
T ecnicamente, a Sadia não é uma
multinacional. É bem verdade que

os produtos da empresa são vendidos
em mais de 90 países - em alguns de-
les, com marca própria. E que quase
metade de seu faturamento, de R$ 8,3
bilhões por ano, é gerada lá fora. Mas
o fato é que, apesar dessa presença glo-
bal, a Sadia é tão-somente uma gran-
de empresa brasileira. Todas as suas
11 fábricas estão no Brasil. Dos 46 mil
funcionários atuais, apenas 300 traba-
lham além das fronteiras nacionais -
e pouquíssimos são contratados lá fora.
Negócios "internacionais", mesmo, só
as exportações daqueles produtos de-
senvolvidos, manufaturados e emba-
lados aqui. ASadia, portanto, não é uma
multinacional. Ou melhor: não era.

Em setembro deste ano, a com-
panhia fundada em 1944, na cidade
de Concórdia, no oeste de Santa
Catarina, decidiu dar o passo definiti-
vo rumo à internacionalização. Em
um fato relevante, anunciou a cons-
trução de sua primeira fábrica fora do
Brasil. "Já atuávamos em mais de 100
mercados e tínhamos escritórios co-
merciais em 11 países. Sentimos que
era hora de construir uma fábrica no
exterior", justifica Gilberto Tomaz-
zoni, diretor-presidente da Sadia. O
empreendimento será erguido na
Rússia por meio de umajoint venture
com a Miratorg, empresa que já dis-
tribuía os produtos da Sadia naquele
país. Importará insumos básicos do
Brasil, como carnes, soja e açúcar, e
se encarregará de transformá-los em
salsichas, hambúrgueres e outros ali-

mentos industrializados. Sozinha, a
Sadia deverá injetar US$ 70 milhões
na nova fábrica, que terá cerca de mil
funcionários - quase todos eles rus-
sos. Agora, diz Tomazzoni, a empresa
passará a contar com diversas vanta-
gens no mercado russo. "Conseguire-
mos fornecer hambúrgueres para toda
a rede McDonald's na Rússia, por
exemplo", informa ele.

A Sadia não é a única a caminho
de se transformar em uma multina-
cional de verdade. Em todo o país, cada
vez mais empresas abandonam o
modelo exportador e partem em bus-
ca de novas fronteiras. A tendência se
aplica, inclusive, àqueles setores que
sempre desfrutaram das vantagens de
produzir e exportar a partir do Brasil
- como é o caso das indústrias de ci-
mento, de calçados e, obviamente, de
alimentos. "As empresas brasileiras
perceberam que, muitas vezes, trans-
ferir uma fábrica para outro país é
mais simples do que contornar todos
os problemas logísticos envolvidos
numa venda para o exterior", consta-
ta Álvaro Cyrino, pesquisador do Nú-
cleo de Internacionalização da Fun-
dação Dom Cabral (FDC), de Belo Ho-
rizonte. A mudança de postura é visí-
vel até no mercado de fusões e aqui-
sições. Nos nove primeiros meses
deste ano, o número de empresas es-
trangeiras compradas por brasileiras
quase triplicou em relação ao mesmo
período de 2005, segundo um levan-
tamento realizado pela consultoria
KPMG. Foram, ao todo, 62 transações
protagonizadas por companhias como
Gerdau, Braskem e Alpargatas. O le-
vantamento não contabiliza a mega-

aquisição da Vale do Rio Doce, que no
final de outubro pagou R$ 18 bilhões
pela mineradora canadense Inco, se-
gunda maior produtora de níquel do
mundo.

Parte desse movimento se deve a
fatores conjunturais. O fraco cresci-
mento da economia brasileira nos úl-
timos anos, por exemplo, levou mui-
tas empresas brasileiras a buscar seu
peixe em águas internacionais. "Aque-
las que conseguem se expandir inter-
nacionalmente deixam de depender
somente do mercado local, que está
sujeito a flutuações políticas e finan-
ceiras. Diversificando, elas sempre te-
rão como contrabalançar possíveis
contratempos em um segmento es-
pecífico", conta de Miami a advogada
Genilde Guerra, sócia do escritório
Kravitz & Guerra - que assessora
companhias dispostas a instalar uni-
dades nos Estados Unidos. Além dis-
so, há a desvalorização do dólar. Nos
últimos dois anos, as empresas que
lucravam em cima da diferença en-
tre a moeda americana e o real pas-
saram por um estrangulamento.
Para muitas companhias, a interna-
cionalização foi a única alternativa
para manter os bons resultados com
o câmbio desfavorável.

Foi mais ou menos isso que acon-
teceu, por exemplo, com a Marcopolo.
Ao contrário da Sadia, a empresa já

contava com uma grande estrutura
fora do Brasil - até o início deste ano,
mantinha cerca de 46% de seus ati-
vos distribuídos entre a Argentina,
Colômbia, México, Portugal e África
do Sul. Enquanto o câmbio ajudava, a

maior parte dos chassis para ônibus
era produzida no Brasil. As unidades
do exterior, cabia apenas a tarefa de
receber peças e montá-las conforme
as necessidades do mercado local.
Com a desvalorização do dólar, porém,

o modelo teve de ser revisto. Agora, a
Marcopolo procura globalizar quase
todos os processos, inclusive a fabri-
cação de componentes. "E com essa
filosofia que, agora, estamos indo para
a índia e para a Rússia", conta José
Antônio Martins, vice-presidente
corporativo da Marcopolo. No merca-
do indiano, a empresa estabeleceu
umajoint venture com a Tata Motors.
Na Rússia, a escolhida foi a Rus-
promauto, especializada na fabricação
de veículos pesados. "Recebemos pe-
didos para desenvolver diferentes ti-
pos de carrocerias em cada país. Gra-
ças a isso, temos condições de aten-
der aos mais variados tipos de pedi-
dos", conta Martins, citando o exem-
plo de um ônibus sem teto, o Andare
Class, que foi encomendado para
transportar peregrinos muçulmanos
à cidade de Meca (confira mais deta-
lhes a respeito na reportagem especial
"Um mosaico criativo", nesta edição).

Faltam estrangeiros - Anova onda
de internacionalização provocará um
efeito interessante nas grandes em-
presas brasileiras: a "cosmopoliti-
zação" da gestão. Em outras palavras,
elas assumirão uma postura similar
à de grupos europeus e norte-ameri-
canos, que agem como se não hou-
vesse fronteiras entre países ou mer-
cados. Hoje, embora eficientes, as
maiores companhias do Brasil conti-
nuam apegadas a algumas regras do
passado. "Um dos problemas está nas
cabeças. Geralmente, o 'board' das
nossas multinacionais é formado só
Cor brasileiros", critica o professor
Álvaro Cyrino, da Fundação Dom
Cabral. No exterior, diz ele, as múltis
procuram "pensar o mundo" de for-
ma integrada. "Elas contratam exe-
cutivos de várias nacionalidades e se
submetem a influências dos mais va-
riados tipos", descreve ele. O distan-
ciamento em relação aos estrangei-
ros não acontece somente na cúpula.
Num estudo concluído em outubro
deste ano (veja adiante), Cyrino des-
cobriu que, independentemente do
nível hierárquico, as transnacionais
do Brasil empregam poucas pessoas
em outros países - cerca de 11% do
quadro total de seus funcionários, na



média. "Na verdade, a presença des-
sas empresas ainda é muito tímida.
Elas têm poucos funcionários e tam-
bém investem pouco lá fora", conta
ele. Em média, os ativos permanen-
tes alocados no exterior corres-
pondem a apenas 11% do patrimônio
das empresas mais internacionaliza-
das do país.

A "timidez" é compreensível. Na
prática, as múltis brasileiras ainda são
jovens demais. O Grupo Gerdau, con-
siderado um verdadeiro "case" de
internacionalização, tem apenas 26
anos de experiência fora do país. Seu
primeiro passo no exterior foi dado em
dezembro de 1980, com a aquisição
da Siderúrgica Laisa, no Uruguai - a
compra seguinte, da Courtice Steel,
no Canadá, só ocorreria nove anos
depois. "Em um país como o Brasil,
que faz fronteira com o oceano e com
a floresta amazônica, e que sempre
teve um mercado doméstico grande
e protegido, é natural que as empre-
sas tenham passado tanto tempo vol-
tadas para dentro", explica a profes-
sora Maria Teresa Fleury, que dirige
a Faculdade de Economia e Adminis-
tração da USP (FEA-USP). Antes do
Plano Real, diz ela, as empresas esta-
vam mais preocupadas em sobreviver
às turbulências internas da economia
brasileira do que em competir lá fora.
"Logo, elas demoraram a desenvol-
ver uma mentalidade global", conta
Maria Teresa.

A excessiva ligação com grupos
familiares conservadores, resistentes
a mudanças, foi outro fator que atra-
sou esse processo. Como se sabe, a
maioria das companhias do país é con-
trolada por famílias. "Por um lado,
essas organizações tinham mais au-
tonomia, o que facilitava o caminho
da internacionalização. Por outro, al-
gumas delas resistiam a publicar ba-
lanços e a respeitar as exigências de
transparência no mercado global",
compara Felipe Monteiro, doutor em
Administração Internacional pela
London School of Economics and
Political Science (LSE). Antigamente,
lembra ele, os padrões de governança
exigidos por governos e acionistas
estrangeiros eram bem mais rigoro-
sos do que no Brasil. "Internacionali-

zar exigia um grau muito grande de
compromisso. Por isso, as compa-
nhias preferiam exportar, pois era
mais fácil voltar atrás quando algo saía
errado", afirma.

A tendência, agora, é de que as
companhias comecem a mudar de ati-
tude à medida que forem ocupando
espaços em outros mercados. A pró-
pria Lei Sarbanes-Oxley, instituída
nos Estados Unidos para evitar frau-
des contábeis, já vem sendo ampla-
mente utilizada pelas múltis brasilei-
ras como uma referência de gover-
nança. Para elas, atender aos padrões
internacionais de transparência é
mais do que um meio de evitar pro-
blemas - é, também, um caminho
para se obter financiamentos estran-
geiros. Com a redução do risco-Bra-
sil, o custo de captar dinheiro no ex-
terior está cada vez menor. Especial-
mente porque as companhias verde-
amarelas têm um histórico de endi-
vidamento relativamente baixo, o que
é suficiente para despertar a cobiça
dos investidores. "Normalmente, ao
buscar a internacionalização, a pri-
meira dificuldade que uma empresa
encontra é a de obter capital", relata
Thiago Alonso de Oliveira, diretor de
relações com investidores da Lupa-
tech, fabricante de válvulas industriais
que está na fase inicial de um amplo
plano de expansão internacional. Pou-
cos dias antes do fechamento desta
edição de AMANHA, a Lupatech anun-
ciou a aquisição de duas empresas
argentinas, a Válvulas Worcester e a
Esferomatic, por um total de US$ 55,6
milhões. A transação foi fechada com
recursos próprios da companhia gaú-
cha - que tem entre seus acionistas o
fundo francês Natexis Mercosul Fund,
administrado pelo Axxon Group.
Atualmente, a Lupatech administra
fábricas na Argentina e uma subsidiá-
ria nos Estados Unidos. "Queremos
nos tornar a grande empresa do seg-
mento de válvulas industriais na Amé-
rica Latina", sinaliza Oliveira.

Celeiro de múltis - As empresas
da Região Sul - como a Lupatech -
lideram o movimento de dispersão
das múltis brasileiras pelo mundo. É
o que revela o "Ranking das Trans-

nacionais Brasileiras", elaborado pela
Fundação Dom Cabral (FDC) e divul-
gado no final de outubro. A partir de
indicadores como a proporção de ati-
vos e empregados dentro e fora do
país e o número de mercados inter-
nacionais que companhia atinge, o le-
vantamento aponta quais são as em-
presas do país que exibem maior grau
de internacionalização. Das 24 lis-
tadas no ranking, nove têm sede em
Santa Catarina ou no Rio Grande do
Sul. A li der, por exemplo, é a Gerdau.
Na escala de O a 7 criada pela FDC, o
grupo siderúrgico atingiu nota 4,22,
bem maior do que a obtida por gi-
gantes como Vale do Rio Doce (3,60)
e Petrobras (3,45). Ao todo, segundo
a pesquisa, a companhia obtém 61%
de seu faturamento no exterior. Além

disso, cerca de 35% de seus empre-
gados trabalham fora do Brasil. "Foi
a empresa que apresentou as melho-
res médias em cada indicador", ré-

s

sume o professor Álvaro Cyrino, que
coordenou o estudo. "As demais em-
presas não são tão equilibradas. Ven-
dem bastante, mas deixam a desejar
em indicadores como o número de
empregados ou de ativos permanen-
tes alocados lá fora", explica ele.

Além da Gerdau, figuram no
ranking a Marcopolo, Weg, Tigre,
Sadia e até Datasul - a única empre-
sa de software do país relacionada
(confira a lista completa no quadro "As
maiores do Brasil no mundo"). "His-
toricamente, as companhias do Sul
sempre tiveram proximidade com o
mercado externo", justifica Cyrino.
Vários fatores contribuíram para a
formação de transnacionais na região.
Um deles foi a própria economia. No
início do século passado, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina tinham um
mercado relativamente pequeno. Di-
ferentemente do Paraná, ficavam dis-
tantes dos dois maiores centros de
consumo do país - São Paulo e Rio de
Janeiro. Isso obrigou as empresas
gaúchas e catarinenses a atravessar
a fronteira mais cedo, explica Felipe
Monteiro, da London School of Eco-
nomics and Political Science. "Geral-
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