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Na última década (2001-2010) o Brasil e outros países da América Latina presenciaram, numa

determinada conjuntura mundial específica, e num momento de relativa estabilidade

macroeconômica na região, a emergência de multinacionais latinas, conhecidas pela literatura

recente como multilatinas (SANTISO, J. 2010). Uma aproximação para buscar compreender alguns

dos determinantes e limites desse processo no Brasil, país mais destacado com 34 multilatinas em

diversos setores (embora marcadamente ligadas aos recursos naturais) e principal país emissor e

receptor de IDE da América Latina (CEPAL, 2012), motivou o desenvolvimento desse projeto que

aponta ainda, para a necessidade de continuação das pesquisas tendo em vista a abrangência do

tema e sua atualidade.

A pesquisa pretendeu discutir desde uma perspectiva crítica o processo

recente internacionalização produtiva das multilatinas brasileiras no

cenário de mundialização do capital, utilizou-se como metodologia de

pesquisa a análise das evidências estatísticas desse processo, seus

diversos determinantes e limites, a partir de diversas bases de dados

nacionais e internacionais, além de rankings de multinacionais

realizados por diversos periódicos, combinada com uma revisão

bibliográfica sobre as teorias que envolvem o estudo

internacionalização e da mundialização do capital

Introdução Metodologia

Principais conclusões

A observação e análise crítica dos dados a luz da bibliografia apontou algumas conclusões principais:

i)crescimento significativo nos índices de internacionalização produtiva (IBDE – investimento brasileiro direto

externo), como aponta o gráfico 1, a partir de 2004;

i)ganha importante destaque ao longo do período analisado, na internacionalização produtiva, grandes empresas

lderes nacionais dos setores primários da economia: commodities e intensivos em recursos naturais,

acompanhando a tendência recente de aumento da participação relativa das exportações de produtos primários

ao longo dos anos 2000 na esteira da valorização internacional do preço das commodities;

iii)regionalmente, a internacionalização produtiva concentra-se em direção aos mercados consumidores de maior

relevância (com destaque para os EUA) e ao mercado regional do Mercosul;

iv)historicamente, o setor financeiro é que o mais investe capital nacional no exterior desde o início do processo

de internacionalização produtiva brasileira nos anos 1970. Porém no período houve mudanças qualitativas no

processo, com aumento significativo da participação do setor de agricultura e extrativa mineral (de 3,7% para

31,2%) no fluxo de IBDE realizado, aumento menor também no setor industrial e uma importante redução na

participação dos serviços (intermediação financeira) no fluxo total de IBDE de 91% em 2000 para 48% em 2010.

iii) o papel fundamental das políticas públicas durante o governo Lula-Dilma via programas de financiamento do

BNDES com linhas de financiamento e fomento à internacionalização produtiva (como fusões e aquisições), além

do estímulo à inovação e à competitividade externa.
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