considerada “problemática, inadequada, contestável juridicamente e 

desestimuladora” (REVISTA VALOR, 2011, p. 82). 
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