


Estados Unidos e no Japão. "Esse fator já está mudando
o cenário em todo o mundo, principalmente no Brasil",
conta o Coordenador do Núcleo de Estudos do Agrone-
gócio da ESPM, José Luiz Tejon Megido, especialista em
Agrobusiness pela Harvard Business School.

E o inimigo que pode atrapalhara liderança do Brasil
na produção de álcool está mais próximo do imagina-
do. Esta não é uma competição entre países. "As pe-
trolíferas farão o possível para brecar essa transição
para o etanol", conta Nilson Zaramella Boeta, diretor
do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

Outro setor com grande potencial de internacionali-
zação é o esporte. De acordo com a Federação Inter-
nacional de História e Estatística do Futebol, o Brasil
tem o quinto melhor campeonato nacional do mundo.
"Nós poderíamos explorar melhor essa condição, se
houvesse uma gestão mais profissional e uma maior

união dos clubes", afirma João Paulo de Jesus Lopes,
diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube.

Assim como o futebol, as empresas brasileiras ain-
da procuram maneiras de atuar com mais efetividade
no mercado global. No painel Marcas Globais, repre-
sentantes de algumas companhias discutiram saídas
para transformar um produto local em global. "É pre-
ciso investimento consistente em comunicação para
se chegar ao resultado", afirma Andreia Nogueira, di-
retora de marketing de higiene e limpeza da Unilever,
ao apresentar os casos de Orno e Dove como exemplos
de sucesso.

Reynaldo Naves, diretor de marketing da Accor
Services, falou sobre como a marca Ticket conseguiu
se firmar no Brasil. "Mudamos de logotipo seis ve-
zes desde sua chegada ao país", afirma. Já Graciliano
Campos, diretor de marketing da Embraer, contou a



trajetória da companhia, hoje uma das maiores fabri-
cantes de aviões do mundo. Rui Porto, diretor de co-
municação e mídia da Alpargatas, revela que foi preci-
so mudar a marca Havaianas em um certo momento.
"Só conseguíamos atingir os consumidores da classe
C e D. Atualmente, conseguimos agregar valor à mar-
ca, conhecida em todo o mundo".

INTERNACIONALIZAÇÃO
Durante o Simpósio, foi assinado um acordo entre a

ESPM e a Chapman Graduate School of Business da
Universidade Internacional da Flórida (FIU). A parceria
foi anunciada pelo reitor e professor da escola norte-
amerciana, Tomislav Mandakovic.

A partir desta parceria, todos os estudantes do MBA
Executivo da ESPM podem obter uma dupla certif ica-
ção após estudar por no mínimo um ano nos Estados

Unidos. Outro ponto estabelecido na parceria é a re-
cepção de alunos do MBA da FIU, que farão parte dos
seus créditos na ESPM.

O professor Mandakovic fez também uma palestra
sobre os desafios que a globalização traz para as em-
presas. O equilíbrio'entre aumento de produtividade e
manutenção do padrão de qualidade, além da habilida-
de para enfrentar a crescente competição, são alguns
requisitos básicos para quem deseja ter sucesso no
mercado mundial.

O painel Pesquisa em Negócios Internacionais dis-
cutiu como aumentar o número de trabalhos brasilei-
ros publicados no exterior, considerado pequeno pela
comunidade acadêmica. Foram apresentados ainda,
como parte do Congresso de Administração, mais de
50 trabalhos desenvolvidos por pesquisadores de todo
o Brasil e também do exterior.
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