
Fazer negócios em território estrangeiro
já não é mais exclusividade de gigantes mul-
tinacionais. Para enfrentar a concorrência de
uma economia globalizada, a internacionaliza-
ção tem se tornado uma realidade - e uma
necessidade - na vida de um número cada vez
maior de empresas, incluindo as de pequeno
porte. A batalha para reduzir custos leva em-
preendedores a emigrar, literalmente, para
ambientes que ofereçam vantagens competi-
tivas, como impostos mais leves, mão-de-obra
barata e bons acordos internacionais.

Para Celso Grisi, coordenador do MBA em
Gestão de Negócios, Comércio e Operações

Internacionais da FIA/USP, disputar mundial-
mente por espaço no mercado leva os brasilei-
ros a uma nova fase de raciocínio empresarial,
"Não se trata mais de ficar no falso dilema se
deve ou não sair do País e buscar alternativa,
Quem não sair, pode se atrapalhar muito nos
próximos períodos. É importante que as em-
presas genuinamente brasileiras, com capital
nacional, estudem as oportunidades de am-
pliação fora do País e comecem a pensar na
realocação de sua produção", diz.

O Brasil sai em desvantagem quando o
assunto é comércio internacional. O fato de
priorizar negociações multilaterais e relegar a



segundo plano os acordos bilaterais faz o País
perder participação no mercado global. "En-
quanto o Chile fez acordos para todo lado e
consegue privilégios para exportar e importar,
nós ficamos discutindo setor primário na Or-
ganização Mundial do Comércio (OMCf, cri-
tica Grisi. Para anular as desvantagens macro-
econômicas, a solução encontrada por muitos
empresários é se instalar em países com cená-
rios mais favoráveis - como o próprio Chile -
e negociar a partir de seus acordos bilaterais.

Felizmente, não é preciso cruzar o globo e
produzir na China para ganhar competitivida-
de, Nossos vizinhos sul-americanos oferecem

incentivos generosos para atrair investimento
direto de empresas estrangeiras. O mais surpre-
endente deles é a Colômbia que, em cinco anos,
recuperou a economia, pacificou o país e agora
abre as portas para as empresas interessadas em
gerar empregos e riqueza em seu território. A
meta do governo é atrair US| 12 bilhões por ano
em investimento direto até 2010. Só no primeiro
bimestre de 2008 já recebeu US$ 1,74 bilhão.

Para atrair essas divisas, o país oferece
incentivos fiscais, leis trabalhistas flexíveis e
acordos comerciais com a maior parte dos
países das Américas, com meta de estender
as relações comerciais para toda a União

Européia até 2010. Um estudo comparativo
divulgado pela embaixada colombiana mos-
tra que seria interessante fabricar, a partir
da Colômbia, 67 produtos exportados atual-
mente pelo Brasil aos EUA. A diferença está
no imposto de importação, que lá é zero, e
aqui passa de 2,5%.

Os principais incentivos estão nos seg-
mentos de turismo, biocombustíveis, tecnolo-
gia da informação (TI) e serviços. Desde que
recuperou o controle das estradas - antes
dominadas por milícias armadas - o governo
planeja atrair 4 milhões de visitantes por ano
e recuperar um segmento estagnado por mais



de 20 anos. Para as empresas de hotelaria e
serviços turísticos, o país oferece 30 anos de
renúncia total de imposto de renda.

O estímulo ao combustível verde pretende
estimular os agricultores a substituírem plan-
tações ilegais de coca por cana-de-açúcar para
produção de etanol e apagar a fama de maior
produtor mundial de cocaína. Do cultivo à
produção industrial, o biodiesel tem renúncia
total de imposto de renda e garantia de estabi-
lidade jurídica por até 20 anos. Para estimular
o consumo, tornou-se obrigatória em 2008 a
adição de 10% de etanol à gasolina.

Há boas oportunidades para a indústria
têxtil - produtos à base de algodão - e side-
rúrgica, além dos segmentos de calçados de
couro, autopeças, aglomerados de madeira,
pneus, cerâmica e artigos de metal. Outra área
em expansão é a de infra-estrutura. Rodovias,
portos, aeroportos e ferrovias estão em pro-
cesso de concessão para investidores.

Os empresários brasileiros podem solici-
tar estudos específicos de cada segmento e
agendar visitas ao país com o apoio do escritó-
rio comercial do governo colombiano (Proex-
port), em São Paulo. Os serviços são gratuitos
e incluem informações econômicas detalha-
das, levantamento de custos e análise setorial
para ajudar na escolha do investimento. "Nos-
so governo sabe que se a economia continuar
baseada em café, flor, carvão e petróleo vai

acabar perdendo competitividade, por isso
estimula a diversificação, principalmente de
produtos com alto valor agregado, como os
segmentos de TI, autopeças, química e petro-
química, biocombustíveis e indústria têxtil'',
diz Carlos Rodriguez, diretor da Proexport.

Além dos incentivos fiscais, a Colômbia leva
vantagem sobre o Brasil em relação aos encargos
trabalhistas. Enquanto aqui o peso dos impostos
corresponde a 80% do salário do trabalhador, lá
não passa de 50%. O custo da mão-de-obra tam-
bém é significativamente mais baixo. De acordo
com o ranking Prices and Earnings 2006 (Preços
e Salários) da entidade financeira suíça UBS, o
salário bruto de um operário em São Paulo é de
US$ 14,6 mil por ano. Já em Bogotá, é de apenas
US$ 4,9 mu. Quando se trata de engenheiros, o
ganho médio em São Paulo é de US$ 27,7 mil
anuais, bem acima dos US$ 15,1 mu pagos na ca-
pital colombiana. Apesar dos custos mais baixos,
em 2007 a oferta de capital humano qualificado
na Colômbia apresentou melhores índices do
que no Brasil (7,19 contra 5,03, respectivamen-
te) , de acordo com o ranking de competitividade
mundial, do Instituto Internacional de Desenvol-
vimento de Gestão (IMD, na sigla em inglês).

Segundo o relatório Doing Business, do
Banco Mundial, em 2007 a Colômbia ficou

em segundo lugar no ranking dos países que
mais promoveram reformas para facilitar a re-
alização de negócios (atrás apenas do Egito).
A economia tem crescido acima da média da
América Latina, com índice de 6,8% registrado
em 2006, o mais alto desde 1978. A inflação
também caiu drasticamente para 4,5% em
2006, a menor taxa dos últimos 42 anos.

Boa parte dos resultados vem da polêmica
linha-dura adotada pelo presidente Álvaro Uri-
be, principalmente em relação à segurança na-
cional. Ele declarou guerra às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc) e recupe-
rou o domínio sobre o território nacional. Sob
protesto de entidades de direitos humanos, o
número de guerrilheiros armados foi reduzi-
do de 20 mil em 2002 para 8 mil em 2006. "O
presidente propôs uma política de mão firme,
com fortalecimento do exército e da polícia.
Em 2004, o território já estava recuperado e os
investimentos voltaram. Hoje, o desemprego e
a inflação são de um dígito, o déficit fiscal está
controlado", afirma o embaixador da Colômbia
no Brasil, Tony Jozame Amar. Apesar das críticas
de algumas organizações, o governo conta com
84% de aprovação dos colombianos.

O embaixador destaca que a Colômbia é
a maior democracia da América Latina - teve
apenas cinco anos de ditadura em toda sua his-
tória - e por isso pode oferecer segurança aos
investidores. 'As regras jurídicas não mudam,
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são estáveis. E fatores de segurança jurídica,
territorial e social devem ser levados em con-
ta na hora de se aplicar dinheiro", diz. O país
oferece contrato de estabilidade jurídica com
duração entre três e 20 anos para garantir os
investimentos. As condições são injeção míni-
ma de US$ 1,5 milhão, aproximadamente, e o
pagamento de 1% sobre o valor ao Estado.
. As vantagens oferecidas pela Colômbia

ao setor de TI interessaram à brasileira Da-
tasul, que investiu no ano passado cerca de
R| 8 milhões em franquias na capital e em
Medellín, centro econômico do país. Segun-
do Jean Cario Klaumann, diretor de novos
canais para a América Latina, o país servirá
como base para atender o mercado andino.
Como apoio da Proexport, a multinacional
de software está fazendo uma análise com-
pleta do setor de TI para estudar ações que
devem alcançar também os países vizinhos,
como Peru, Equador e Panamá.

Além da Colômbia, a empresa já possui
unidades na Argentina, no Chile, e tem hoje
cerca de 200 profissionais atuando no ex-
terior. Nas unidades de Bogotá e Medellín,
promove a capacitação de equipes de con-
sultores, vendedores e pré-vendas, além de
assistentes comerciais. Serão cerca de 30
profissionais especialmente treinados para
atuar na Colômbia e no norte andino.

Na Argentina, por meio de incentivos

fiscais, implantou uma unidade de desenvol-
vimento e centro de suporte em espanhol,
que serve para atender também os mercados
paraguaio e uruguaio. As operações no Chile
começaram já há alguns anos, com o objeti-
vo de acompanhar o crescimento dos clien-
tes. "Para uma empresa que quer ter clientes

internacionais, internacionalizar-se é uma
necessidade", afirma Klaumann.

As unidades fora do País representam
apenas 5% do faturamento da empresa, por
enquanto, mas com boas taxas de crescimen-
to. Segundo Klaumann, a abertura de um
novo mercado exige casos de êxito rápidos
para dar sustentação à marca. "O câmbio
influencia muito na avaliação de resultados.
Além disso, somos fortemente impactados
pela legislação de cada país, e as peculiarida-
des são muitas", diz o diretor.

Compreender e, principalmente, adaptar-
se às particularidades de cada nação é um dos
principais desafios das empresas que preten-
dem expandir negócios no continente. Por
acreditar que os vizinhos sul-americanos são
todos iguais só porque falam o mesmo idio-
ma, corre-se o risco de cometer grosserias e
trazer sérios problemas para a empresa. De
acordo com Marcelo Cherto, presidente do
Grupo Cherto, consultoria especializada em
expansão de negócios, a primeira obrigação
do empresário e de sua equipe é saber espa-
nhol. "O 'portunhor é tolerável em uma situ-
ação informal, mas em matéria de negócios
não é aceitável", recomenda.

A segunda obrigação é estudar sobre a his-
tória e relação entre os países. Cherto relata
o caso de uma empresa brasileira que tinha
negócios em toda a América Latina e criou



uma estrutura na Argentina para facilitar a
interação. Certa feita, ao confeccionar o ma-
terial de divulgação que seria distribuído para
todas as unidades, um mapa estilizado traçava
a fronteira entre Peru e Chile de forma errada.
"Quem confeccionou o mapa ignorava que
existe urna disputa histórica entre os dois paí-
ses por causa da fronteira. Deu urna encrenca
enorme, uma das unidades se recusou a dis-
tribuir o material. Imagine se isso caísse nas
mãos dos clientes", conta.

Além dos aspectos culturais, é importante
tomar alguns cuidados na hora de internacio-
nalizar e não deixar o senso de oportunidade
tomar o lugar da prudência. Cherto recomen-
da observar especialmente aspectos tributá-
rios de remessa de capitais para se certificar
de que se poderá trazer o dinheiro de volta
para o Brasil depois, É fundamental cercar-se
de pessoas qualificadas para estudar o mer-
cado, como consultoria contábil e jurídica e,
principalmente, investigar a reputação dessas
pessoas, para não cair em golpes.

"É sempre conveniente ter um parceiro local,
que pode ser uma empresa ou um sócio, para
ajudar tanto em questões comerciais quanto em
relação a pequenas sutilezas culturais. Chegar
a alguma entidade pelas mãos da pessoa certa
pode fazer toda a diferença na forma como você
será recebido", diz Cherto. Contar com o apoio
de pessoas nativas do país para onde se pretende
ir é recomendação unânime de quem já passou
pelo processo de internacionalização.

Além de ajudar nos contatos e na compre-
ensão das regras locais, um nativo é capaz de
olhar para o negócio com a visão do cliente.
Wallace Tonon, presidente da Showcolate,
rede de franquias de fondue expresso, diz
que, nessas horas, o empresário precisa estar
preparado para ouvir críticas que nunca ouviu
antes. "Tive uma experiência interessante na
Espanha. Fui a um mercado para apresentar
nosso produto e uma senhora me perguntou
por que não tinha chocolate com laranja. Eu
disse que não combinava, mas mesmo assim
ela me deu laranjas e disse para eu levar. Foi o
meu maior sucesso", conta.

Quando abriu sua unidade no Chile, Tonon
se deparou com diferenças enormes em re-
lação ao Brasil, tanto nos clientes quanto nos
colaboradores. Segundo ele, o consumidor
chileno reage diferente ao ver uma novidade.
Olha, gosta, mas não compra imediatamente.



importa os resultados que você tenha no Brasil,
lá fora é como começar do zero, É um grande
desafio sair da posição de líder e se colocar no
mercado como iniciante", observa.

Ele recomenda que os empresários bus-
quem se capitalizar antes de sair do País, pois
há imprevistos e aspectos de desempenho que
só sedo descobertos quando começar a operar
fora. Segundo Tonon, os empresários precisam
ter em mente que internacionalizar diz respeito
muito mais a investimento do que a lucro, e é ilu-
são achar que se vai enriquecer de forma rápida.

Para as empresas de pequeno porte, a
maior dificuldade é justamente ter o capital
necessário para operações complexas como
essa. Nesses casos, Marcelo Cherto aconselha
que os empreendedores se vinculem a enti-
dades como a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex), que
organiza missões e promove a visita de em-
presas brasileiras a países potenciais para fazer
negócios. "Com essas missões os custos ficam
bem mais baixos, e para empresas menores, o
melhor caminho é tatear aos poucos, conhe-
cer as pessoas, participar de feiras e missões
empresariais organizadas pelos governos",
diz. Um bom caminho também é buscar in-
formações em embaixadas, consulados e câ-
maras de comércio desses países no Brasil. A
maioria dos países sul-americanos tem equipe
no Brasil para dar apoio aos investidores.

O movimento de internacionalização não
faz bem só às empresas, mas à economia bra-
sileira, de maneira geral. O primeiro motivo é
a geração de divisas, porque se exportam ser-
viços, produtos e matérias-primas, e, segun-
do, porque melhora a qualidade das empresas
brasileiras. "Muitas delas, para conseguir re-
cursos para internacionalizar, acabam abrindo
o capital, o que as abriga a um grau de profis-
sionalização muito maior. Isso é positivo tanto
financeiramente como do ponto de vista de
aprimoramento das companhias, empresários
e executivos", afirma Marcelo Cherto.

Outra opinião unânime entre consultores
e empresários é a de que não existe empre-
endedor mais adaptado a dificuldades do que
o brasileiro e, portanto, barreiras culturais e
mesmo restrições de capital tendem a ser con-
tornadas com habilidade. Quem consegue se
adaptar à complexidade de impostos, normas
e leis nacionais, tem capacidade para se sair
bem em qualquer lugar.

Na corrida por atrair investimentos di-
retos, o Uruguai resolveu investir em zonas
francas privadas, e os incentivos concedidos
às empresas que lá se instalam são difíceis
de superar: renúncia fiscal absoluta, para
impostos de qualquer natureza. O benefício
se estende aos funcionários, não existem
encargos trabalhistas, e o salário líquido tem
o mesmo valor que o bruto. Existem atual-
mente 11 zonas francas privadas no país,
empreendimentos imobiliários destinados
principalmente a abrigar empresas de soft-
ware e de serviços. Entre as pouquíssimas
proibições, estão fabricar material bélico e
morar na zona franca.

Pelas normas estabelecidas para as zonas
francas, as empresas são isentas de quaisquer

tributos nacionais que existam ou venham a
existir, bem como estão livres de impostos as
operações de entrada e saída de bens, mer-
cadorias, matérias-primas e produtos manu-
faturados. A liberdade também é dada para a
utilização dos recursos. O Uruguai tem um
sistema livre de troca de dinheiro que permi-
te ao empresário realizar negócios na moeda
que preferir, com liberdade total para trans-
ferir divisas ao exterior.

O empresário Renato Turk Faria, presi-
dente do Sindicato das Empresas de Infor-
mática do RS (Seprorgs), foi convidado a
visitar a Zonamérica, uma das zonas francas
uruguaias, e ficou impressionado com as
facilidades. "Eu não preciso nem de sócios
uruguaios para montar um negócio. A única
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exigência é que 75% dos colaboradores que
trabalham na empresa sejam uruguaios", diz.
Segundo dados da agência estatal Uruguay
XXI, a Zonamérica movimenta cerca de US$
400 milhões em exportações, sendo que
aproximadamente US$ 150 milhões corres-
pondem às exportações de software.

O que o país deixa de arrecadar em im-
postos, ganha com a injeção de recursos na
economia com a geração de empregos para
profissionais qualificados e com nível de
remuneração alto. "Essas pessoas gastam o
salário em seu país de origem e aquecem
o mercado consumidor. Além disso, o Uru-
guai agrega conhecimento tecnológico so-
fisticado em seu território, e isso é muito
relevante, principalmente para um país pe-
queno", afirma Faria.

A Colômbia também investiu em zonas
francas, com uma característica peculiar:
uma única empresa pode se tornar uma zona
franca especial, com benefícios específicos.
Entre as vantagens, as mercadorias que en-
tram por estas zonas são consideradas fora
do território nacional e ficam livres de im-
postos de importação, além de não pagarem

tributos aduaneiros. As empresas também
ficam isentas de recolher tributos sobre
matérias-primas, insumos e bens comprados
em território nacional. As exportações das
zonas francas para outros países gozam dos
mesmos benefícios garantidos pelos acordos
comerciais, e estão livres de tributos adua-
neiros os equipamentos importados para
viabilizar a produção.

Existem três tipos de zonas francas es-
peciais - também chamadas de uniempre-
sariais - na Colômbia: de bens, de serviços
e agroindustriais. Para se tornar uma zona
franca, a empresa precisa obedecer a uma
relação entre volume de capital investido e
número de empregos gerados. Nas zonas
francas uniempresariais de bens, o investi-
mento mínimo é de US$ 32 milhões, e o ne-
gócio deve gerar pelo menos 150 empregos
diretos. Cada US$ 5 milhões adicionais re-
duzem 15 empregos. Para o setor de servi-
ços existem patamares diferentes de acordo
com o investimento. Para aplicações entre
US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, devem ser
gerados 500 postos de trabalho. Entre US$
10 milhões e US$ 20 milhões, 350 vagas,

e para investimentos acima de US$ 20 mi-
lhões, 150 empregos diretos. Para entida-
des prestadoras de serviços de saúde, 50%
dos empregos podem ser indiretos. Já para
Zona Franca Uniempresarial Agroindus-
trial, o investimento mínimo é de US$ 16
milhões, condicionados à geração de pelo
menos 500 empregos diretos.
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Text Box
Fonte: Empreendedor, a. 14, n. 163, p. 18-25, maio. 2008.




