


Observar os primeiros passos do novo sócio de
um clube é quase sempre uma experiência
instrutiva. Pode-se aprender alguma coisa,

por exemplo, espiando os movimentos da Metalfrio. No
ano passado, em julho, a fabricante paulista de freezers
industriais comprou as operações da dinamarquesa
Caravell e criou uma multinacional de refrigeração
- a terceira maior do mundo no ramo de geladeiras para
bebidas e sorvetes. Em abril deste ano, nove meses de-
pois, a Metalfrio adquiriu uma empresa no México.
Agora, em movimento já típico de transnacional, está
fechando a fábrica original da Caravell em Aalestrup,
Dinamarca, transferindo a produção para uma unida-
de recém-aberta na Turquia e restringindo as opera-
ções no Brasil ao abastecimento do mercado interno. O
presidente da Metalfrio, Luiz Eduardo Caio, não finge
ter respostas prontas para as grandes questões por trás
da internacionalização. "Estamos no início da curva de
aprendizado. Apostamos em um modelo com muita
gente local nas operações fora do Brasil, mas nesta fase
ainda é preciso acompanhar tudo de perto", afirma. Seu
ritmo atual é de uma semana dentro e outra fora do país.
Ele garante que tira de letra, desde que não perca o sono.
"Tenho sempre à mão dois remédios para dormir. O pri-
meiro é fraquinho, tipo natureba, que eu tomo durante o
jantar, uma hora e meia antes de deitar", diz. "Se chego
ao hotel e vejo que não fez efeito, tomo logo o mais for-
te, porque (senão) a insônia me estraga o dia seguinte."

De táticas pessoais para lidar com o jet lag à
criação de departamentos globais de recursos hu-
manos, os desafios da internacionalização entraram
de vez na agenda do clube ao qual a Metalfrio está se
associando, o das multinacionais brasileiras. Pela
primeira vez na história, em 2006 os investimentos
diretos do Brasil no exterior superaram os aportes fei-
tos por estrangeiros no país. Juntas, as companhias
nacionais aplicaram US$ 28,2 bilhões na compra de
empresas e/ou na construção de novos negócios no
exterior, no ano passado. Já os investimentos interna-
cionais no Brasil não passaram de US$ 18,8 bilhões.

As aquisições protagonizadas por empresas
brasileiras nunca foram tão ousadas. Na maior delas,
há um ano, a Companhia Vale do Rio Doce investiu
US$ 17,2 bilhões na compra da rival canadense Inco.
Em julho deste ano, a Gerdau arrematou a america-
na Chaparral Steel, segunda maior produtora de aço
estrutural da América do Norte, por US$ 4,2 bilhões.
Dois meses antes, a Friboi já abocanhara a também

americana Swift, por US$ 1,4 bilhão, tornando-se o
maior grupo do mundo em alimentos de origem bovina.

Empresas brasileiras com investimentos diretos
no exterior não passam de 0,4% do total de companhias
nacionais. São pouco mais de 40 grupos, operando cer-
ca de 150 unidades ao redor do mundo. Eles respondem,
porém, por 25% do faturamento da indústria doméstica
e têm receita anual média da ordem de R$ 500 milhões.
São a elite da elite. Desafiam bravamente o fato de que,
segundo estudo recém-divulgado pela consultoria A.T.
Kearney, o Brasil é um dos dez países menos globali-
zados do mundo. De uma lista de 72 economias, ganha
apenas da Venezuela, Indonésia, Argélia, índia e do Irã.

ESTRATÉGIA OPORTUNISTA
Um estudo coordenado pelos professores Afon-

so e Maria Tereza Fleury, da Universidade de São Pau-
lo, revela que, embora o número de empresas brasilei-
ras no exterior cresça em ritmo acelerado nesta década,
a maioria delas aprende a ser multinacional na marra,
sem preparação prévia. Nada menos que 96% dos gru-
pos consultados dizem ter a internacionalização em
seus planos. Mas só 43% garantem ter feito um plane-
jamento criterioso antes de sair do país. Em parte por
essa estratégia oportunista (comprar uma empresa lá
fora porque surgiu um bom negócio e "se virar" para
administrá-la), a pesquisa identifica baixo grau de in-
tegração das operações internacionais ao Brasil. "As
subsidiárias julgam ter maior autonomia e reconheci-
mento do que as matrizes admitem", afirma o estudo.

Entender como a abertura para o mundo trans-
forma empresas locais em multinacionais implica olhar
essas companhias por dentro. Foi o que fez a consultoria
Booz Allen Hamilton, responsável por uma pesquisa
sobre internacionalização das empresas latino-america-
nas, elaborado com base em mais de 40 entrevistas com
executivos de companhias envolvidas nesse processo. O
resultado é o documento Partindo para Conquistar o Mun-
do, a que Época NEGÓCIOS teve acesso com exclusivi-
dade. Apoiados nesse estudo, discutimos nas próximas
páginas os grandes desafios da internacionalização para
as múltis brasileiras. Quase tudo gira em torno de dois
temas fundamentais: pessoas e valores empresariais.
Como recrutar internacionalmente? Como lidar com di-
ferentes culturas em diferentes países? Para responder
a essas e outras questões, nada como observar de per-
to as histórias de quem já está superando com sucesso
os desafios da internacionalização. Logo, vamos a elas:



orno atrair e reter talentos com per-
,fil e experiência internacional, tan-
to na matriz como nos países onde
a empresa se instala? Como montar
um plano de carreira internacio-

nal? Os participantes da pesquisa da Booz Allen fo-
ram unânimes ao apontar a gestão de recursos hu-
manos como uma das principais preocupações de
uma empresa em processo de internacionalização.

Expatriar executivos da matriz é uma prática
comum entre as companhias entrevistadas. Mas exces-
sos no envio de profissionais da matriz para as subsidi-
árias, bem como a falta de organização nesse processo,
podem ter impactos negativos sobre as operações. Entre
eles, vagas internacionais preenchidas por empregados
de baixo desempenho ou baixo potencial, aumento da
rotatividade (expatriados são freqüentemente atraídos
por condjções vantajosas na concorrência) e, no repa-
triamento, dificuldade em encontrar uma posição ade-
quada para o funcionário, sem perda de remuneração.

O desafio não é apenas recrutar bem fora de
casa. É também ter na matriz os recursos necessá-
rios para dar suporte à internacionalização. É apri-
morar o RH interno para atender às operações in-
ternacionais. Os erros são freqüentes - e incluem
disparates, como estipular um mesmo salário para
recrutar executivos aqui e nos Estados Unidos. "São
poucos os brasileiros acostumados a trabalhar no ex-
terior. Na área de recursos humanos, em particular, a
maioria dos profissionais nunca esteve exposta a esse
desafio", afirma Paolo Pigorini, sócio da Booz Allen.

No exterior, além de a empresa não conhecer
o mercado, o mercado não conhece a empresa. Nessas
condições, o que fazer para atrair talentos? A primei-
ra questão é justamente a salarial. É preciso conhecer

com precisão o nível de remuneração adequado para
cada mercado e, eventualmente, estar disposto a pa-
gar mais para atrair pessoas capacitadas. Trata-se de
salário maior, sim. Mas também de perspectivas de
carreira, dentro e fora do mercado no qual o executivo
é recrutado. Isso é crucial para a retenção de bons fun-
cionários. O profissional estrangeiro, seja a que distân-
cia estiver da matriz, tem de sentir que terá as mesmas
perspectivas que os executivos no quartel-general.

Para recrutar bem, é sempre uma boa idéia
recorrer a headhunters. Mas o diferencial das me-
lhores companhias, muitas vezes, é buscar jovens
talentos antes mesmo que eles entrem no mercado de
trabalho. Empresas brasileiras operando na China,
por exemplo, têm apostado alto em parcerias com uni-
versidades locais para construir suas marcas entre
estudantes em início de carreira. "O grande desafio
é a formação de lideranças locais", diz Luís Figuei-
redo, diretor corporativo de pessoas da Embraco. A
fabricante de compressores de origem brasileira pa-
trocinou recentemente a elaboração de um programa
de desenvolvimento de executivos feito sob medida
para ela pela Universidade Tsinghua, em Pequim.

SOLUÇÕES PROPOSTAS:
» Antes de recrutar, identifique as capacita-
ções que seus executivos terão de ter dentro e
fora do país e, então, defina o perfil do profis-
sional que a empresa precisa ter no exterior,
tendo em conta, sobretudo, que está em curso
a criação ou a estruturação de um novo negó-
cio, que exige elevado espírito empreendedor.
»Localize e treine talentos, na matriz e no ex-
terior, que terão oportunidades internacionais.



Com 22% da sua força de trabalho no exterior,
a mineradora é a melhor em gestão de pessoal

No início de 2005, exposta ao desafio de administrar
uma base crescente de funcionários no exterior, que àquela
altura já eram 2,5 mil pessoas em 18 países, a Vale do Rio
Doce criou um departamento internacional de recursos hu-
manos. "A diferença entre o fracasso e o sucesso num proces-
so de internacionalização está na capacidade de atrair e reter
talentos", disse, ainda naquele ano, Maria Gurgel, a execu-
tiva contratada para tocar a nova área, em um simpósio de
administração de empresas da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). "As empresas não competem só
por mercado, mas por pessoas também." Três anos depois,
a Vale é considerada, entre as multinacionais brasileiras,
aquela que melhor administra a sua mão-de-obra planetária.

A Vale tem hoje 56,2 mil empregados, sendo 22%
fora do Brasil, em 30 países. De um lado, administra plan-
tas de manganês na Noruega e na França, países com as le-
gislações trabalhistas mais rigorosas do mundo. De outro,
concentra a mineração em países fora do eixo tradicional
dos negócios, com alta fertilidade mineral ainda pouco ex-
plorada, onde as chances de descobertas são maiores. Na

África, por exemplo, é preciso lidar com índices assustado-
res de contaminação por HI V, analfabetismo e baixa expec-
tativa de vida. Na Mongólia, o problema é outro. "Dadas as
condições climáticas, só se consegue trabalhar nas minas
oito meses por ano, no campo. Nos outros quatro meses, te-
mos de inventar o que fazer com os geólogos", afirma Maria.
No início, a Vale optava por contratos temporários, de oito
meses. Na temporada seguinte, porém, encontrava parte
da mão-de-obra contratada por outras empresas. "Apren-
demos a lição. Vamos contratar por um ano", diz ela. Para
não deixar os trabalhadores mongóis quatro meses em casa,
recebendo salário, a Vale identificou países geologicamen-
te parecidos e passou a enviar a eles, durante o inverno, os
funcionários da Mongólia que se destacam ao longo do
ano. Há vários deles trabalhando na Austrália e no Chile.

Em julho deste ano, a Vale reestruturou novamente
seu departamento de gestão de pessoas e extinguiu a área
de RH Internacional. Hoje, o RH corporativo da companhia
é global. As principais políticas, como a de remuneração
variável, são as mesmas para todo mundo, no mundo todo.
Este ano, aliás, pela primeira vez na história da Vale, todos
os funcionários, dentro e fora do Brasil, receberam seus bô-
nus no mesmo dia, 15 de fevereiro. É, quem sabe, uma boa
data para se comemorar o "Dia da Internacionalização".



uando Roger Agnelli se
tornou presidente do Con-

selho de Diretores da Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD), em
2000, ele imediatamente começou
a defender uma estratégia de diver-
sificação e internacionalização para
a produtora de minério de ferro, de-
senhada para transformar a CVRD
em uma líder mundial na indústria
de mineração. Um ano depois, Ag-
nelli tinha convencido os acionistas
- sob a condição de que assumisse o
timão e implementasse, ele próprio,
seus planos ambiciosos." Com este preâmbulo, a revista
TheFocus publicou um depoimento de Agnelli sobre o
método de tomada de decisões que levou a Vale a se tor-
nar a segunda maior mineradora do mundo, com valor
de mercado de US$ 180 bilhões e o maior lucro líquido
de uma empresa privada no Brasil. Confira, a seguir, os
principais trechos.

FOCO NO RESULTADO "A visão tradicional da mi-
neração é a de um setor potencialmente tedioso e pesado,
no qual decisões de investimento envolvem enormes
quantidades de capital e tendem a ser tomadas apenas
depois de análises que parecem intermináveis. Hoje, po-
rém, as exigências do mercado mudaram. Nossos clien-
tes pedem incessantemente mais minério de ferro, mais
cobre, mais alumínio, mais tudo, e nós temos de reagir.
E, em qualquer indústria, a empresa que reage melhor,
no fim das contas, tem uma vantagem competitiva. Nos
últimos anos, nós submetemos os processos de tomada
de decisões na CVRD a uma revisão geral. Hoje, a CVRD
é um belo exemplo de como, mesmo em uma indústria
madura, procedimentos decisórios enxutos podem criar
uma vantagem competitiva real."

^INTERNACIONALIZAÇÃO
"Nós agora também olhamos re-
gularmente para fora do Brasil,
para descobrir oportunidades de
adicionar projetos iniciados do zero
ou novos desafios de exploração no
exterior (...) Estamos explorando
novas oportunidades na África,
Ásia, Austrália e América Latina
como um todo."

A ARTE DE OUVIR "Para
mim, como a pessoa que, no fim das
contas, é a responsável e tem a pa-

lavra final, é vital ser capaz de ouvir, e ouvir cuidadosa-
mente. Você ouve e aprende como montar uma equipe de
gestores com a mistura certa de experiência e diversida-
de. É claro que alguém tem de tomar a decisão final e, se
as opiniões estão divididas, este é o meu trabalho, mas eu
realmente prefiro decisões colegiadas. Uma outra parte
importante do processo decisório é permitir tantas ques-
tões quanto possível, mesmo aquelas que, à primeira vis-
ta, parecem ingênuas ou desinformadas."

INTUIÇÃO "Junto com todos esses critérios racio-
nais, entretanto, poucos processos de tomada de decisão
estariam completos sem experiência e intuição. Da mi-
nha parte, eu tenho notado que, treinando para prestar
atenção aos detalhes, posso afiar minha intuição."

INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS "O fato de o
andar da presidência na CVRD ser aberto, e de todos os
membros do comitê sentarem lá, na mesma sala, ajuda.
A troca direta de idéias e o compartilhamento de infor-
mações também aceleram a tomada de decisões (...). Ou-
tro elemento importante é a delegação de autoridade e o
fortalecimento de nossos funcionários."



uem se torna multinacional não pode
se dar ao luxo de imaginar que os fun-
cionários estrangeiros absorverão
espontaneamente os processos da
matriz. Isso não acontece. O desafio é
estimular a partilha de conhecimen-

tos entre o quartel-general e as operações internacio-
nais, esclarecendo os procedimentos. Do contrário, o
menor risco que se corre é o da lentidão na tomada de
decisões. De acordo com a Booz Allen, a padronização
de processos e sistemas internacionais ainda está nos
estágios iniciais na maioria das "multilatinas". Elas
ainda buscam o equilíbrio entre a padronização in-
ternacional e a flexibilidade para os negócios locais.

O desafio é transferir conhecimento não só da
matriz para fora, mas também no sentido oposto, sob
pena de não incorporar as melhores práticas da em-
presa que se compra no exterior. "Um dos pontos que
definem o sucesso ou o fracasso de quem quer estar
presente lá fora é ser capaz de transferir seus fatores lo-
cais de competitividade para os países onde se instala",
afirma Álvaro Cyrino, pesquisador da Fundação Dom
Cabral. Segundo ele, esse processo se retroalimenta e
permite trazer experiências Vividas no exterior para
o Brasil, tornando a empresa mais eficiente e aberta.
Alguns mecanismos usados para isso são a circula-
ção de profissionais entre o quartel-general e as sub-
sidiárias internacionais e a criação de plataformas
de conhecimento online (de modo a tornar os proce-
dimentos-padrão disponíveis para toda a empresa).

Algumas empresas criam o chamado com-
pany way-. livros, apostilas ou manuais, por meio dos
quais o grupo põe no papel seu modo de funcionar,
definindo processos e sistemas com a maior riqueza
de detalhes possível. Além de proporcionar um mo-

mento de saudável introspecção para a companhia,
esse procedimento facilita a disseminação de proces-
sos, valores e normas para todas as subsidiárias. Ela-
borar um documento como esse é um processo que
costumeiramente leva anos, mas quem já encarou a
maratona garante que vale a pena. A existência de um
documento que pode ser consultado por qualquer fun-
cionário da empresa propicia mais controle sobre as
operações. O texto, porém, não pode ser rígido a ponto
de não ser adaptável a outros países, outras realidades.
Do contrário, corre-se o risco de castrar iniciativas.

O manual de gestão global da empresa cobre de RH a
tecnologia - e incorpora as melhores práticas estrangeiras

GBS (Gerdau Business System). Esta sigla resu-
me o sistema de gestão que reúne as melhores práticas
internas em todos os processos da Gerdau, e permite
que elas sejam replicadas em cada país onde a siderúr-
gica gaúcha se instala. O esforço inicial de sistematiza-
ção se deu na área industrial, no início da década de 80.



"A Gerdau sempre teve a humildade de procurar se aprimo-
rar olhando o que há de melhor no exterior", afirma Cláudio
Gerdau Johannpeter, diretor de operações. Nos anos 80, os
gaúchos estudavam muito o Japão e os processos de quali-
dade total. "Éa origem do GBS, no chão de fábrica", diz Cláu-
dio. Com o passar dos anos, a idéia de buscar o que há de me-
lhor no mundo, introduzir na empresa e criar regras para a
reprodução do método foi envolvendo outros processos. RH,
por exemplo. Foram criadas normas para melhorar o am-
biente, deixar claras as metas de cada funcionário, trabalhar
com remuneração variável e capacitar lideranças. Elas va-
lem onde quer que o grupo esteja. "Se vamos conduzir uma
pesquisa de clima organizacional, o RH usa a mesma me-
todologia nos 13 países em que operamos", afirma Cláudio.

O sistema pretende ser, simultaneamente, rígido e
flexível. "Em alguns aspectos, entramos com muita força
na padronização", diz o diretor. Tecnologia, por exemplo.
"Não vamos reinventar coisas que sabemos que funcionam
bem porque entramos na Colômbia." Do mesmo modo,
práticas de segurança são itens "não negociáveis". Mas, de
resto, a Gerdau está aberta para aprender com as empre-
sas que compra. "Não faz sentido continuar crescendo se
não soubermos tirar proveito disso, sem que as operações
aprendam umas com as outras", diz Cláudio. Segundo ele,

o GBS é algo dinâmico1, ou seja, é continuamente aprimora-
do. "Ele não vai parar de evoluir, porque as coisas boas das
empresas que adquirimos entram no nosso sistema", diz.

A grande vantagem de um sistema de gestão inte-
grado é que ele pode ser incorporado por todas as subsidiá-
rias em curto espaço de tempo. Além de reunir as melhores
práticas internas, o GBS padroniza os indicadores de desem-
penho dos processos, seja no Brasil, no Canadá ou na índia.
Desse modo, oferece parâmetros objetivos para o acompa-
nhamento dos resultados de uma nova operação, onde quer
que ela esteja. Além de resumo da filosofia do grupo e ferra-
menta para controlar sua expansão, o GBS é um instrumen-
to de planejamento. Os objetivos estratégicos da Gerdau são
definidos com um horizonte de dez anos e desdobrados em
metas de três anos para orientar as equipes. Essas metas são
estabelecidas a partir de benchmarks internos e externos,
ou seja, das melhores práticas de dentro e de fora da empresa
- e transformadas em desafios a ser alcançados a cada ano
pelas diversas operações do grupo. Para cada objetivo são
definidos indicadores de controle, que permitem à matriz ve-
rificar se os padrões de desempenho desejados estão sendo
atingidos. O ciclo se fecha com o pagamento de bônus, atre-
lado ao atingimento das metas. Vale para todas as empresas
do grupo, no mundo todo - como verdadeira multinacional.



orno adaptar as operações externas de
uma companhia aos valores e à cultura
de cada país aonde ela chega? Quais os
segredos para preservar os padrões de
conduta não negociáveis da matriz bra-

sileira e, ao mesmo tempo, incorporar as tradições locais
consideradas importantes? De modo geral, segundo a
Booz Allen, as multinacionais latino-americanas têm
feito um bom trabalho em identificar os diferenciais
próprios que querem exportar e, ao mesmo tempo, com-
preender valores e culturas locais que desejam absor-
ver. Conseguem também adaptar-se a eles, criando uma
mescla mais rica. "O problema, às vezes, é a má dissemi-
nação da cultura híbrida que surge. Nesse caso, o risco
é ver as operações internacionais criarem vida própria,
ao invés de integrarem-se em uma cultura única", diz
o consultor Jaime Schlittler, diretor da Booz Allen.

Quando há o que os consultores chamam de falta
de alinhamento, pode haver rupturas nas relações den-
tro da empresa. Para evitá-las, a sugestão da Booz Allen
é envolver funcionários graduados nesse processo (em-
baixadores, como são chamados em "consultes") e ca-
prichar na comunicação interna (a adoção do português
como língua da empresa quase nunca é uma boa idéia).

Paolo Pigorini, da Booz Allen, afirma que empre-
sas de países como Espanha e Itália tendem a ser bastan-
te agressivas em impor a própria cultura. Em contrapo-
sição a isso, o executivo brasileiro, em geral, se dispõe.a
entender e adaptar os valores alheios. É uma vantagem,
na medida em que se reduzem naturalmente os riscos
de choques culturais antiprodutivos. O que não quer di-
zer que a integração à brasileira seja livre de problemas.

A flexibilidade e a capacidade de entender e
respeitar valores diferentes dos seus podem ser con-
fundidas com fraqueza. E levar a reações negativas,

como a conhecida queda-de-braço com a matriz. Sem
revelar o nome da companhia que utiliza como exem-
plo, Pigorini cita o caso de uma empresa brasileira
que se instalou quase simultaneamente na Espanha
e nos Estados Unidos. Nos dois países, foi adotada
uma mesma política de tolerância com a cultura local.
Na Espanha, correu tudo bem. Nos Estados Unidos,
entretanto, houve uma resistência muito forte ao co-
mando brasileiro. "A solução foi bem drástica. A em-
presa teve de trocar o CEO americano", diz Pigorini.

Os primeiros momentos depois da aquisição são
decisivos para a assi milação cultural da nova empresa

Em abril de 2005, com a compra da Loma Negra,
maior fabricante de cimento da Argentina, a holding Ca-
margo Corrêa deu um salto definitivo rumo à interna-
cionalização. O investimento, no valor de US$ l bilhão,
foi o maior já realizado pelo grupo nos seus 65 anos. So-
madas, Camargo Corrêa e Loma Negra possuem 14 fá-
bricas de cimento com 3,2 mil funcionários, distribuídos
entre Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Paraguai.



O processo de negociação com os argentinos - bati-
zado de "Projeto Gabi", em homenagem à tenista Gabriela
Sabatini - durou oito meses. Acertada a compra, passa-
ram-se outros seis meses até a aprovação pelas autoridades
argentinas. Ao longo desse ano de incertezas, o grupo bra-
sileiro conseguiu evitar perdas de mercado na Argentina e
elevar o volume mensal de vendas em 40%. O caso tornou-
se uma demonstração prática de que o desembarque é o mo-
mento crítico da incorporação de uma empresa no exterior.

Uma força-tarefa composta por executivos da Ca-
margo Corrêa, consultores do Boston Consulting Group
e banqueiros do Goldman Sachs conduziu a abordagem
da Loma, ainda na fase de negociação. A preocupação da
Camargo Corrêa naqueles primeiros dias era evitar uma
integração hostil que pudesse causar uma ruptura na roti-
na de trabalho - algo que, normalmente, torna as empresas
em processo de aquisição vulneráveis a ataques da concor-
rência. Enquanto aguardava aprovação da agência anti-
truste, a Camargo organizou 11 grupos de trabalho, com a
participação de mais de SOO pessoas, para fazer um amplo
diagnóstico da empresa. O plano de ação desenhado no pro-
grama de integração foi reforçado com sugestões dos gesto-
res argentinos. Saiu dali um conjunto de tarefas para cada
área da companhia, com providências para o primeiro dia,

a primeira semana, o primeiro mês etc. Além de tornar a in-
tegração tão suave quanto possível, o objetivo era conhecer
a forma de atuação e a cultura da Loma Negra. Funcionou.

"E fundamental, quando se vai para o exterior,
apoiar-se nas melhores cabeças de cada país", afirma Ví-
tor Hallack, presidente do conselho de administração da
Camargo Corrêa. A companhia tem como praxe convi-
dar executivos e empresários locais para os conselhos
de administração das empresas que controla. Na Loma
Negra, quatro dos conselheiros são brasileiros, e quatro
são argentinos. Não necessariamente do setor de cimen-
to. "É a visão do homem de negócios local e sua rique-
za empresarial que agregam conhecimento para nós",
diz Hallack. Para estimular o intercâmbio de culturas
dentro do grupo, a Camargo promove um constante in-
tercâmbio entre funcionários argentinos e brasileiros.

Com algumas alterações, essa abordagem cultu-
ralmente tolerante foi adotada também na internaciona-
lização das outras áreas da holding: têxtil - com a fusão da
Santista com a espanhola Tavex -, de calçados (a Alparga-
tas acaba de levar a Havaianas para Nova York) e constru-
ção civil. Hoje, do faturamento de US$ 7 bilhões do grupo,
US$ 1,4 bilhão, ou 20% do total, vem de fora do Brasil. E, do
universo de 41,4 mil funcionários, 18% estão no exterior.



QUANTO PODER TEM
DE FICAR NA SEDE

Por falta de políticas (ou falta de vontade), as multinacionais brasileiras
delegam muito menos do que deveriam - e isso enfraquece suas subsidiárias

uando se passa a ter subsidiárias em ou-
..tros países, é preciso definir qual deve
ser o nível de autonomia das operações
internacionais em relação à matriz - o

! que quase nunca é fácil. "A vasta maio-
ria das companhias entrevistadas ofere-

ce autonomia limitada, abaixo da desejada às operações
internacionais", afirma o estudo da Booz Allen. Isso
acontece pela falta de experiência em novas geografias
e novos negócios, pela relutância da família controlado-
ra (ou do presidente da empresa) em transferir poder,
pela falta de gerentes com a qualificação e a experiência
necessárias em operações internacionais e, sobretu-
do, pela falta de políticas definidas para esse processo.

As grandes questões nesse caso são: como ado-
tar um sistema de administração que leve a internacio-
nalização em conta, e qual deve ser o nível de autono-
mia das operações internacionais em relação à matriz?

Toda empresa diz que quer dar autonomia a
suas subsidiárias no exterior. E quase todas assumem
que não conseguem, por falta de conhecimento do mer-
cado em questão ou por serem, muitas vezes, familiares,
com gestão centralizada. O que não se diz, mas suben-
tende-se, é que, pelo menos no início, falta confiança na
equipe estrangeira. Uma vez que a gerência constrói
um histórico de responsabilidade, fica mais fácil dele-
gar. "O melhor controle, quando você não sabe direito
onde está pisando, é se engajar no dia-a-dia da operação
lá fora", diz Paolo Pigorini, um dos coordenadores da
pesquisa da Booz Allen. Ao fazer isso, porém, a com-
panhia traz para a matriz decisões que certamente pre-
feriria delegar. Ao primeiro sinal de desvio dos planos
traçados, os gestores do quartel-general mergulham
na subsidiária. O que, além de sobrecarregar a matriz e
tornar as alçadas de decisão pouco claras, desestimula

os executivos estrangeiros. Em qualquer corporação,
chefe sem autonomia é chefe sem compromisso com
resultados. Dito de outro modo, quem centraliza de-
mais o poder perde o empreendedorismo das filiais.

Daí o conselho: se a matriz tem mesmo de
se envolver no cotidiano de uma subsidiária, é fun-
damental que o faça com jeito, de modo que a admi-
nistração local tenha a última palavra - ainda que
conduzida à decisão esperada no Brasil. Este, se-
gundo Pigorini, é um ponto no qual as empresas la-
tino-americanas ainda têm muito o que avançar.

O CASO SABO
A filial alemã da empresa tornou-se matriz de produção
tecnológica do grupo - e opera com grande autonomia

Apenas por se manter sob controle nacional no
mercado brasileiro de autopeças, a Sabó pode ser consi-
derada um ponto fora da curva. É uma sobrevivente da
onda de desnacionalização que varreu o setor nos anos
90. Controlada pela mesma família desde a fundação,
em 1939, a companhia agüentou firme o tranco da con-
corrência estrangeira quando o mercado brasileiro foi
aberto, a partir do governo Fernando Collor. Em grande



medida, se deu bem porque já era orientada para os merca-
dos internacionais desde 1977, quando se tornou fornecedo-
ra global da General Motors. No momento em que gigantes
multinacionais como Magneti Marelli entraram no Brasil,
estava preparada para enfrentá-los. Dentro e fora do país.

A Sabó abriu sua primeira fábrica no exterior em
1992, na Argentina. Dois anos depois, comprou as operações
da Kaco, tradicional fabricante de autopeças alemã, com três
unidades na Alemanha e uma na Áustria. A partir daí, rein-
ventou-se. "A Sabó manteve o perfil das operações da Kaco,
e passou a usá-la como sua base européia e principal fonte
de pesquisa e desenvolvimento", afirmam os pesquisadores
Afonso e Tereza Fleury, da USP, em um estudo preparado
para a Wharton School. A dupla afirma: "Do ponto de vis-
ta organizacional, a Sabó criou uma arquitetura diferente.
Para uma subsidiária, a Kaco opera com relativa autonomia,
como um Centro de Competências global. As multinacio-
nais tradicionais localizam os seus centros de P&D perto da
matriz, enquanto, no caso da Sabó, ele é localizado em uma
subsidiária. O know-how tecnológico flui na direção contrá-
ria à convencional". Gonzalo Guardiã, principal executivo
da Sabó para a América do Sul, afirma que a ida para a Ale-
manha se deu porque a Europa é um centro crucial para as
montadoras - inclusive para a definição de produtos para o

mercado brasileiro. A idéia era estar perto de onde as deci-
sões são tomadas. Para isso, a Sabó adquiriu uma empresa
dona de tecnologia reconhecidamente de ponta. "Seria um
contrasenso não preservar tudo isso", diz Guardiã. Des-
de então, a responsabilidade por pesquisa e desenvolvi-
mento do grupo é compartilhada entre Alemanha e Brasil.

As operações da Sabó nas Américas não são, nem
remotamente, tão independentes. Nos Estados Unidos,
por exemplo, há um centro de desenvolvimento, mas ele
depende de recursos do Brasil. "Isso vai mudar, e os ame-
ricanos terão mais autonomia, porque o grosso do cres-
cimento do grupo nos próximos anos virá de lá", afirma
Guardiã. Os itens para o mercado argentino, por sua vez,
são desenvolvidos no Brasil. Mas a manutenção de profis-
sionais locais na chefia e o respeito às diferenças culturais
são compromissos do grupo. Quando a Sabó completou 15
anos na Argentina, o principal executivo local perguntou
se devia promover uma feijoada comemorativa. "Eu disse:
'De jeito nenhum. Faça uma parrillada'", afirma Gonzalo.
No encerramento de 2006, o grupo tinha 42,4% de seu fa-
turamento de US$ 276 milhões originado fora do Brasil e
26,9% de seu corpo de 4,2 mil funcionários registrado no
exterior. "Não nos apegamos muito ao fato de a matriz ser
brasileira", afirma Guardiã. Que, a propósito, é uruguaio.



á é possível saber, com rigor acadêmico e
reconhecimento mundial, quais são as em-
presas mais internacionalizadas do Brasil.
A Fundação Dom Cabral acaba de concluir
o Ranking das Transnacionais Brasileiras
- encabeçado, com folga, pela gaúcha Ger-

dau. Concluído no final de novembro, o trabalho se ba-
seia em dados referentes ao fechamento de 2006, forne-
cidos pelas próprias companhias. A escola de negócios
de Belo Horizonte cruzou informações sobre a parcela
das vendas, dos ativos e da mão-de-obra das empresas
no exterior. A média aritmética dos três quesitos re-
sultou no chamado índice de Transnacionalidade. Ou
seja, a porcentagem dos negócios de cada grupo que
está fora do Brasil. No caso da Gerdau, 46,4%, ou quase
a metade de suas atividades. O ranking brasileiro será
incorporado a listas semelhantes de outros 12 países
emergentes. O resultado, esperado para 2009, será o
primeiro levantamento oficial das empresas mais in-
ternacionalizadas do que, um dia, foi o Terceiro Mundo.

Além desse ranking geral, a FDC compilou ou-
tro, baseado apenas nos ativos das empresas brasileiras
no exterior. É o principal indicador, se a idéia for medir a
força bruta dos grupos nacionais no mundo. Nele, o des-
taque, com folga ainda maior/é a Vale, que hoje tem US$
56,6 bilhões fora do Brasil. Na seqüência, aparecem Pe-
trobras (US$ 26,3 bilhões) e novamente a Gerdau (US$
10,5 bilhões). Essa lista, porém, dá pouca chance a com-
panhias menores e mais ágeis que tenham estratégias
de internacionalização. "Decidimos trabalhar com o
índice de transnacionalidade para dar espaço às empre-
sas que não são de capital intensivo", afirma Luiz Carlos
Carvalho, coordenador do Núcleo de Negócios Inter-
nacionais da fundação e responsável pela pesquisa.

Formulado desse modo, o ranking da FDC abre

espaço para surpresas. A maior delas é a presença, no
11° lugar, da Duas Rodas Industrial, uma das maiores
produtoras de insumos para a indústria de alimentos
da América Latina. Pouco conhecida do consumi-
dor, a empresa de Jaraguá do Sul (SC) tem unidades
no Chile, na Argentina e no Peru. Cerca de 40% de
seus ativos estão no exterior, mas apenas 7% de sua
mão-de-obra está fora do país. É quase o oposto da
Odebrecht, que tem 46,5% dos funcionários e apenas
15% dos ativos no exterior. De resto, a lista inclui boa
parte da elite industrial brasileira, incluindo Embra-
er, Weg, Camargo Corrêa, Sabó e Marcopolo. Ao lado
de novas multinacionais, como Metalfrio e Natura.

Em 2006, os pesquisadores mineiros editaram
um primeiro ranking com critérios próprios, utilizan-
do sete indicadores. Vinte e quatro empresas aparece-
ram, já lideradas pela Gerdau. Agora, a FDC adotou
a metodologia internacional da Unctad (Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimen-
to), para permitir a comparação com companhias de
outros países. Foram distribuídos questionários a
92 grupos: 38 responderam e 33 foram qualificados.

A pesquisa documenta a (a inda l imi-
tada) dispersão geográfica das múltis brasi-
leiras. "Nossa concentração é na América La-
tina. Mas crescer na própria vizinhança não é
privilégio do Brasil", diz Camargo. Critérios de proxi-
midade geográfica e cultural norteiam a internacio-
nalização de empresas do mundo todo. A América do
Norte é o segundo destino das empresas nacionais,
seguida pela Europa. "O mercado asiático, para nós,
ainda é um território a explorar. Está fora do planeja-
mento estratégico da maioria das empresas", afirma Ca-
margo. Entre as exceções a esta regra, destaca-se a Vale.
Ela tem, na Ásia, 60% de seus negócios fora do Brasil.





ue ano tem sido este para André Ger-
^; dau Johannpeter. Conhecido como ca-

valeiro de ponta do hipismo brasileiro,
r'
ele conclui com sucesso sua transição
das páginas esportivas para as econô-
micas. Medalhista nas Olimpíadas de

Atlanta e de Sydney e nos Jogos Panamericanos de Win-
nipeg, André assumiu a presidência do Grupo Gerdau
em janeiro passado. Então com 43 anos, sucedeu ao pai,
Jorge Gerdau Johannpeter, um dos empresários brasi-
leiros mais influentes das últimas décadas, que deixou
o dia-a-dia da companhia, embora permaneça à frente
do conselho de administração. Foi apenas a quarta su-
cessão nos 106 anos de vida da empresa. E, sem dúvida,
a de maior visibilidade. No último quarto de século, sob
a batuta de Jorge, a Gerdau tornou-se a mais internacio-
nalizada das companhias brasileiras. Hoje, obtém 61%
do faturamento no exterior, onde mantém 46% da mão-
de-obra, e possui ações negociadas nas bolsas de São
Paulo, Nova York, Toronto e Madri por 113 mil acionistas.

André assumiu as rédeas da Gerdau (o troca-
dilho hípico é inevitável) com o desafio de acelerar a
expansão internacional sem comprometer a rentabili-
dade da siderúrgica - 34%, na média dos últimos anos
-, uma das mais altas do setor no mundo. Somente em
2007, a empresa comprou 11 companhias no exterior.
Quer dizer, 12, porque na manhã de 19 de novembro,
em uma tremenda demonstração de força, a Gerdau
anunciou outra aquisição de peso. Comprou o braço si-
derúrgico do grupo texano Quanex, especializado em
produtos para a indústria automobilística e a constru-
ção civil. Com a compra, no valor de US$ 1,46 bilhão, a
companhia brasileira passa a ocupar a segunda posi-
ção entre os maiores produtores de aços longos espe-
ciais do mundo. A Macsteel, operação siderúrgica da

Quanex, tem três usinas, em Michigan e no Arkansas,
e emprega aproximadamente 1,6 mil funcionários.
Incluído este último negócio na conta, as transações
da Gerdau neste ano consumiram investirrfentos de
US$ 6,36 bilhões. E levaram os gaúchos para quatro
novos mercados: Venezuela, México, República Do-
minicana e índia. A empresa agora opera em 13 países.

Pelo menos por enquanto, essa fúria comprado-
ra fez bem ao balanço do grupo. O lucro acumulado nos
primeiros nove meses de 2007, R$ 3,4 bilhões, é 7,6%
superior ao do mesmo período do ano passado. E a mar-
gem líquida se manteve em 15%. "Agora, a prioridade é
fazer a integração de todas essas empresas. O ano de
2008 vai ser dedicado a isso: formar equipes, levar o
nosso sistema de negócios aos novos países e inves-
tir em equipamentos", diz André, que recebeu Época
NEGÓCIOS na sede da Gerdau, em Porto Alegre. O
prédio que abriga a companhia está em obras. O novo
presidente quer arejar o ambiente, o que significa am-
pliar as janelas, plantar árvores nos pátios internos e
abrir um curso d'água entre dois blocos do edifício na
Avenida Farrapos - uma das mais movimentadas da
cidade durante o dia, transformada em inferninho a
céu aberto quando o sol se põe. A companhia, clara-
mente, vive um momento de introspecção. "Mas não
temos como parar de olhar oportunidades", diz André.

Há apenas cinco meses, a Gerdau concretizou
a maior transação de sua história, a compra da ame-
ricana Chaparral Steel, por US$ 4,22 bilhões. Quase
ao mesmo tempo, deu um dos passos mais ousados
de seu processo de internacionalização ao entrar na
índia, por meio de uma joint venture com o Grupo
Kalyani para administrar a siderúrgica SJK Steel.
Agora, o interesse declarado do grupo é crescer fora
das Américas, sobretudo na Europa e na Ásia. Espe-
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cialmente na China. "É mais difícil, por causa da distân-
cia e da cultura. Por isso mesmo, a índia vai ser impor-
tante como nossa primeira base asiática", afirma André.

Quem se acostumou a ver subordinados referindo-se
com reverência ao "doutor Jorge", estranha a informalidade
ao redor do novo presidente. Ele é André, para todos. Em vez
dos ternos escuros típicos do pai, veste calça caqui com pa-
letó de corte moderno, sem dispensar a gravata. Os anos de
esportista ficaram para trás, mas o porte atlético, não. O jo-
vem Gerdau ainda não exibe
a distinta aura de barão do
aço de seu antecessor. Mas,
com modos de homem de
negócios bem-nascido, fala
sobre a empresa e o mercado
com notável segurança. Her-
dou o charme e o carisma
discreto do pai, cujos modos
de gaúcho simples e direto,
embora um pouco tímido,
contribuíram para criar
em torno do Grupo Gerdau
uma imagem simpática.

O setor siderúrgico
mundial passa por um pro-
cesso de consolidação seme-
lhante ao que atingiu as te-
lecomunicações, sete ou oito
anos atrás. O exemplo acaba-
do chama-se^Arcelor Mittal,
conglomerado surgido da
fusão da indiana Mittal Steel
com a belga Arcelor, no ano
passado. A companhia re-
sultante desse casamento de
US$ 32,4 bilhões é a maior
fabricante de aço do mundo.

Em menor escala, a
Gerdau, 14a maior produtora
de aço do planeta, com 231 unidades industriais e comerciais
dentro e fora do Brasil, é uma das participantes mais ativas
desse movimento. A intensidade e a abrangência geográfica
de suas aquisições nos últimos dois anos são desconcertan-
tes. Com a compra da ex-estatal Siderperu, em 2006, a Ger-
dau, que já era líder de mercado na Colômbia e no Uruguai,
passou a operar a maior siderúrgica peruana. As dez unida-
des de produção sul-americanas do grupo produziram 1,2
milhão de toneladas no ano passado, um acréscimo de 131%
sobre o volume de 2005. Ainda em 2006, os gaúchos deram

seu primeiro passo na Europa ao adquirir, por US$ 340
milhões, 40% do capital da Sidenor, principal produtora
de aços especiais da Espanha. E arremataram quatro side-
rúrgicas americanas, entre elas a Pacific Coast Steel, da Ca-
lifórnia, o que lhes deu acesso ao rico mercado da construção
civil da Costa Oeste dos Estados Unidos. Com isso, a Gerdau
Ameristeel apresentou o melhor desempenho operacio-
nal de sua história: produção de 6,8 milhões de toneladas.

Tantas aquisições em tão pouco tempo e em tantos
países levantam algumas
sobrancelhas no mundo da
siderurgia. Tamanho apetite
pode acabar em indigestão?
"Não estamos preocupados
com o risco da internaciona-
lização, porque temos equipe
para gerir tudo isso", afirma
André. A rigor, o que ele vê é
espaço para consolidar mais
a produção de aço. Que ten-
de a ficar tão concentrada
como as de cimento ou alu-
mínio. "A Gerdau quer ser
um dos consolidadores. Mas
não é uma situação do tipo
'comprar para não ser com-
prado.'" Faça a André uma
pergunta abrangente como
"o que caracteriza a Gerdau
como multinacional", e ele
lhe dará uma de suas res-
postas sucintas, com come-
ço, meio e fim: "O modelo é
replicar nosso sistema de
gestão. Este é o nosso fator
de diferenciação". No jar-
gão do grupo, tal sistema é
conhecido como GBS (Ger-
dau Business System) e le-

vado a sério pelas subsidiárias. "Nosso modelo não é uma
federação de operações. Somos um grupo integrado."

Não há uma regra escrita na companhia sobre como
definir o mix entre executivos locais e profissionais expa-
triados. A situação é analisada caso a caso. Na Espanha,
por exemplo, na aquisição da Sidenor, já havia um líder
forte e uma boa equipe de gestores. Logo, não houve neces-
sidade de nenhuma mudança radical. No Chile também
foi assim. No caso recente da Chaparral, alguns processos
americanos é que serão aproveitados em outras unidades



do grupo. "Mas em algumas aquisições
na América Latina, que faço questão de
não identificar, foi preciso fazer mudanças
importantes", afirma Cláudio Gerdau Jo-
hannpeter, primo de André e diretor ope-
racional do grupo. Numa conta aproxima-
da, pode-se dizer que, em 70% dos casos, o
principal executivo da subsidiária é local.

A essa altura do campeonato, a
Gerdau tem 27 anos de experiência em
aquisições. O Uruguai foi o primeiro país
a receber investimento. Muito mais do que
pelo valor que somou ao grupo, a compra
da siderúrgica uruguaia Laisa, em 1980,
foi importante por mostrar que era possível
desenvolver equipes e práticas de negócios
fora do Brasil. O segundo passo foi o Chile
c, cm seguida, boa parte da América do Sul.
A entrada no Canadá, em 1989, represen-
tou outro marco. Tratava-se, então, de fazer
negócios em inglês, adaptando-se a outra
cultura. Provavelmente, isso agora vai
acontecer na Ásia. A expectativa declarada
da Gerdau é demorar três ou quatro anos
para se adaptar ao novo continente. "Mas
pode ser mais rápido", diz André. "O GBS
busca, no fundo, acelerar esse processo."

O filho de Jorge Gerdau não caiu
na cadeira da presidência por acidente.
Formado em administração de empre-
sas pela PUC gaúcha, André fez cursos
de especialização no Canadá e na Ingla-
terra. Está há 26 anos na Gerdau, e traba-
lhou em diversas áreas da companhia. A
começar pela fábrica de pregos, negócio
que deu origem ao grupo, em 1901. En-
tre 2002 e 2006, passou quase quatro
anos à frente da Gerdau Ameristeel, o
braço americano da companhia, que,
sob seu comando, tornou-se vice- l íder no país.

A Gerdau anunciou a volta de André ao Brasil em
janeiro de 2006. Nomeado vice-presidente-executivo, ele
passou a responder globalmente pelas áreas de vendas,
marketing, matérias-primas, compras e logística, recursos
humanos e desenvolvimento organizacional. Há um ano,
foi escolhido para suceder ao pai. Seu discurso, como seria
de se esperar, é o da continuidade. Seu foco, segundo afirma,
está na gestão de pessoas. "O que está no meu radar, agora, é
desenvolver lideranças para dar suporte à nossa expansão

global. Falta de pessoas não pode ser um
gargalo para o crescimento", afirma. A deci-
são por direito hereditário pode parecer uma
simples imposição de Jorge, mas o processo
sucessório não foi exatamente arbitrário. A
sucessão na Gerdau durou seis longos anos
e demandou serviços de cinco consultorias,
encabeçadas pela McKinsey. Pelo menos
desde meados de 2002, ficou claro dentro da
companhia que a disputa pela presidência
ficaria entre André e Cláudio. E não por falta
de parentes. Jorge e seus três irmãos, Frede-
rico, Klaus e Germano, patriarcas da quarta
geração de industriais do clã, têm, ao todo, 16
filhos. Todos, em algum momento, pelo me-
nos estagiaram na empresa. rfòze pediram
para sair. Quatro sobreviveram na compa-
nhia. Somente dois chegaram à tropa de elite.

Na presidência desde 1983, Jorge na-
turalmente foi eleitor privilegiado. Cláudio,
apenas cinco meses mais velho que André,
é filho de Klaus, que já havia abandonado
suas funções executivas quando a disputa
foi decidida. Derrotado na disputa pela pre-
sidência, coube a Cláudio o cargo de diretor
de operações. Quem conhece bem a empre-
sa garante que não ficou nenhum mal-estar
entre os primos. Também correram por fora
dois executivos de fora da família: Osvaldo
Schirmer, diretor-financeiro, e Paulo Vas-
concelos, diretor-indústrial. "Preferimos al-
guém da família para manter os valores dos
nossos antepassados", disse Jorge, à ocasião.

Cauteloso, André diz que a transi-
ção "vai muito bem, obrigado". "Para mim,
a parte mais difícil é administrar a agenda.
Você tem clientes para visitar, unidades em
vários países e equipes de que precisa estar
junto. Precisa atender os acionistas. E estar

perto das comunidades. Conciliar tudo isso é um desafio."
E quanto ao hipismo? Agora, só em alguns fins de se-

mana, quando não há viagem agendada - o que é raro, dado
seu ritmo atual de dois ou três compromissos com viagens
fora do Brasil a cada mês. "Sinto falta. Foi uma ótima fase de
minha vida." Aos 44 anos, casado com a psiquiatra Tereza e
pai de três filhos, André esforça-se para não lamentar a falta
de mais horas em seu dia. "O tempo para a família fica mais
difícil de gerenciar. Como é pouco, tem de ser de qualidade",
diz. "Tem funcionado, pelo menos nesses primeiros meses."



Embraer entregou seu primeiro jato à
Grand China Express, quarta maior

| empresa aérea da China, no final de
setembro. A aeronave ê a milésima da
família ERJ145, a mais importante da

história da fabricante brasileira de jatos regionais. Pela
primeira vez desde que iniciou sua internacionalização,
a Embraer celebrou um marco de produção fora do Bra-
sil: a cerimônia foi na cidade de Harbin, a décima maior
da China e a principal do nordeste do país, conhecida
por seus festivais de inverno e pelas suas esculturas de
neve e gelo, construídas todo ano com técnicas da anti-
ga Manchúria. O avião foi fabricado pela Heai (Harbin
Embraer Aircraft Industry), uma joint venture entre a
Embraer e a chinesa AVICII. A compradora, por sua
vez, é uma empresa do grupo Hainan, que encomen-
dou 50 ERJ 145 e 50 Embraer 190 em agosto de 2006.
Pelo acordo, no valor de US$ 2,7 bilhões, os ERJ 145
serão fabricados pela Heai, em Harbin, e os 190, pela
Embraer, em São José dos Campos. Credenciado pelo
sucesso de seu desembarque na China, mercado que
apresenta hoje o maior desafio para as multinacionais
brasileiras, Frederico Curado, presidente da Embraer,
se dispôs a responder à pergunta de muitos milhões de
dólares: o que fazer para se dar bem no maior mercado
do mundo? "Não há uma regra única para a China, os
setores não são iguais. Mas do ponto de vista cultu-
ral, há, sim, algumas características que valem para
todos", disse ele, em entrevista a Época NEGÓCIOS.

Para começo de conversa, entrar na China
sem parceiro local é arriscado, para não dizer proi-
bitivo. Pelas diferenças culturais e pela barreira da
língua. "Não se aprende mandarim depois de velho",
afirma Curado, o engenheiro carioca que sucedeu
Maurício Botelho no comando da Embraer, em abril.

A China não tem códigos civil e criminal como os ro-
manos, que conhecemos no Ocidente. "O que há é um
governo central que aplica um plano qüinqüenal", diz
Curado. Em muitos aspectos, tal plano prevalece so-
bre as leis. Se elas ajudam a cumpri-lo, são reforçadas.
Se atrapalham, acabam revogadas. O que nem sem-
pre é ruim. No início das negociações entre Embraer
e Harbin, havia barreiras para a empresa brasileira
ter o controle do capital da joint venture. Parecia um
obstáculo intransponível em um país politicamente
comunista. Mas o interesse estratégico em desenvol-
ver a indústria da aviação na China prevaleceu. "E
lá estamos nós, com 51% das ações da joint venture e
toda a benção governamental", afirma Curado. Daí seu
primeiro alerta: quem tenta ir para a China com uma
cabeça puramente ocidental acaba tendo problemas.

BASQUETE OU HANDEBOL?
Isso nos leva ao tema seguinte: as constan-

tes mudanças no ambiente de negócios. "Não adian-
ta aprender a jogar basquete porque, durante o jogo,
ele vira handebol", diz Curado. "No Ocidente, a gen-
te faz o plano, implementa e acompanha. Lá, a regra
do jogo é mudar a regra do jogo." Se o governo resol-
ve alterar o foco estratégico de um setor para outro,
paciência. Não adianta reclamar da instabilidade
das regras, da falta de marco regulatório e de outras
mazelas típicas de mercados emergentes. É preci-
so estar pronto para se adaptar a cenários novos.

Por isso um parceiro local é tão importante,
ao menos como ponto de partida para a construção de
uma rede de relacionamentos. Muitas vezes, é ela que
faz a diferença entre fracasso e sucesso quando se trata
de autoridades, clientes e fornecedores chineses. "Eles
dão muito valor às relações pessoais", afirma Curado.



Instado a apontar coisas que uma empre-
sa não deve fazer na China, ele é enfático:
"Jamais traia a confiança de um chinês".
A história chinesa é repleta de traições
protagonizadas por estrangeiros, o que
forjou um povo desconfiado de quem vem
de fora. Assim, se você vai fazer negócios
na China e se dispõe a aprender uma só
palavra em mandarim, escolha "guanxi".
A tradução literal é "relacionamentos",
mas no mundo chinês dos negócios ê
mais do que isso. Algo como uma rede de
contatos entre várias partes, que coope-
ram entre si e dão apoio umas às outras.
Vale lembrar: em um tribunal chinês, um
contrato não tem a mesma força de uma
corte americana ou mesmo brasileira.
Mas o compromisso pessoal vale muito.

APRENDIZADO INICIAL
A Embraer está na China desde

maio de 2000, quando inaugurou seu
escritório em Pequim. Em dezembro de
2002, assinou o contrato com a AVICII
para a constituição de uma joint venture.
Os brasileiros entraram, basicamente,
com o know-how. O investimento não
passou de US$ 25 milhões, o bastante
para conquistar, em sete anos, uma cre-
dibilidade especial naquele país, pelo
menos em relação aos concorrentes. Os
primeiros frutos desse aprendizado
inicial já são colhidos. A China está se
tornando o terceiro maior mercado da
Embraer. Atrás apenas do bloco Estados
Unidos-Canadá-Caribe (destino dê 53%
das entregas nos próximos 20 anos) e da
Europa (18%), e ao lado da Rússia, com
7% das encomendas. Curado esteve re-
centemente em Harbin pela terceira vez este ano, e diz que
o esforço de se deslocar até o outro lado do mundo não pas-
sa despercebido. "Um presidente de companhia aérea me
disse: 'Você está realmente priorizando a China, porque
esteve aqui três vezes este ano'". Ao todo, ele calcula já ter
ido ao maior país do mundo de 15 a 20 vezes, desde 1998.

Formar o time executivo correto é um desafio para
quem chega à China. Um bom líder local, naturalmente, tor-
na tudo mais fácil. "Nós temos lá um rapaz nascido na Chi-
na que fez mestrado no Brasil. Ele domina as duas línguas

e as duas culturas", diz Curado. Segundo
ele, os chineses não são arredios a expatria-
dos, mas demoram a oferecer sua confiança.

No momento, a Embraer tem 266
funcionários na China (contando 233 em-
pregados na fábrica em Harbin e 33 no es-
critório comercial em Pequim). Todos estão
sob o comando de Guan Dongyuan, o tal
chinês quase brasileiro, nomeado diretor da
Embraer na China para o mercado de avia-
ção civil. Ele é um verdadeiro achado. Antes
de chegar ao cargo atual, foi diretor-geral da
Embraer em Pequim e diretor responsável
pelas vendas de jatos executivos na China.
Antes ainda, chefiou durante anos o escri-
tório da Companhia Vale do Rio Doce em
Xangai. Até hoje, coube a ele, e aos parceiros
da AVIC II, recrutar talentos chineses. No
momento, apenas 7% do efetivo da Heai é
brasileiro. A cargo deste grupo, porém, está
tudo o que é mais sensível para a joint ven-
ture, como controle de qualidade e finanças.

Não há como encerrar uma con-
versa sobre negócios na China sem trazer
à tona o tema da engenharia reversa. A de-
finição da Wikipédia para a expressão é
benigna: "Usar a criatividade para, de uma
solução pronta, retirar todos os possíveis
conceitos ali empregados". Muitas vezes,
porém, trata-se basicamente de copiar um
determinado modelo. Esse é o maior medo
de quem se instala na China. Pelo concei-
to local de engenharia reversa, tudo o que
chega ao país é imediatamente desmon-
tado e estudado para que seja copiado. "A
preocupação existe", diz Curado. Por isso
mesmo, há salvaguardas no estatuto da em-
presa e nos contratos. Segundo o executivo,
a fábrica de Harbin é uma espécie de filial

da Embraer brasileira. Os aviões que saem dessa linha de
produção recebem certificação da Anac. Como se fosse uma
planta brasileira no exterior. Os fornecedores não podem
vender diretamente para os chineses. E a atividade lá é só
de montagem final. A área de pesquisa e desenvolvimento
está concentrada no Brasil. Tudo isso, porém, vai no máxi-
mo adiar a inevitável chegada de um concorrente chinês. "O
fato é que a China vem aí. Já botou um homem em órbita. Já
derrubou um satélite desativado com um míssil", diz Cura-
do. "Daqui a 20 anos, um avião chinês será uma realidade."



Sadia está erguendo uma unidade na
Rússia e pretende construir outra no
Oriente Médio. A Perdigão finaliza a
compra da Plusfood, processadora de

carnes holandesa. O grupo JBS, antigo Friboi, adquiriu
frigoríficos na Argentina e a americana Swift, com uni-
dades nos Estados Unidos e na Austrália - e tornou-se a
terceira maior indústria de carnes do planeta, atrás ape-
nas das americanas Tyson e Cargill. Não é espantoso? O
setor brasileiro de carnes descobriu o gosto pelo investi-
mento externo e está se transformando em mais um bra-
ço internacional da economia brasileira. "Nas últimas
décadas, a indústria brasileira do setor de carnes desen-
volveu tecnologia, ganhou escala e treinou seus profis-
sionais. Enfim, entramos no jogo da globalização", diz
Gilberto Tomazoni, presidente da Sadia. "Agora somos
robustos o bastante para sonhar alto no mercado interna-
cional." Tudo sugere que a indústria de alimentos - cuja
demanda e preços dispararam no mercado internacional
- vai seguir os passos bem-sucedidos de empresas de
outros setores. Depois do aço, do minério de ferro e dos
aviões, parece ter chegado a hora de colocar no exterior
as linhas de produção da indústria de carnes brasileira.
No caso de Sadia e de Perdigão, que atuam fortemente
em produtos industrializados, a, idéia é somar vantagens
competitivas. A criação intensiva de animais permanece
no Brasil, e a matéria-prima brasileira vai abastecer as
fábricas no exterior. Por estar próximas aos mercados
consumidores, as plantas vão permitir cortes de custos
com logística e com campanhas de marketing local, além
de proteger os resultados das empresas contra a oscila-
ção cambial, que hoje afeta os ganhos com exportações.
Para a Sadia, a internacionalização da produção permite
que a companhia busque a liderança em locais onde já se

destaca. Na Rússia, por exemplo, está entre as cinco mar-
cas mais lembradas. No Oriente Médio, onde a empresa
está desde os anos 70, detém uma fatia de 20% a 30% dos
mercados em que atua. "No Oriente Médio, estabelece-
mos um vínculo tão forte que ajudamos a mudar hábi-
tos", diz Tomazoni. "Nossos produtos industrializados
deram mais comodidade a donas de casa que, até então,
estavam acostumadas a preparar todos os alimentos." A
aquisição da Plusfood pela Perdigão, por sua vez, coloca
os brasileiros no coração da Europa, um mercado com
alto poder aquisitivo. A Plusfood tem três fábricas - na
Holanda, no Reino Unido e na Romênia - e marcas for-
tes, como Friki e Fribo. Tanto Sadia como Perdigão têm
a seu favor uma azeitada estrutura de comercialização
e distribuição criada, ao longo de 30 anos, para dar su-
porte às exportações. Falta ajustar a produção. "Vamos
combinar o diferencial do agronegócio brasileiro com o
potencial de crescimento dos mercados estrangeiros",
diz José Augusto Lima de Sá, diretor de relações interna-
cionais da Sadia. "Nosso desafio será replicar em outros
países o modelo de produção bem-sucedido no Brasil."

BASE AMERICANA
Na carne bovina, o grupo JBS, antigo Friboi, já

enfrenta esse desafio. Nos últimos dois anos, comprou e
assumiu a administração de oito empresas fora do Brasil
- sete na Argentina e uma nos Estados Unidos, a Swift,
que também tem unidades na Austrália. A aquisição da
Swift, em julho deste ano, foi de longe a mais importante
delas. Com uma única tacada, o parque industrial pas-
sou de 28 para 40 plantas, o número de funcionários
dobrou para 40 mil e a receita líquida avançou de US$
2 bilhões para US$ 11,5 bilhões. Nesse caso, a compra
mirou duas frentes -entrar nos Estados Unidos e ter



acesso ao maior número possível de merca-
dos no mundo. A exportação de carne pode
sofrer os mais variados tipos de barreiras,
e estar em diferentes pontos do planeta é
um grande trunfo para ganhar e manter
clientes. "Se não podemos exportar por
uma região, exportamos por outra", dizJo-
esley Mendonça Batista, presidente do JBS.
"Somos uma empresa global de fato, por-
que temos acesso a 100% dos mercados."

Para gerenciar uma estrutura glo-
bal criada em tão pouco tempo, o primeiro
passo foi reorganizar o comando. Antes, o
presidente centralizava as decisões. Agora
há regionais internacionais - no Mercosul,
na Austrália e nos Estados Unidos. O se-
gundo passo foi colocar as pessoas certas
nos lugares certos. Veja o exemplo da Swift.
Preocupados em adaptar a equipe america-
na o mais rapidamente possível ao modelo
da empresa, os controladores do JBS apres-
saram-se em conhecer os executivos da com-
panhia americana, antes mesmo de assinar
o cheque da compra. "Enquanto os bancos
olhavam os números, nós avaliávamos a
alta direção", diz Batista. "Antes da compra, já sabíamos quem
tinha perfil para ficar." Duas semanas antes de anunciar o ne-
gócio, os controladores montaram um cronograma de traba-
lho - e o seguiram à risca. No dia 10 de julho, acertaram o pa-
gamento. No dia 11, assumiram as instalações. Entre os dias
12 e 13, demitiram - e empossaram - cerca de 150 funcioná-
rios, 45 na alta gestão. No dia 16, realizaram uma conferência
com todos os executivos e ofereceram um churrasco na sede
da Swift, em Greeley, no Colorado, regado a caipirinha, cerve-
ja e música brasileira. Na seqüência, visitaram os concorren-
tes. No dia 17, tomaram café-da-manhã na Cargill, almoça-
ram na Tyson Foods e jantaram na National Beef. No dia 18,
visitaram a Smithfield Foods. Em todas as empresas foram
recebidos pelos presidentes. "Queríamos dizer pessoalmen-
te que estávamos nos Estados Unidos para ficar", diz Batista.

Neste momento, o grupo está avaliando o posiciona-
mento das nove marcas que estão sob seu guarda-chuva. A
meta é fortalecer as oito marcas regionais, como Friboi, no
Brasil, e Gabaria Lãs Lilás, na Argentina, e ter uma global, a
Swift. "Os produtos Swift já estão em todo o mundo, mas com
logotipos e slogans diferentes", diz Batista. "Nos próximos dois
anos, vamos unificar a imagem." A maior tarefa, no entanto, é
tirar a Swift do vermelho. Desde 2004 a empresa dá prejuízo.

Alguns números já melhoraram. Quando
foi comprada, a Swift abatia 14 mil cabeças.
Agora já está na marca das 19 mil - quase as
21,5 mil que o JBS estima que são necessárias
para tornar a empresa rentável outra vez.

O Brasil é a fazenda do mundo. Está
entre os maiores produtores de soja, café,
cana-de-açúcar e suco de laranja - só para
citar alguns produtos. Em parte, isso ocor-
re porque o país tem condições naturais ím-
pares. Nenhum outro lugar do planeta ofe-
rece, ao mesmo tempo, grandes extensões
de terras, água em abundância, sol o ano in-
teiro e tamanha biodiversidade. Mas ocor-
re, também, porque a agroindústria local se
tornou altamente profissional. Já que estar
no Brasil é uma enorme vantagem, seria de
se esperar que a indústria brasileira de ali-
mentos evitasse a globalização da produção.
No entanto, há boas razões que justificam
ampliar a produção além das fronteiras
brasileiras. Uma delas é o ciclo de cresci-
mento que o setor experimenta. "Em nível
global, os mercados de carne crescem como
nunca ocorreu na história", diz Amarilis

Romano, economista da Tendências Consultoria Integra-
da. "É o momento certo para reforçar posições no mundo."

Outro fator importante é a dificuldade de cres-
cer no Brasil. Em relação a frangos e suínos, o processo
de consolidação praticamente se esgotou. As rivais Sa-
dia e Perdigão detêm entre 60% e 90% dos mercados em
que atuam e se digladiam pela liderança. O país ficou
tão pequeno para a dupla que a união entre elas já foi co-
gitada. No ano passado, a Sadia tentou em vão comprar a
Perdigão para consolidar a liderança. A concorrente deu
o troco. Em novembro deste ano, a Perdigão arrematou a
Eleva, antiga Avipal, e tirou o primeiro lugar da Sadia na
área de carnes. Como já tinha comprado a Batávia, dona
da marca Batavo, a Perdigão tornou-se a maior indústria
brasileira de alimentos. Nos bovinos, o processo de fusões
e aquisições ainda está em curso e muitos negócios ainda
virão. A globalização também se deve a razões históri-
cas. As indústrias de alimentos exportam há mais de 30
anos. Produzir fora do país tornou-se uma conseqüência
natural. "A experiência conquistada nas últimas dácadas
deu ao setor um posicionamento ímpar no mundo", diz
Lima de Sá, da Sadia. "Não seremos meros fornecedores
de matéria-prima, como ocorreu com o café e o cacau."

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 10, p. 110-140, dez. 2007.




