
F R A N C I S C O G R A C I O S O

Liderança de mercado, boa ren-
tabilidade e a perenidade da

empresa sempre foram as preocupa-
ções fundamentais dos empresários.
Mas houve época, não muito dis-
tante, em que se acreditava que uma
administração eficiente e uma boa
estratégia de marketing bastariam
para se atingir esses objetivos. Nas
últimas duas décadas, com o avanço
da globalização e a proliferação das
fusões e aquisições de empresas, os
administradores compreenderam
que já não basta ser o melhor, é pre-
ciso ser também o mais guloso e o
mais rápido. Consolidou-se então a
percepção de que era preciso crescer
sempre, mesmo que à custa dos con-
correntese tendo o mundocomo limite.

Foi isso que levou ao exterior em-
presas como Vale, Petrobras, AmBev,
Gerdau, Votorantim, Braskem, Ode-
brecht, Marcopolo, Embraere muitas
outras. Com exceção da Embraer e da
Petrobras, ambas possuidoras de tec-
nologias de ponta, a grande maioria
das empresas brasileiras compete no
exterior com base em sua eficiência
gerencial. São capazes de se adaptar
rapidamente a ambientes diferentes do
nosso, oferecendo produtos e serviços
de boa qualidade, a preços competi-
tivos. A Tramontina conseguiu o do-
mínio de 14% do mercado americano

de panelas combinando sua produção
local com exportações a partir do Bra-
sil. A Gerdau.hojeconsideradaa maior
produtora de vergalhões de aço das
Américas, baseou seu sucesso em duas
estratégias: aquisição agressiva de con-
correntes locaise criaçãode um sistema
inédito de integração com os clientes.

A Embraer também alia às suas
vantagens tecnológicas um serviço
modelar de apoio aos clientes. Orlan-
do José Ferreira, diretor da Ernbraer
para o sudoeste da Ásia, disse-rne re-
centemente que os brasileiros levam
vantagem sobre seus concorrentes
porque nunca visitam o cliente de
"nariz empinado". É o caso também
da Odcbrccht, que cresce no exterior

porque aprende com seus clientes.
Do Equador, por exemplo, trouxe um
modelo de contrato com governos
que utiliza hoje no mundo inteiro.
Já a AmBev construiu ou adquiriu
cervejarias em 14 países das Amé-
ricas, no curto espaço de sete anos,
levando um estilo de gestão já pro-
vado no Brasil. Finalmente, o grupo
JBS, proprietário do Friboi, comprou
a Swift mundial e agora utiliza esta
marca para reforçar sua posição.

Contrastando com o panorama
brilhante traçado acima, não anda-
mos nada bem cm duas áreas essen-
ciais: as indústrias que dependem da
moda, como calçados e confecções, e
as atividades que dependem de tecno-
logias de ponta, corno biotecnologia,
fotoeleírôníca, nanotecnologia, me-
dicina e saúde, informática, controles
numéricos etc. No primeiro caso, nos-
sos empresários ainda não percebe-
ram que o mundo da moda não vive
só de criatividade. Precisa também
de grifes internacionais. No segundo
caso, pagamos o preço do abismo que
existe em nossas empresas e univer-
sidades entre a pesquisa básica e a
implementação de novas tecnologias.
Nos próximos anos esta será urna
batalha decisiva para a consolidação
definitiva do Brasil como país-sede
das grandes multinacionais.
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