
Mundo Corporativo N° 15
1° trimestre 2007

O mundo
é o limite
A crescente internacionalização das empresas
brasileiras acelera o ritmo de inserção do
País na economia global, mas traz uma
infinidade de novos e grandes desafios aos
líderes corporativos

O fluxo predominante dos investimentos
entre o Brasil e o exterior está se
invertendo. Em 2006, pela primeira vez
na história, o montante de Investimentos
Brasileiros Diretos (IBD) realizado no
resto do mundo foi maior do que o
volume de Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED) no País. As projeções do
Banco Central do Brasil (Bacen) para
o ano encerrado - com expectativa de
confirmação até o início de fevereiro
de 2007 - indicavam um total de
US$ 26 bilhões de capital nacional

aplicado em terras estrangeiras,
contra US$ 18 bilhões

vindos do exterior. O total
consolidado de janeiro a

novembro,

de US$ 24,9 bilhões, já eqüivaleria à
soma do IBD dos 16 anos anteriores. Há
de se considerar o peso da expressiva
aquisição da mineradora canadense
Inco pela Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), em outubro último, por
US$ 18 bilhões. Mas esta, que foi a
maior operação do gênero já realizada
por uma organização brasileira, não
contraria - em vez disso, confirma - um
movimento em franca consolidação:
a crescente internacionalização das
empresas brasileiras. Cada vez mais,
grandes e médias corporações buscam
se estabelecer no exterior pelos mais
diversos meios, desde a ampliação da
rede de subsidiárias até a compra de
cotas de participação em empresas.

As operações de fusão e aquisição
têm sido um caminho natural para
as transnacionais brasileiras em suas
estratégias de globalização. Um
levantamento da Deloitte a partir de
dados públicos indicou um total de
67 transações desse tipo, ao longo de
2006, conduzidas por empresas do
Brasil com organizações do exterior,
sendo 43 apenas no segundo semestre.
Estados Unidos, Espanha e Argentina
são, nessa ordem, os principais países-

alvo das operações. Na avaliação do
professor e pesquisador Álvaro Cyrino,
responsável pela área de Estratégia e
Negócios Internacionais da Fundação
Dom Cabral (FDC), "o caminho mais
adotado pelas organizações do País para
alcançar seus objetivos no exterior é o
da aquisição de empresas de marcas
globais. Para os líderes desse processo, a
decisão de partir para o exterior ocorre
pela necessidade de crescimento. É certo
que essa tendência deverá continuar
nos próximos anos, sempre com foco
na busca de novos mercados". Uma
pesquisa realizada pela Deloitte em
2006 mostrou que, entre 96 empresas
brasileiras que haviam participado de
processos de fusão ou aquisição ao
longo dos cinco anos anteriores, 17
delas tinham escolhido subsidiárias de
multinacionais estrangeiras para efetivar
o negócio. Para o sócio da área de
Corporate Finance da Deloitte, Antônio
Caggiano Filho, "as organizações
brasileiras podem se beneficiar de
momentos nos quais as corporações
globais optam pelo desinvestimento.
A decisão de desinvestir decorre da
redefinição de linhas de produtos ou
áreas de atuação ou mesmo de planos
de reestruturação financeira".



Embora o recém-finalizado estudo da
Deloitte sobre as operações realizadas
nos 12 meses de 2006 indique o
predomínio de aquisições totais - foram
33 transações dessa espécie -, as
empresas brasileiras estão buscando,
com freqüência, outros perfis de negócio,
como asjoint ventures (foram 16 no
exterior, no ano passado). É o caso da
Sadia, que conta com 11 escritórios
comerciais no exterior e exporta para
mais de 100 pafses, o que contribui
para metade de seu faturamento global.
A empresa está construindo na Rússia
uma fábrica de processamento de carne
suína e de frango, a partir de umajoint
venture com a empresa Miratorg, em
um investimento conjunto de US$ 70
milhões. A Marcopolo, por sua vez,
encerrou 2006 com duas operações
expressivas dejoint venture, uma com a
Ruspromauto, também da Rússia, visando
à montagem de ônibus rodoviários, e
a outra corn a Tata Motors, principal
montadora da índia, para a criação de
uma nova empresa, que passará a operar
a partir de maio de 2007.

Fusões, aquisições, joint ventures e
parcerias podem ser alternativas naturais
a quem quer expandir negócios no

exterior, mas a internacionalização
precisa ser entendida, na visão de Álvaro
Cyrino, da FDC, como um processo de
longo prazo: "Os resultados começam
a surgir, em média, somente a partir do
quinto ano de investimento". Diante
da intensificação dos investimentos de
empresas brasileiras pelo mundo, a FDC
se propôs d elaborar um estudo para
medir o grau de internacionalização
das principais transnacionais do País,
a partir de sete indicadores básicos:
receitas brutas externas, ativos no
exterior, relação entre o número total de
funcionários e o de profissionais atuando
em outros países, dispersão geográfica
nos mercados mundiais, cadeias de
valor (atividades de venda e pós-venda,
marketing, procurement, pesquisa
e desenvolvimento), governança
corporativa e experiência internacional.

O resultado refletiu um claro predomínio
de empresas com perfil B2B (cujos
negócios estão voltados a atender a
outras empresas e não diretamente ao
consumidor final). Das 24 organizações
mencionadas no ranking da FDC,
apenas cinco atuam nos setores de
varejo e bens de consumo, sendo
que a melhor colocada delas aparece

apenas na 10a posição. No topo da
lista da internacionalização, está a
Gerdau, um dos maiores grupos do
mundo no ramo siderúrgico, com
atuação no exterior há 26 anos e que
realizou, coincidentemente, nada
menos do que 3 das 9 operações de
fusão ou aquisição mais expressivas
de 2006 por organizações brasileiras
em outras fronteiras. Em segundo
lugar, aparece a construtora Norberto
Odebrecht, com ótimo desempenho
no indicador de internacionalização
do seu capital humano. A partir da
terceira posição, estão a CVRD - com
destaque para a sua estrutura de
governança -, a Petrobras, listada em
quatro bolsas de valores do mundo e
com investimentos externos cada vez
maiores, e a Marcopolo. Cyrino, da FDC,
explica a hegemonia das empresas B2B
e, na maior parte, daquelas focadas
em segmentos de commodities: "Elas
não dependem de tantas parcerias e
do desenvolvimento de marcas globais
como as empresas do varejo".

O sócio-líder da Deloitte para o
atendimento ao setor de varejo e
bens de consumo, Altair Rossato,
explica que a construção de uma
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marca global é um ponto crítico no
processo de internacionalização das
empresas do segmento. "É preciso
sempre um esforço adicional para
trabalhar a marca da empresa e dos
seus produtos. Além disso, é necessário
montar uma cadeia muito eficiente de
logística e distribuição para maximizar
os resultados. Esse processo é sempre
longo e traz à empresa a necessidade
de entender o 'gosto' local", analisa.
O caminho adotado pela AmBev
para superar os desafios próprios do
seu setor tem sido, como conta o
gerente de Relações com Investidores
da empresa, Fernando Tennenbaum,
pela via de "alianças firmadas com
parceiros estratégicos em diferentes
países, o que permite focar as operações
locais e se adaptar às especificidades
e à cultura de cada região". Como
exemplo, ele cita a decisão de alterar
o nome da cerveja "Brahma" para
"Brahva" em alguns mercados da
América Central, como Guatemala e
Nicarágua, devido a peculiaridades da
língua local. Outro caso interessante foi
a decisão de produzir no Brasil a Brahma
comercializada nos Estados Unidos e no
Canadá. Ser "made in Brazil" favoreceria
a aceitabilidade da cerveja naqueles
mercados, segundo a AmBev.

A Sadia, 11a no ranking da FDC,
informa, por meio de sua assessoria,
sua visão sobre os desafios da
internacionalização para as corporações
cujos produtos se voltam ao consumidor

final: "A marca não pode desaparecer
de tempos em tempos; a empresa deve
conhecer o seu consumidor e seus
hábitos e a comunicação dessa marca
tem de estar de acordo com a cultura
dos públicos-alvo escolhidos".

Mentalidade internacional
Globalizar não é uma estratégia
difícil apenas aos varejistas. A
internacionalização está colocando aos
líderes empresariais a necessidade de
mudar também a forma de pensar. "O
desafio agora é mudar o modelo mental.
Até o início dos anos 90, as empresas
brasileiras estavam muito voltadas à
realidade local, com a entrada para
outros mercados limitada por barreiras.
A primeira forma de internacionalizar
foi pela via da exportação. Os passos
seguintes desse processo são muito
mais complexos e dependem de como
mobilizar vantagens competitivas para
o mercado externo", avalia Cyrino,
da FDC. Quem reforça essa análise é
Erino Tonon, diretor corporativo das
Empresas Randon, que atuam no setor
de implementos para veículos terrestres
de transporte de carga, faturando
US$ 1 bilhão ao ano e mantendo duas
fábricas na Argentina e escritórios nos
Estados Unidos, no México, na África
do Sul, em Dubai e no Marrocos. "A
geração que hoje comanda as empresas
brasileiras ainda é de um tempo no qual
o mercado nacional era muito protegido.
Antigamente importar era antipatriótico.
É preciso vencer essa barreira." Rossato,

da Deloitte, ressalta que os desafios
da internacionalização impactam os
mais diversos aspectos do universo
corporativo, da tecnologia à gestão de
pessoas (veja quadro na pág. 7).

Exemplo de empresa que enfrenta
esse complexo cenário de desafios e
oportunidades é a Andrade Gutierrez,
que ocupa o 7° lugar no ranking da FDC
e acumula 250 contratos de construção
e engenharia fechados no exterior
desde 1983. Para Ricardo Castanheira,
diretor de Coordenação para a América
Latina da empresa, "as pessoas são
parte fundamental do crescimento
da empresa no exterior". Ele ressalta
a necessidade de desenvolver os
profissionais por meio de intercâmbios.
"É preciso inserir as pessoas na cultura
da empresa e, ao mesmo tempo, estar
atento à cultura do país onde estamos
atuando", afirma. O sócio-líder da área
de Consultoria em Gestão de Capital
Humano da Deloitte, Vicente Picarelli
Filho, destaca que a internacionalização
amplifica as dificuldades dos líderes
de recursos humanos. "Em muitas
organizações, boa parte da sua força de
trabalho é composta por uma mescla de
profissionais temporários, consultores
ou subcontratados. O gerenciamento de
pessoas que atuam sob diferentes tipos
de contrato já é um desafio enorme em
uma unidade empresarial específica,
tendendo a se multiplicar à medida que
a empresa dispersa sua atuação pelo
mundo", avalia Picarelli.

Outro fator importante, segundo
Castanheira, da Andrade Gutierrez, é a
integração dos sistemas de Tecnologia
da Informação (TI): "A nossa empresa
mantém processos de planejamento,
controle e pagamento idênticos em
suas operações, com um centro
integrado de TI no Brasil". Para o sócio
da área de Consultoria Empresarial da
Deloitte, Ulisses Viveiros, os ERPs (de
"Enterprise Resource Planning", sistemas
utilizados para armazenar, processar
e organizar informações de todas as
áreas da empresa) representam um
instrumento fundamental para o sucesso
da internacionalização. "Um ERP que
seja capaz de apoiar adequadamente
as complexas demandas de operações
realizadas em unidades espalhadas em
vários países do mundo torna o controle
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e a utilização dos sistemas mais simples
e acessíveis a qualquer profissional,
independentemente da sua localização
geográfica." Ainda no campo da
tecnologia, o sócio da área de Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte,
Robson Calil Chaar, ressalta que, "em
um processo de internacionalização, é
essencial que a governança de TI esteja
alinhada aos objetivos estratégicos de
negócio da empresa e também aos seus
princípios de governança corporativa,
de modo que a organização possa
se antecipar aos riscos e faci itar as
eventuais correções de problemas
relacionados à gestão das informações".

Centralizar atividades que não compõem
o negócio principal da empresa também
faz diferença. Viveiros, da Deloitte,
ressalta a importância da adoção de
Centros de Serviços Compartilhados
(CSCs), estruturas de organização
que permitem a transferência de
processos administrativos de diversos
departamentos e subsidiárias para uma
única unidade, que passa a concentrar
uma série de atividades financeiras,
administrativas e tecnológicas.
"O compartilhamento de serviços
permite reduzir custos e padronizar as
operações", conclui.

Há também aspectos que podem não
representar o negócio principal da
empresa, mas que, à medida que ela se
globaliza, passam a impactar o seu dia-a-
dia. É o caso da administração tributária.
Marcelo Natale, sócio da área de
Consultoria Tributária da Deloitte, lembra
que todo lucro obtido em outro país está
sujeito à Legislação de Investimentos
Brasileiros no Exterior. Além disso,
toda multinacional é passível de ter de
cumprir uma outra legislação complexa,
a que rege os preços de transferência,
conjunto de controles aplicável às
operações comerciais e financeiras
realizadas entre empresas vinculadas. "É
preciso entender bem todas essas regras,
uma vez que as operações no exterior
têm reflexos diretos nos livros fiscais
brasileiros", ressalta Natale.

A ascensão das médias
A internacionalização está também
na agenda de médias empresas,
como a Datasul, que desenvolve
softwares de gestão empresarial e

mantém uma rede de 37 franquias de
distribuição, 6 das quais em outros
países da América Latina. Embora suas
operações internacionais correspondam
a apenas 4% da receita, a Datasul vem
implementando estratégias de aquisição
no exterior e, para isso, criou, em 2006,
sua Diretoria de Desenvolvimento de
Novos Negócios. Comemorando a
captação, em dezembro último, de
R$ 151 milhões em uma oferta primária
de ações, o diretor de Operações da
Datasul, Marcelo dos Santos, destaca
a questão cultural nos processos de
aquisição no exterior. "Não se pode
simplesmente ter manuais de conduta
padronizados para todas as culturas. Ter
uma atuação adequada para cada país
onde possui operações, sem perder a
qualidade e a solidez dos negócios, é o
principal desafio", conta o diretor.

Com um faturamento até modesto
diante das empresas brasileiras mais
internacionalizadas - R$ 520 milhões
em 2006 -, a catarinense Eliane
Revestimentos Cerâmicos vem se
destacando frente à concorrência
chinesa e européia. Com nove fábricas
no Brasil, escritórios e armazéns
em Dallas, Nova Jersey e Flórida, a
Eliane elevou, nos dois últimos anos,
a parcela de produção destinada ao
exterior de 37% para mais de 45%.
"Nossa estratégia é gerar valor ao
produto cerâmico, por meio de serviços
complementares", conta José Celso
Barbosa, gerente de Desenvolvimento
de Mercados da empresa, sobre sua
estratégia de valorizar um produto
geralmente visto como commodity.

Apesar de tantos desafios, para Ivar
Berntz, diretor da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte, o empresário
brasileiro apresenta, ao contrário do que
se pensa, muitas vantagens competitivas
no exterior. "Nas mais diversas áreas,
desde as contingências relacionadas
às cadeias de suprimentos do País,
como greves, atrasos e infra-estrutura
deficiente, até o rígido controle do
Bacen sobre as transações, que nos
ensina uma forte disciplina financeira,
experimentamos desafios até maiores
do que os que vamos encontrar no
exterior", conclui. São as credenciais
do mercado interno que o empresário
brasileiro já pode levar na bagagem.

Text Box
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