decisão de operar fora
do mercado nacional
revela a maturidade
das empresas brasileiras. Incentivadas pela
ascensão dos países emergentes e
mudanças na economia mundial,
as empresas mostram disposição
para derrubar fronteiras comerciais e fincar raízes pelos quatro
cantos do mundo. Países como
Rússia, Portugal, Angola, Turquia,
índia, China e Emirados Árabes
são agora alvos das empresas
nacionais, que traçam novas rotas
para expandir seus negócios.
Apesar de integrar o cotidiano de muitas empresas nacionais, a constatação desse fenômeno não expõe a complexidade
de uma operação que vai além
de competência na gestão,
conhecimento técnico e investimento alto. Questões como
adaptabilidade e integração com
a cultura local são pontos relevantes na hora de escolher para
onde ir. Conhecer bem o mercado é o primeiro passo, fato que
tem mobilizado as corporações a
investirem em estudos mercado-

lógicos para descobrir clientes
em potencial.
O caminho mais usado pelas
empresas para decifrar esse
mapa ainda tem sido as exportações, alternativa simples e viável por não ter custos elevados.
De janeiro a outubro de 2007,
elas alcançaram a poderosa cifra
de US$ 132,4 bilhões, puxadas
pelas categorias de produtos
básicos, manufaturados e semimanufaturados. O valor é recorde para o período no Brasil e
uma demonstração clara da
inserção das empresas no mercado global.
O destino das exportações
brasileiras também tem sido uma
agradável surpresa. Há um crescimento de fornecimento para
países da Ásia, Europa Oriental,
África e Oriente Médio. Na
Ásia, os melhores resultados
foram na China, tanto em crescimento das vendas externas
(34,3%) quanto na contribuição
para o aumento das exportações
(10,2%). O mercado chinês já é
nosso terceiro maior comprador,
ficando atrás apenas dos Estados

Unidos e Argentina. Dos tradicionais compradores, a União
Européia é o maior destaque,
com um crescimento de 29,6%
entre janeiro e outubro de 2007
em comparação com dez os primeiros meses de 2006. Com
isso, o bloco já é o principal
destino das vendas brasileiras,
superando inclusive o Nafta
(Tratado Norte-Americano de
Livre Comércio). Dos compradores não-tradicionais, a liderança ficou com a Jordânia,
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como presença de vendas ou produção in loco. Como nem todas
as empresas têm "bala na agulha" para isso, a internacionalização brasileira é marcada pela
consolidação de grandes grupos,
como
Gerdau,
Odebrecht,
Embraer, Natura e Embraco.
Foi seguindo todos esses passos, com apoio na sólida experiência adquirida ao longo de 40
anos com o embarque de carnes
bovina e suína in natura congeladas para a Europa, que a
Sadia, líder nacional no setor de
alimentos industrializados no
Brasil, decidiu se estabelecer na
fria e rigorosa Rússia.
Aproveitando a reabertura do
mercado russo para a carne
bovina, a empresa inaugurou em
dezembro de 2007 sua primeira
unidade industrial fora do Brasil. Na cidade de Kaliningrado
serão produzidas inicialmente 53
mil toneladas anuais de presuntos, embutidos e empanados das
marcas Sadia e Myasnaya Guildia (algo como Clube da Carne,
em português). Além disso, a
empresa se prepara para ser fornecedora exclusiva de produtos
processados de frango para a
rede McDonald's na Rússia e nos
países da antiga União Soviética.
Fornecer salsicha para quem
é especialista no assunto não é
tarefa fácil. No entanto, se os
russos são bons na fabricação de
embutidos, a Sadia tem se mostrado especialista em planejamento estratégico de longo prazo. Após quase quatro décadas
de relações comerciais, a empresa investiu US$ 90 milhões em
uma joint venture com a Miratorg Holdings, antiga parceira

Internacionalização
que a ajudou a se consolidar
como uma das principais fornecedoras de carne da Rússia.
Segundo Gilberto Xandó,
diretor de mercado externo da
empresa, o fato de conhecer a
fundo o mercado local é fundamental para diminuir os riscos
de uma operação internacional
fracassada: "A escolha das pessoas, o estudo aprofundado da
cultura do país, a estratégia de
ter ou não um sócio - tudo isso
deve ser considerado ao se propor o início de uma atividade em
outro país. Além disso, é preciso
levar em conta o tempo de retorno do investimento, que pode
ser longo, variando entre cinco e
oito anos".
A fórmula simples e eficaz de
identificar novos clientes, fornecer o produto, analisar o potencial existente e só então pensar
na viabilidade de uma unidade
industrial permitiu à
Sadia se instalar no mercado europeu sem grandes sustos. "É importante conhecer bem o mercado, a cultura local e
respeitar as diferenças.
Só decidimos montar
uma unidade na Rússia
porque tínhamos sólidos
conhecimentos sobre o
que os consumidores
queriam e gostavam",
afirma.
A mesma estratégia
está sendo usada para a
instalação de uma fábrica nos Emirados Árabes, para os
quais a Sadia já exporta há mais
de 35 anos, com bom conhecimento do mercado. Para o exe-

cutivo, não existe uma fórmula
que possa ser implantada em
todos os países, já que a adequação do produto varia conforme
as características de cada um.
"A salsicha consumida na Rússia não é a mesma consumida na
Holanda ou no Brasil. Conhecer
bem o mercado é o que permite
sucesso com clientes locais e
uma adaptação mais tranqüila."
A mesma estratégia foi adotada pela Weg Motores, que
também não teve problemas de
adaptação aos novos mercados
justamente por conhecê-los
bem. Com fábricas em cinco
países, subsidiárias comerciais
em outros 19 e vendas para mais
de 100 outros, a Weg tornou-se
símbolo de empreendedorismo
ao iniciar atividades fora do
Brasil durante a conturbada
década de 1960, revelando um
perfil bastante ousado para o

empresariado da época.
Pouco depois de iniciar as
atividades no exterior, a empresa teve seu fluxo de exportações

intensificado e percebeu a
necessidade de melhorar o atendimento, ficando mais próxima
dos clientes. O que começou
com parcerias locais,
seguidas de filiais comerciais, acabou resultando
na instalação de fábricas
em diversos países, transformando a empresa na
maior indústria de motores elétricos da América
Latina, com unidades na
Argentina, México, Portugal e China.
O plano de expansão
da Weg teve ações cuidadosamente planejadas e a
contratação de consultorias especializadas para a
elaboração de análises
precisas dos mercados foi fundamental para o processo. Para total
integração, foi implantado também o conceito de multicultural!-

dade: a idéia central é manter a
identidade da empresa sem abrir
mão da absorção de elementos
culturais locais. "Nosso intuito é
conhecer a cultura de cada país
onde pretendemos entrar, pois a
exigência do cliente está ligada
diretamente ao mercado local",
diz Sérgio Schwartz, vice-presidente da empresa.
Como forma de assegurar
uma política internacional, a
Weg lançou mão de um recurso
usado por boa parte das empre-

sas que decidem avançar no
exterior: o intercâmbio de profissionais. No caso específico da
Weg, o incentivo não foi somente para a contratação de mão-deobra local e expatriação de funcionários brasileiros. Houve
também "impatriação", ou possibilidade de profissionais estrangeiros serem deslocados para a
matriz brasileira.
Fundamentada em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia
de ponta, a postura conciliadora,

com respectiva introdução de
elementos culturais regionais,
foi vital parado desenvolvimento
de uma linha de produtos mais
customizados, em conformidade
com o mercado. "Não se pode
querer fornecer para determinado mercado sem conhecer suas
necessidades, sua cultura e suas
raízes. Para isso, é imprescindível investir em mão-de-obra
local", observa Schwartz.
O processo de internacionalização possui várias vertentes,
mas a base está no investimento
em capital humano. Com isso,
tanto as diferenças culturais
quanto o próprio gerenciamento
do processo dependem de um
bom conhecimento sobre como
educar, formar e treinar pessoas
com visão internacional, defende
o executivo. "É preciso saber
tudo, desde normas técnicas e leis
vigentes até conhecimentos aprofundados sobre a cultura do país.
Por isso, contamos com uma
estrutura executiva montada com
pessoal local e orientada para
implantar conceitos da empresa
atrelados à cultura do país."
A preocupação com questões
envolvendo os profissionais
designados para atuar em unidades no exterior é um capítulo à
parte para as empresas. Boa
parte opta por fundir as culturas
ou, ao menos, inserir alguns traços da cultura local para não
ficar totalmente alheia ao que o
mercado necessita. Para isso,
contrata, mão-de-obra mista. O
lema das empresas passou a ser
inevitavelmente o investimento
em funcionários cada vez mais
globalizados, capazes de atuar

em qualquer país. Ainda assim, a
questão é delicada, pois envolve
questões como família, condições
de vida e a habilidade natural
dessas pessoas para se integrar.
Com quase 7 mil empregados
no exterior, incluindo expatriados, a Petrobras precisou fazer ajustes organizacionais precisos. O
primeiro passo foi criar
áreas de planejamento
específicas para gerenciar os riscos oriundos
de atividade em vários
países. São áreas capacitadas para entender uma
grande gama de regulamentações e contratos.
Além disso, a empresa
apostou na formação
rápida de técnicos e
gerentes capazes de agir
diplomaticamente no trato com
fornecedores, governos e comunidades locais.
Finalizando 2007 com reservas aprovadas de óleo condensado e gás natural da ordem de
1,09 bilhão de barris, a empresa
possui operações em países
como Angola, Bolívia, Estados
Unidos, China, Equador, Irã,
Paquistão, Reino Unido, Tanzânia, Turquia e Venezuela. Seu
ambicioso Plano de Negócios
para o período 2008/2012 prevê investimentos de US$ 15 bilhões em atividades internacionais, o que significa expandir
ainda mais suas atividades ao
redor do mundo.
Com atividades em países tão
distintos, a empresa procura
amenizar os efeitos de choques
culturais por meio de suporte

aos expatriados e às famílias,
além de investir em treinamento
cultural. "Choques culturais são
praticamente inevitáveis em
qualquer atividade internacional. Por isso, a Petrobras procura passar a experiência de atua-

ção internacional de funcionários mais antigos para os mais
novos. A troca de experiências
com os empregados das unidades ajuda na adaptação da cultura empresarial ao mercado
local", diz José Carlos Carvalhinho, gerente de Integração de
Portfólio e Gestão de Riscos de
Negócios da Área Internacional
da empresa.
A adequação à legislação e
normas técnicas vigentes em
cada país foi equacionada por
meio de profissionais especializados em adaptar os conceitos e
normas da empresa ao mercado
local. Em cada unidade a empresa disponibiliza profissionais de
RH (pelo menos um, mesmo em
unidades pequenas) para viabilizar o processo de integração com
o mercado. "A atribuição deles é

adaptar todas as orientações corporativas internacionais -- normas, procedimentos, relações
trabalhistas - à realidade local,
tanto do ponto de vista legal
como das práticas do mercado
específico onde a unidade está
inserida", afirma Sabine
France Perrin, gerente
setorial de planejamento
em governança de RH da
área internacional da
empresa.
Uma posição financeira confortável e a possibilidade de gerar receita em outras moedas
foram o incentivo para a
Tigre iniciar suas atividades no exterior. Com
unidades fabris no Equador e nos Estados Unidos
e centros de distribuição
no Uruguai, a empresa pretende
ampliar seus negócios na Colômbia e Peru, chegando posteriormente à América Central.
A estratégia de internacionalização foi baseada principalmente nas aquisições feitas pela
Tigre. Isso exigiu que a empresa, líder na fabricação de tubos,
conexões e acessórios em PVC
da América Latina, investisse na
adaptação de seus produtos à
realidade de cada país onde se
instala. "Nossa liderança vem se
ampliando graças a essa estratégia muito clara de lançamentos
de novos produtos e ampliação
dos mercados e negócios", explica Francisco Amaury Olsen, presidente da empresa.
A partir de cada aquisição,
um time de profissionais brasileiros é escalado para fazer as

devidas adaptações, com o respaldo de profissionais locais. À
medida que a empresa se integra, a equipe brasileira é reduzida e os profissionais voltam ao
Brasil, passando o comando
para uma equipe mista. "Cada
novo país é uma nova estratégia
e a Tigre sempre considera todas
as possibilidades, como construção de uma unidade, aquisição
ou mesmo fusão com empresas
locais", garante Evaldo Dreher,

vice-presidente da empresa.
As dificuldades culturais são
entraves difíceis de serem vencidos e podem fazer o projeto de
expansão ir por água abaixo.
Isso porque a adaptação às
outras culturas e peculiaridades
são processos mais complexos
do que podem parecer, podendo
prejudicar desde a adequação
dos produtos até a própria integração dos expatriados. "O idioma pode ser uma barreira em
negociações e mesmo em decisões técnicas, pois o vocabulário
é bastante específico", considera Dreher. Foi o que aconteceu
com a Tigre em Dubai, nos Emirados Árabes, onde as diferenças culturais foram tão acentuadas que a empresa optou por
descontinuar a operação.
Outro grande desafio é a disponibilidade de profissionais

dispostos a mudar de país.
"Temos que ter executivos bem
preparados e oferecer boas condições de vida tanto para o expatriado quanto para sua família.
Na verdade, informações precisas sobre o mercado-alvo e pessoas preparadas para expatriação
e adaptação às diferentes culturas ainda são os maiores entraves", assinala o executivo.
Em situação semelhante, a
Marcopolo também viu na adequação de seus produtos o grande desafio para a competitividade. Especializada na fabricação
de carrocerias de ônibus, a
empresa destaca-se no mercado
brasileiro e ainda tem fábricas
em Portugal, Colômbia, México, Argentina e África do Sul.
Além disso, também exporta
para mais de 60 países, como
Estados Unidos, França, Ingla-

terra, Alemanha e Holanda. Se o
Oriente Médio não foi favorável
ao mercado de tubos e conexões, o mesmo não se pode dizer
das carrocerias de ônibus fabricadas pela
Marcopolo, que se destacou como a mais
importante fornecedora
desse mercado.
A determinação da
Marcopolo em ganhar o
mercado global foi
revelada quando anunciou a construção da
maior fábrica mundial
na cidade de Dharwad,
na índia, com capacidade para produzir 25 mil
unidades por ano. Segundo a empresa, a fábrica vai
atender ao mercado local, devendo entrar em operação ainda em
2008, gerando receitas em torno
de US$ 400 milhões por ano.

Iniciado há pouco mais de dez
anos, o processo de internacionalização da empresa ganhou agressividade com a implantação de

um sistema de negócios baseado
na filosofia japonesa de administração. O modelo determina, entre
outras coisas, a total integração
com o mercado local. Assim, em

vez de apenas exportar as unidades, a empresa desenvolveu parcerias locais com fornecedores,
garantindo redução no custo da
produção e aumento na
competitividade.
Na nova unidade, a
parceria foi com a indiana
Tata Motors, que fará com
que os ônibus produzidos
tenham peças e componentes totalmente locais.
A mesma técnica de transferência de tecnologia foi
usada para a fabricação de
modelos específicos para
China e Rússia.
A estratégia serviu
também para outro fator
preponderante no processo de expansão: a possibilidade
de customização. A dificuldade
em atender ao pedido do cliente
segundo suas próprias necessidades, respeitando ainda a cultu-

ra de cada país, era um desafio
para o setor, mas em pouco tempo tornou-se o diferencial da
Marcopolo.
No entanto, se, por um lado,
a estratégia era positiva, por
outro trazia desafios imensos.
Para garantir mercado, a
empresa aumentou os
investimentos nas unidades do exterior, principalmente na contratação de
engenheiros e técnicos
que desenvolvessem um
trabalho de adequação e
tornassem cada veículo
um projeto específico. O
resultado foi uma linha
de montagem com 40 mil
itens diferentes, capaz de
fazer qualquer adaptação,
de acordo com o porte do
cliente ou as características do pedido.
"Em mercados onde o
padrão de qualidade é elevado e
as normas de segurança são
rigorosas, como o europeu e o
norte-americano, ainda é mais
difícil de atuar. Além disso, os
pedidos especiais, como ônibus
de teto removível para os Emirados Árabes, são desafios
constantes", admite Rubens de
Ia Rosa, diretor-geral da empresa. Ainda assim, o plano tem
dado certo, já que a Marcopolo
aumentou sua receita líquida em
seis vezes, triplicou o número
de unidades produzidas e ainda
valorizou suas ações em mais
de 600%.
Atender aos rígidos padrões
europeus foi o primeiro item da
lista de desafios do Grupo Orsa,
organização que há 26 anos

investe no setor de celulose,
papel e embalagens. Explorando
o nicho de madeira certificada e
celulose, o grupo tem quatro
empresas que investem prioritariamente no mercado internacional, o que permitiu um fatura-

ainda precisou se adequar ao
rigoroso padrão internacional de
exploração sustentável.
A Jari Celulose, outra empresas do grupo, mantém uma operação auto-suficiente para a produção de celulose branqueada de
eucalipto no Vale do Jari,
entre o Amapá e o Pará, e
é a única produtora no
mundo a possuir o selo
FSC Pure Label do
Forest Stewardship Council (sigla em inglês para
o Conselho de Manejo
Florestal). O selo garante
que as operações realizadas pela empresa são sustentáveis tanto no âmbito
econômico e social quanto no ambiental. A
obtenção dessa certificação foi um processo
demorado e oneroso, iniciado
em 2003 e que levou cerca de
um ano para que a empresa fosse plenamente certificada.
"O custo da certificação e
manutenção atende a um pedido
da sociedade engajada na preservação do meio ambiente, ao
mesmo tempo que ajuda a
empresa a se consolidar como
supridora do mercado mundial",
afirma Ana Vianna, diretora
comercial da Jari Celulose.
Do total de celulose produzida, apenas 4% fica no mercado
doméstico. Cerca de 9% vai
para a China, 11 % para a América do Norte e 76% para a Europa. A "empresa já acelerou o
plantio de eucalipto para atender
a uma nova capacidade instalada
de 410 mil toneladas, o que deve
ocorrer em 2012 ou 2013.

Entre compradores
tradicionais, a
União Européia
apresenta maior
crescimento
mento de R$ l ,5 bilhão em 2006.
Sem unidades em outros países, o grupo investe na relação
com representantes comerciais
para administrar as operações
logísticas necessárias ao negócio. "Como nossos clientes possuem estrutura de armazenagem,
oferecemos suporte com a logística da carga, já que operamos a
partir de um porto privado e
temos mais informação sobre
navios ou opções de transhipment disponíveis em outros portos", esclarece Carolina Graça,
gerente comercial da Orsa Florestal, responsável pelo segmento de madeira certificada.
Uma infra-estrutura que privilegia a exportação e um processo
avançado de manejo de floresta
nativa não resolveram todas as
dificuldades da empresa, que
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