
os últimos três meses, Roger Agnelli. presidente da Companhia
Vale do Rio Doce, passou mais de 250 horas dentro de aviões,
Ele visitou 12 países, participou de dezenas de reuniões nas quais
conversou com seus interlocutores em quatro idiomas — inglês,
francês, alemão e chinês — e poucas vezes pôde ostentar o sor-
riso despreocupado da foto ao lado. É cada vez mais raro encon-
trá-lo no Rio de Janeiro, a sede mundial da Vale. Um dia, Agnel-

li pode estar numa reunião com investidores em Nova York ou Londres. Noutro, em
uma mina no interior de Angola. Ou visitando as operações na Nova Caledônia, na
Oceania. Esse ritmo frenético é parte da rotina habitual de Agnelli — e nada indi-
ca, ou pelo menos nada deveria indicar, que ele vá mudar. Pelo contrário. Agnelli
hoje comanda negócios em mais de 20 países e em cinco continentes. E, se deseja
continuar a ser o executivo poderoso que hoje ele é, seu domínio territorial terá de
crescer daqui para a frente. Dez anos depois de ser privatizada, a Vale do Rio Do-
ce transformou-se numa das mineradoras mais competitivas do mundo — e o me-



Ihor exemplo de companhia brasileira com penetração global.
De seus 55 000 empregados, 13 000 estão no exterior. Do fatu-
remento de 46,7 bilhões de reais registrado em 2006, quase 40%
vieram das vendas no mercado externo. Graças, em grande me-
dida, a esse alto grau de internacionalização, a empresa rompeu
recentemente a barreira dos 100 bilhões de dólares de valor de
mercado, algo inimaginável nos tempos de estatal. Também se
tornou a empresa mais lucrativa na América Latina, superando
a Petrobras na semana passada. "As aquisições no exterior fazem
parte de nosso posicionamento estratégico", diz Agnelli.

Quando afirma isso, o principal executivo da Vale resume à
perfeição a encruzilhada ern que se encontram algumas das
maiores companhias brasileiras na atualidade: internacionali-
zar-se ou morrer (e esse morrer assume uma série de significa-
dos, que vão da irrelevância no futuro à incorporação por um
concorrente mais parrudo e mais capitalizado). Trata-se de um
jogo que se intensifica na medida em que sobra dinheiro no
mundo e a importância da escala aumenta. Recentemente, a
BHP Billiton, não por acaso a maior concorrente da gigante
Vale do Rio Doce, fez uma proposta de compra pela australia-
na Rio Tinto, a terceira mineradora do ranking mundial. A BHP
se propôs a pagar inacreditáveis 100 bilhões de dólares — o
valor de mercado de uma Vale — pela rival. Ou seja: ninguém,
ninguém mesmo, está livre de ser engolido nesse embate. É por
essa razão que as empresas brasileiras mais competitivas resol-
veram sair às compras e expandir seus domínios. No ano pas-
sado, a Vale realizou a maior aquisição internacional já feita
por uma companhia de um país latino-americano. Comprou a
canadense Inco, a principal produtora de níquel do mundo, por
18 bilhões de dólares. A siderúrgica gaúcha Gerdau, um dos
exemplos mais reluzentes de internacionalização no Brasil, rea-
lizou 11 operações de compra de companhias estrangeiras en-
tre agosto de 2005 e março de 2007. E a Ambev foi respon-
sável por duas operações desse tipo no mesmo período.

Disputar em igualdade de condições com as principais em-
presas do mundo é um desafio dos mais complicados. Além de
todas as desvantagens proporcionadas pelas características ma-
croeconômicas internas, existe ainda um conjunto de caracte-
rísticas externas que dificultam a expansão das empresas brasi-
leiras. Um estudo da Fundação Dom Cabral mostra as conse-
qüências práticas dessa complexidade. Entre as 24 principais

multinacionais brasileiras apontadas pela pesquisa, pouquíssi-
mas têm relacionamento direto com o consumidor final fora do
país. Na maior parte, são indústrias ou empresas dos setores de
bens de capital e commodities. Assim como acontece com ou-
tros países emergentes — China e índia à frente —, o Brasil vi-
ve o movimento de formação de suas primeiras multinacionais.
A diferença está na velocidade desse processo, muito mais len-
to e localizado por aqui. No topo desse ranking das multinacio-



nais brasileiras (veja quadro), estão a construtora Norberto Ode-
brecht, a Gerdau e a própria Vale. As duas últimas representan-
tes de setores beneficiados pela expansão da economia mundial,
pelo aumento do caixa e pela conseqüente valorização de suas
ações. "Negócios realizados entre empresas como essas não de-
mandam tanto investimento em marketing", diz Álvaro Cyrino,
professor da Fundação Dom Cabral.

Coordenador do estudo, Cyrino aponta algumas das princi-

pais dificuldades enfrentadas pelas companhias que se lançam
na competição de dimensões planetárias. Para começar, as mais
prosaicas. O domínio do inglês no Brasil ainda é valorizado co-
mo se fosse uma característica incomum, quando na verdade
trata-se de uma habilidade costumeira em empresas de países
como índia, Coréia do Sul e México. Outro problema é a falta
de experiência nesse tipo de empreitada. Só recentemente as

empresas brasileiras começaram a perceber o quanto pode-
riam se beneficiar de um processo de expansão externa.

Durante décadas, a indústria se desenvolveu basicamen-
te pelo processo de substituição de importações e das
barreiras aos produtos estrangeiros. Graças às dimen-
sões continentais do Brasil e de um mercado consu-
midor de grande escala, durante muito tempo pros-
perou a visão de que a internacionalização era des-
necessária. No Bradesco, por exemplo, reverbera
até hoje uma frase do legendário Amador Aguiar,
fundador do banco: "O Brasil é grande. Ainda te-
mos muito o que crescer por aqui".

Competir em território desconhecido costuma, de
fato, ser um jogo bruto, um jogo cujas regras só ago-

ra as grandes companhias brasileiras estão descobrin-
do. Instalar fábricas em outros países requer não só

uma alta competência em gestão de pessoas mas tam-
bém habilidade de lidar com questões tão complexas co-

mo regulamentação ambiental e relações trabalhistas bem
diferentes das condições enfrentadas no Brasil. No seu pro-

cesso de aquisições no exterior, a Gerdau passou por uma das
maiores provas de gerenciamento de crises de sua centenária his-
tória. Desde 1999, a empresa adquiriu 12 usinas nos Estados
Unidos. Como as unidades se encontravam obsoletas em com-
paração às demais unidades do grupo, foi preciso promover vá-
rias mudanças para atingir níveis mínimos de eficiência — o que
envolveu um processo doloroso de demissões e redução de sa-
lários. Os operários resistiram e a empresa iniciou uma dura que-
da-de-braço com o poderoso sindicato do setor. A Gerdau só
conseguiu resolver a situação depois de reverter algumas das de-
missões e partir para uma estratégia de conciliação. Atualmen-
te, os executivos da Vale do Rio Doce — Agnelli entre eles —
gerenciam questões econômicas e ambientais na mina da Nova
Caledônia, uma possessão francesa na Oceania, incorporada após
a compra da canadense Inco, a mina de níquel, avaliada em 3 bi-
lhões de dólares, transformou a Vale em alvo de protestos de gru-
pos ambientalistas. Eles alegam que a exploração da mina. a
segunda maior do mundo, estaria prejudicando a qualidade de
vida de comunidades de aborígines próximas ao local. Para
adequá-la aos mesmos padrões de excelência ambiental ado-
tados em Carajás, no Pará, a Vale terá de gastar alguns milhões
de dólares nos próximos anos.

São problemas complexos para forasteiros resolverem. Mas
pergunte a André Gerdau, atual presidente executivo do grupo
que leva seu nome, ou ao próprio Agnelli, se existe alguma pos-
sibilidade de abandonar essa estratégia. A resposta será um so-
noro não. Para as companhias que conseguem transpor as fron-



teiras do país não existe volta. Sobretudo porque hoje elas são
negócios melhores. Ao competir no exterior de igual para igual
com as gigantes internacionais, as empresas brasileiras têm au-
mentado consideravelmente seu grau de competitividade. Na
prática, isso significa elevar a escala de produção, desenvolver
relações duradouras com clientes — estrangeiros ou não — e
oferecer serviços ou produtos diferenciados em qualquer mer-
cado. A catarinense Weg, uma das três maiores fabricantes de
motores elétricos do mundo, é um caso lapidar. Seus controla-
dores decidiram ir às compras lá fora no início desta década.
Começaram com duas fábricas no México, uma na Argentina
e outra em Portugal. Em 2004, a Weg adquiriu uma fábrica na
China e abriu uma filial na índia, A expansão internacional foi
um poderoso catalisador na performance da companhia. "Apren-
demos a nos tornar mais ágeis e a cortar mais custos. Se não
tivéssemos comprado fábricas em outros países, certamente se-
ríamos menos competitivos hoje", diz Décio Silva, presidente
da Weg, dona de um faturamento anual de 3,5 bilhões de reais,
39% dele resultantes de operações no exterior.

As primeiras companhias brasileiras a buscar oportunida-
des no mercado global foram as grandes empreiteiras, no final
da década de 70. Com o movimento, pretendiam compensar
com contratos internacionais a diminuição das obras públicas
no Brasil. A construtora Norberto Odebrecht foi urna das pio-
neiras a trilhar esse caminho. Em 1979, a empresa construiu
hidrelétricas no Peru e no Chile. Em seguida, partiu para An-
gola, Argentina e Equador. Nessa primeira etapa de internacio-
nalização, tanto a Odebrecht como outras construtoras conta-
ram com valioso apoio do governo, que concedia empréstimos
aos países contratantes de obras e vinculava pagamentos às
pautas de importação. A Odebrecht, porém, aproveitou o im-
pulso para, mais tarde, caminhar com as próprias pernas,

Ao longo do processo de internacionalização, a empresa de-
senvolveu um método de aproximação com as autoridades do
país em que as obras se encontram—é um tipo de abordagem
que funciona principalmente em nações menos desenvolvidas.
Em Angola, por exemplo, a Odebrecht patrocina 25 projetos
sociais. Durante as negociações o próprio Marcelo Odebrecht
articulou a ajuda com o presidente do país, Eduardo Santos.
Na República Dominicana, a aproximação foi diferente. Mar-
celo presenteou o presidente do país, Leonel Fernandéz, com

um livro sobre os dez anos de atuação da
Odebrecht na Venezuela. "Queria mostrar o
nosso comprometimento com os países em
que estamos", diz ele. "Essas coisas são im-
portantes." Hoje o processo de internacio-
nalização da Odebrecht está baseado numa
filosofia de gestão, batizada internamente de
delegação planejada. Trata-se de dar auto-
nomia a cada subsidiária para que ela se adapte às demandas
e aos costumes do país onde atua. "Nosso processo de adapta-
ção é que explica o sucesso que estamos colhendo lá fora", diz
Marcelo Odebrecht. "O executivo de Angola não precisa se-
guir a mesma lógica de outro que esteja nos Estados Unidos."
Em 2006, do faturamento total de 4 bilhões de dólares da cons-
trutora, 70% tiveram origem no exterior.

Entre os países emergentes, o Brasil está numa posição in-
termediária no processo de conquistar o mundo. De acordo
com um estudo feito pela Boston Consulting Group, existem
12 empresas brasileiras entre as 100 companhias globalizadas
pertencentes a esse grupo de nações. Nessa lista, perdemos pa-
ra a China (44 companhias), índia (21), mas ganhamos da Rús-
sia (7) e do México (6). Num outro levantamento, esse organi-
zado pelo ex-consultor do Banco Mundial Antoine van Agt-
mael, que cunhou a expressão mercados emergentes, o Brasil
tem mais ou menos o mesmo desempenho. Agtmael destaca
25 empresas de países periféricos com capacidade para inco-
modar as atuais gigantes globais. Dessas, quatro são brasilei-
ras. São elas: a Embraer, a Petrobras, a Aracruz e — sempre
ela—a Vale do Rio Doce. "Vamos crescer, investir e ficar aten-
tos às oportunidades. Quando elas surgirem, tiraremos provei-
to", diz Agnelli. Sua grande ambição, ele quase não esconde,
é fazer com que a Vale supere a australiana BHP Billiton e se
tome a maior mineradora do mundo — um desafio e tanto a
julgar pela disposição dos australianos. •
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