
Internacionalização de Empresas 
Brasileiras 

Imagem: DCI 

 

Simone Galina 

 



Aula passada... 

• Os principais países destaques em 
internacionalização (EMED) – Brasil, México, 
Argentina e Chile. 

 
• As latino-americanas, concentradas em 

atividades vinculadas a vantagens naturais 
(petróleo, alimentos e bebidas, cimento, 
minério etc.). 

 
• Tigres Asiáticos, orientados para segmentos de 

maior sofisticação tecnológica. A maior parte, 
export-oriented, tendência de investir em P&D.  
 

 
 



BRICS 

• Dentre a evolução histórica no âmbito de 
globalização, 5 países emergentes tem se 
destacado. 

 



BRIC – Características  

BRASIL: Papel de produtor de alimentos e 
grande potencial em recursos naturais  
 
•Vale – Minério 
•JBS - Agroalimentícia 
•Natura – Cosméticos Naturais 

Rússia: Recursos naturais. O país possui a 
maior reserva de gás natural do mundo, a 
segunda maior reserva de carvão e a oitava 
maior reserva de petróleo. O petróleo, o 
gás natural e os metais representam 80% 
da economia nacional.   

China: Vem se tornando a oficina 
industrial do mundo (manufatura) 
 Mão-de-obra barata 
•Estabilidade política 
•Incentivos Fiscais 
•Grande mercado interno 

Índia: Escritório mundial de serviços 
relacionados com tecnologias de 
informação.  
• Principal beneficiário do outsourcing de 
serviços. 
• Maior produtora de softwares do mundo 

África do Sul: Recursos naturais. Destaque 
para mineração (diamantes e ouro).  
País de destaque no continente africano. 



Em comum... 

• O apoio Governamental varia e tem grande 
influência (em termos de incentivos, 
planejamentos, políticas de promoção).  

  

• O desenvolvimento econômico e a expansão é 
freado, porém, por uma infra-estrutura 
insuficiente, uma burocracia pesada, altas 
taxas de juros e uma "dívida social" elevada 
(pobreza, desigualdade, etc)  



Relevância dos BRICS 

• O IDE de MNCs de PED aumentou de US$ 51 million em 
1970 para US$ 413.2 billion in 2010, com maior parte do 
investimento (US$ 258.9 billion) por BRICS, destacando o 
crescimento da expansão internacional pelas MNCs dos 
PED, especialmente BRICS (Andrade et al. 2014, dados 
UNCTAD). 

 

• Crescentemente MNCs dos PED estão incorporando 
estratégias de competição global: Dados da UNCTAD 
(WIR 2014) mostram que 6 PED estão entre as ´top 20´da 
economia em termos de IDE.  

 

 

 







Brasil 

Após a década de 90, as empresas passaram a 
buscar alternativas de crescimento fora do 

mercado doméstico muito mais como formas 
defensivas e compensatórias do que como 

opções conscientes e internacionais de 
desenvolvimento empresarial 

Tanure e Duarte, 2006 (Cyrino A.; Barcellos, E. - Capítulo 9) 



Brasil 

• America Latina é o destino primordial do fluxo 
brasileiro (IDE), devido à proximidade cultural 

• Esse fluxo acontece principalmente através de 
fusões (joint ventures) e aquisições e de 
investimentos  GreenField 

• Após adquirir experiência e conhecimento, 
expandem operações para outros países 
também 

 

 



Multinacionais Brasileiras 

Fonte: REIS, Germano Glufke; FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Impacts of Global Mindset and Psychic  

Distance on the Performance of Brazilian Subsidiaries. Impacts of Emerging Economies and Firms on International Business, p. 126, 2012.  
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Texto para aula de hoje 
Cyrino et al 2010 



Cyrino et al. 2010 

 



Cyrino et al. 2010 

 



Period between entrances to foreign markets by the 
companies surveyed 

Cyrino et al. 2010 

 



• Some cosmetics, agribusiness and industrial 
companies failure in (first) expansion to Latin 
American - These companies may experience the 
“psychic distance paradox” (O’Grady and Lane, 
1996).  

• Conversely, many Brazilian companies, such as 
agribusiness and construction companies, were very 
successful in expanding to psychically distant markets in 
the Middle East 

Interessante 

Cyrino et al. 2010 

 



MNC Brasileiras 

Cyrino, Oliveira-Jr, Barcellos (2012, pp. 108-109) 
fizeram comparação com MNCB em 2002 e 2007: 



Texto (complementar) para aula de 
hoje 

Alem e Cavalcanti, 2005 
 



Motivação 

• Busca de novas fontes de crescimento (PIB baixo) 

• Busca de maior controle sobre os canais de 
distribuição e de contato com o cliente final 
(proximidade com o mercado consumidor) 

• Realocações geográficas das unidades produtivas 
(em busca de insumos, mercados ou ativos 
importantes) 

• Superação das barreiras tarifárias e não - 
tarifárias. 

 

 

 



• Resposta a invasão de empresas estrangeiras no 
país.  

•  Menores custos Transacionais (menos sujeitos as 
variações cambiais) 

• Diversificação para resistência ao choque 
• Melhor alocação de recursos e especialização 

(localizam onde podem produzir melhor) 
• Estímulo à internacionalização por parte do 

governo 
• Necessidade de desenvolver tecnologia 

 

Motivação 



• Condição de sobrevivência  

• Montar redes de distribuição 

• Formação de nome e valorização da marca 
internacionalmente 

• aproveitar rendimentos de escala (em produtos 
inovadores, isso é fundamental) 

• adaptação de produtos à demanda de mercados 
específicos, 

 

Motivação 



Entraves 

• Aspectos burocráticos e de legislação 

• Desconhecimento dos mercados 
internacionais 

• Restrição a financiamentos 

• Dificuldades na gestão de unidades no 
exterior, principalmente quanto ao acesso a 
informações  

• Dificuldade na identificação de parceiros 

 



• Falta de prática em negócios em outros países 

• Dificuldade no acompanhamento dos padrões 
de qualidade dos países desenvolvidos 

• Dificuldade de transferência da vantagem 
competitiva adquirida no Brasil para o exterior 

• Barreiras culturais e de mão-de-obra (idioma, 
formação) 

 

Entraves 



Desafios 

• Como as empresas brasileiras poderiam 
“queimar” etapas no processo de 
internacionalização de forma a evoluir mais 
rapidamente 

• Quais os problemas enfrentados por uma 
pequena empresa empreendedora ao 
internacionalizar-se? -> Caso Ivia 

 
 

 



Estudo de Caso: Ivia 
 Questões para Discussão  

1. Quais os problemas enfrentados pelos dirigentes da Ivia em 2007?  
2. Que fatores contribuíram, de forma significativa, para a decisão de ingresso da 

empresa no  
mercado externo? E que fatores contribuíram para a entrada em Portugal?  
3. Qual a direção de crescimento a ser adotada pela Ivia: expansão nacional, 

internacional, ou uma  
combinação? O que priorizar? E qual a velocidade de expansão?  
4. A Ivia deveria buscar aprofundar sua presença nos mercados em que já opera (Brasil 

e Portugal),  
ou deveria expandir-se para outros mercados?  
5. No caso de ingresso em novos mercados, quais as vantagens e desvantagens dos 

países  
considerados pela direção da Ivia (Espanha, ex-colônias portuguesas, Canadá e Estados 

Unidos)?  
6. Quais as vantagens e desvantagens da sistemática de entrada adotada pela Ivia no 

mercado  
português? Esta sistemática poderá ser replicada em outros mercados no exterior?  
7. Quais as principais recomendações estratégicas para os próximos cinco anos? 
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Dados do Bacen 

• CBE - Capitais brasileiros no exterior  

– www.bcb.gov.br/?cbe 

 

• Censo de Capitais Estrangeiros 

– www.bcb.gov.br/?CENSOCE 

• Investimento estrangeiro direto  

– www.bcb.gov.br/?INVEDIR 
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