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Desde os tempos da Colônia, companhias estrangeiras aportam no Brasil em busca de 
matérias-primas, de consumidores ou de ambos. Para o senso comum, o adjetivo 
“multinacional” remete a empresas com sede em outra nação. Nos últimos dez anos, contudo, 
corporações brasileiras, como as estrelas Petrobras, Gerdau, Vale do Rio Doce, Odebrecht, 
WEC, Embraco e Sabó, vêm ampliando seu grau de internacionalização e ganhando o status de 
multinacionais.  
 
Cerca de quarenta corporações brasileiras têm hoje presença global. Elas contam com 
estruturas gigantescas na sede e no exterior atuam frequentemente em joint ventures e 
vendem, principalmente, commodities e produtos destinados a outras empresas.   
 
Mais recentemente, uma nova onda de internacionalização tem levado para além das 
fronteiras companhias de menor porte e que fazem atendimento direto ao consumidor. É o 
caso da moveleira Artefacto, nascida em 1976, no bairro paulistano de Pinheiros. A empresa 
sempre optou pelo uso de matéria-prima certificada.  
 
Quando, em 2002, partiu definitivamente para a aventura internacional, com a abertura de 
uma loja nos Estados Unidos, manteve a filosofia. Mas não apenas para as madeiras com 
origem atestada. Também apostou na prata da casa, matéria-prima certificada para a 
implantação da marca no exterior. Fez uma seleção interna para encontrar profissionais 
interessados e capacitados. Selecionou dez vendedores e dois gerentes para dar início às 
atividades e realizou treinamentos especiais. O passo decisivo, avalia José Carlos Frade, 
diretor Administrativo e Financeiro, foi o envio do executivo Paulo Bacchi, filho do fundador 
Albino Bacchi, para gerênciar o negócio além das fronteiras brasileiras.  
 
Manter um líder brasileiro nas filiais estrangeiras é quase regra entre as companhias que 
crescem internacionalmente. Além de garantir que o negócio funcione conforme o previsto pela 
matriz, esse profissional tendem a dar “a cara” às unidades subsidiárias. “É necessário alinhar 
com a equipe todas as informações necessárias para um bom trabalho.  
 
A equipe precisa estar bem informada de todas as diretrizes e mudanças. Precisa ter feedback. 
A distância não pode ser um impedimento para que o líder esteja presente”, explica a 
psicóloga Mara Turolla, sócia da Career Center. Se não pode estar presente fisicamente, o 
gestor deve ficar em contato permanente, destaca Armando Dal Colletto, da Business School 
São Paulo, apontando novas tecnologias, como a do Skype, como formas de burlar os custos 
implicados nas comunicações internacionais.   
 
Uma pesquisa feita pelo Hay Group com 86 CEOS no mundo todo concluiu que o maior desafio 
do ponto de vista dos entrevistados atualmente é o gerenciamento de times além das 
fronteiras. Ou seja, a gestão num caso de internacionalização da empresa requer atenção 
especial. E o suporte da matriz é fundamental, inclusive, para dar competitividade à 
companhia. Por isso está na fórmula de sucesso das grandes multinacionais. No caso da 
Artefacto, que tem 70 funcionários em cinco lojas próprias no exterior, a equipe tem de 
traduzir o conceito e os valores em que se fundamenta a marca para disputar espaço num 
mercado maduro.  
 
Nos Estados Unidos, conta Frade, os consumidores se dividem basicamente entre os 
consumidores de móveis vindos de Milão e outras cidades européias, com faixa de preços 
acima da que a brasileira pretendia alcançar, e os compradores de itens asiáticos, num 
patamar abaixo do que a Artefacto pretendia conquistar. Por isso, o RH brasileiro tem papel 
fundamental no suporte e estrutura à capacitação dos profissionais que atuam em outros 
países.  
 
O treinamento de 35 dias no Brasil inclui visitas à fábrica em Iperó, no interior de São Paulo, 
onde devem absorver os valores da companhia _ preocupação ambiental, uso de madeira 
certificada_, os conceitos de design, o processo de construção dos móveis e os materiais 



usados. No curso os profissionais também são treinados em técnicas de venda e de 
negociação, marketing, exposição de produtos e divulgação.   
 
O projeto de ser uma empresa global, contudo, nem sempre se consolida por meio de 
implantação de instalações próprias. Há outras estratégias, como joint ventures, parcerias e 
franquias. Este é o caso da gaucha Arezzo, que anunciou recentemente o projeto de abrir 300 
lojas em todo o mundo.  
 
A difusão se dará por meio de parceria com uma empresa chinesa e, portanto, o treinamento 
dos funcionários não cabe à calçadista brasileira.  Nossa estratégia é ser uma marca global. 
Procuramos, na medida do possível, manter no exterior o mesmo padrão adotado no Brasil 
para o nível de serviço e atendimento e projeto arquitetônico, por exemplo. Mas as adaptações 
são uma realidade.  
 
As numerações de sapato são diferentes, bem como as legislações trabalhistas e os modelos 
de propaganda”, afirma Mario Goldberg, diretor de Expansão de Franquias. “Temos uma 
equipe interna focada no atendimento aos nossos parceiros no mercado externo – 
distribuidores e franqueados que possuem estrutura própria de operação.”  
 
No ramo de softwares de gestão contábil, a Alrterdata, que aos 18 anos tem 23 filiais e 27 
representações, tomou o caminho da África. Escolheu Angola como primeiro ponto de 
desembarque internacional porque o país fala língua portuguesa e está em reconstrução após 
anos de guerra civil.  
 
A idéia é aprender ali para, depois, entrar no mercado de Portugal. Uma outra empresa, que já 
está no mercado angolano, atuará em parceria com a Alterdata, levando os programas para lá. 
Para alinhar os profissionais que atuam fora do país com os que trabalham no Brasil, a 
companhia treinou em sua matriz dois técnicos que seguirão para aquele país. “A Alterdata 
impõe um padrão definido de funcionamento, isso faz com que as pessoas trabalhem da 
maneira que está descrita no manual, resultando em um modelo de gestão único.  
 
Os clientes são atendidos da mesma forma em Manaus, Porto Alegre ou Uberlândia. A maneira 
de vender, prospectar, enviar propostas, demonstrar os sistemas é idêntica, seja em Recife, 
Brasília ou no Rio de Janeiro. E é exatamente este padrão que a empresa pretende implantar 
em Angola e demais países futuramente”, diz o diretor Ladmir Carvalho.  
 
Mesmo levando para outros países o seu próprio jeito de gerir, temperado com a personalidade 
brasileira de fazer negócios, as empresas precisam estar prontas para lidar com as diferenças 
regionais. Para Mara Turolla, caber ao gestor ampliar sua base cultural para facilitar o trânsito 
de valores. “Quanto mais diversificada for a sua base, melhor.  
 
É necessário ler muito sobre o comportamento de outros países, aprofundar na sua literatura e 
nos seus costumes. Também é importante viajar bastante para diferentes destinos e vivenciar 
o ambiente onde a equipe está presente.”   
 
Eventuais resistências internas na companhia podem surpreender os líderes, mas o fato é que 
o movimento das companhias em direção exterior sempre gerou a desconfiança naqueles que 
acreditam que essas firmas, de certa maneira, transferem empregos e renda para outros 
países. “Mesmo que invistam em capacidade produtiva no exterior, as corporações aumentam 
o nível de exportação de produtos mais sofisticados. Podem, por exemplo, realizar a parte 
mais valorizada da produção aqui e concluir as montagens em outros países, como fazem as 
japonesas. Assim podem ampliar seus volumes mantendo a qualidade dos empregos na sede”, 
diz o professor Luiz Carlos Carvalho, da Fundação Dom Cabral, que fez um estudo sobre as 
empresas mais internacionalizadas do Brasil. “A propósito, pesquisas mostram que as 
empresas retêm na sede os altos salários.”  
 
A expansão internacional das empresas brasileiras se acelerou na década de 90, quando a 
abertura econômica ganhou força no mundo todo, derrubando barreiras a investimentos 
estrangeiros em importantes mercados, como a Europa. A estabilização econômica e a criação 



do Mercosul impeliram os empresários a buscar estratégias de sobrevivência, que, em geral, 
se traduziam em expansão. A maioria das brasileiras internacionalizadas, algo entre 65% e 
70%, atua na produção de bens industriais básicos e commodities – Vale do Rio Doce (minério 
de ferro), Citrosuco e Cutrale (suco), Copinhal (café) e Votorantim (cimento) são alguns 
exemplos conhecidos. Outras, como Embraco (sistemas para refrigeradores), WEG (motores e 
transformadores) e Sabó (autopeças, injetores, sistemas de vedação para motores), fornecem 
peças fundamentais para a montagem de produtos finais. 
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