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Impérios do
Empresas da Região
Sul do País revelam
cada vez mais sua
vocação expansionista,
liderando os processos
de internacionalização
dos negócios
brasileiros
Por Milton Wells

Levadas pela expansão do mercado
global, muitas empresas brasileiras
estão se tornando referências no
cenário econômico internacional, ao
se estabelecerem, em outros países,
das mais diversas maneiras, desde a
ampliação de sua rede de subsidiárias
até a compra de cotas de participação
em outras organizações. Essa realidade
inspirou a Fundação Dom Cabral (FDC)
a elaborar, nos últimos anos, rankings
sobre o nível de internacionalização
das empresas brasileiras, a partir de um
"índice de transnacionalidade", que
corresponde à média das razões entre
ativos, empregados e vendas (excluídas
as exportações) mantidos pelos grupos
empresariais no exterior sobre os seus
ativos, empregados e vendas totais.

Ao comprar
uma fábrica
em Nantong,
na China, a
Weg se tornou
um dos ícones
brasileiros
na expansão
global

Na última edição desse ranking, o
que chama a atenção, a exemplo do
que foi verificado em anos anteriores,
é a forte presença de empresas da
Região Sul do País no grupo das mais
internacionalizadas. Em um total de *
32 empresas listadas, 14 têm sede nos
Estados do Sul. No grupo das dez líderes
do País, nada menos do que cinco eram
da região: Gerdau, Marcopolo, Weg,
Tigre e Duas Rodas (quadro ao lado).

Muitas explicações têm sido dadas para
justificar essa vocação expansionista de
gaúchos, catarinenses e paranaenses.
No entanto, mais importante do que
explicar o fenômeno é entender a
experiência que essas corporações vêm
acumulando no exterior, que serve
de aprendizado a outras empresas
que pretendem seguir o mesmo
caminho. Afinal, como lembra a sócia
da área de Consultoria em Gestão



de Riscos Empresariais da Deloitte,
Lúcia Casasanta, que trabalha com
empresas da Região Sul, "globalizar
é uma estratégia difícil e requer
mudanças na gerência dos negócios.
Mapear o conjunto de riscos ao qual
a empresa pode se submeter é um
ponto fundamental no momento
da internacionalização, avaliando
a aderência dos controles internos
da empresa, a adequação de suas
demonstrações financeiras aos princípios
contábeis aceitos em outras localidades,
a adoção de práticas de governança
corporativa reconhecidas localmente e
assim por diante".

O grupo gaúcho Gerdau, primeiro
no ranking da FDC e um dos
pioneiros do Brasil nas aventuras
ao estrangeiro, é exemplo na
capacidade de avaliar as variáveis
de cada empreendimento no exterior.
Está hoje em 13 países, com mais de
140 mil acionistas e com as empresas
de capital aberto da organização
listadas nas Bolsas de São Paulo, Nova
York, Toronto e Madri. Conta com 134
unidades fora do Brasil, além de cinco

joint ventures e três empresas coligadas.
Suas receitas geradas no exterior
superam as nacionais. O grupo segue
um rigoroso método de análise de cada
uma das oportunidades que surgem.
Propostas pelo Comitê Executivo da
empresa, presidido por André Gerdau
Johannpeter, elas também são analisadas
pelo Comitê de Estratégia antes de ser
remetida ao Conselho de Administração,
presidido por Jorge Gerdau, responsável
pelo início da expansão bem-sucedida
da organização.

Em nota à Mundo Corporativo, a
organização afirma que "todas as
decisões de internacionalização do
grupo são pautadas em estudos de
viabilidade dos mercados-alvo, no

potencial de crescimento e nos ativos
disponíveis. Porém, o processo decisório
também contempla a avaliação de
aspectos estruturais, financeiros,
tributários e fiscais. No longo prazo, a
internacionalização garantirá atendimento
regular às demandas de crescimento das
indústrias, da construção civil e de outros
mercados, com qualidade, pontualidade
e valores competitivos", complementa.

Outra empresa sulista presente no
ranking é a Weg Indústrias S.A., de
Jaraguá do Sul (SC), fabricante de
geradores, motores e componentes
elétricos. "A Weg está focada
no crescimento e tornar-se uma
multinacional foi um dos objetivos
naturais", diz Sérgio Schwartz, vice-
presidente e diretor internacional
da empresa. Para implementar esse
objetivo, a companhia desenvolveu
uma boa base de formação de recursos
humanos e reciclagem de mão-de-
obra, com investimentos constantes em
tecnologia. "Na hora de decidir pela
instalação de uma fábrica no exterior,
levamos em conta os acordos comerciais
dos quais esse país faz parte, sem
desconsiderar o nível de competitividade
da indústria na região. Essa decisão é
respaldada por tamanho do mercado,
perspectivas de crescimento, atributos
relacionados à disponibilidade de infra-
estrutura, mão-de-obra competitiva,
boa oferta de matéria-prima e serviços
de logística bem estruturados",
conta Schwartz.

Mas as preocupações não param por aí,
segundo o executivo da Weg. "Quando
determinado o país, o primeiro passo
é atendê-lo com um representante
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comercial exclusivo. Em seguida, é o
cenário quem vai dizer se nossa estratégia
será a de fazer parceria com um
distribuidor, como foi o caso da Rússia, se
instalaremos uma filial comercial, como
na índia, ou se o melhor será comprar
uma fábrica, como fizemos na China."
De acordo com Schwartz, o maior desafio
na internacionalização é a flexibilidade
da empresa e de todos os envolvidos
nas sucessivas etapas de instalação. "É
preciso conhecer muito bem a cultura
de cada país. Para isso, precisamos
nos adaptar às condições locais, sem,
é claro, perder o foco nos negócios."
Ele aponta que a opção da Weg por
unidades no exterior foi essencial para o
crescimento da empresa. "O cliente no
exterior prefere comprar do fabricante e
não do distribuidor. Daí vem a vantagem
de ser uma empresa internacionalizada:
adquirimos características de empresa
global, mas praticamos ações locais
com nossos clientes e os tratamos com
unicidade. Quando compramos a fábrica
em Nantong, na China, tivemos acesso,
além da carteira de clientes da própria
fábrica, aos nossos próprios clientes
que instalaram fábricas no país, como

a Embraco", conta. Outras vantagens da
internacionalização, além da economia
de escala e do desenvolvimento
tecnológico, são variáveis como taxas
de juros, linhas de financiamento e
sistemas tributários locais, que podem
favorecer os empreendimentos, enumera
o executivo.

Para Astor Milton Schmitt, diretor
corporativo da Randon, também
presente na lista das 32 empresas da
FDC, a internacionalização das empresas
brasileiras é importante e tende a
crescer, devido a fatores como a elevada
carga tributária, as altas taxas de juros,
o câmbio desfavorável e o progressivo
aumento das tarifas de energia elétrica.
"É evidente que esse processo tende
a se acelerar", afirma, apontando a
grande capacidade de customização
como um dos diferenciais da Randon.
"As empresas que se internacionalizam
precisam entender que seu produto
deverá ser capaz de ganhar o mercado-
alvo. A Randon, por exemplo, não tenta
impor o seu produto, mas customiza-o
de acordo com o cliente". Com uma
receita de R$ 3,39 bilhões em 2007, a

empresa, de Caxias do Sul (RS), é uma
das maiores fabricantes de implementos
rodoviários, ferroviários, autopeças e
sistemas automotivos do mundo e vem
mantendo uma média de crescimento
da receita de 23% ao ano.

A Duas Rodas, de Jaraguá do Sul (SC),
é outro exemplo de empresa que
valoriza muito a customização dos
produtos, uma preocupação que se
justifica ainda mais quando se trata
do setor de matérias-primas para a
indústria alimentícia, como aromas,
tal como conta a superintendente
Monika Conrads. "Um produto
alimentício é reconhecido por seu
sabor, sendo apreciado em cada país
de forma diferente. Por isso, é preciso
produzir de acordo com a expectativa
de cada mercado, montando centros
de desenvolvimento locais e contando
com pessoas que saibam aplicar os
produtos de acordo com as necessidades
regionais", explica. O foco de expansão
da Duas Rodas é a América Latina, na
qual já tem unidades no Chile e na
Argentina e escritórios comerciais no
Peru e México.

Riscos do além-mar
Na esteira da internacionalização, a
diferença de tratamento dos fatores
contábil e fiscal para as operações das
empresas brasileiras desponta como um
dos grandes desafios, conforme a gerente
da área de Consultoria em Gestão de
Riscos Empresariais da Deloitte, Camila
Araújo, que tem acompanhado uma série
de projetos de expansão no exterior.
"Quando estão se internacionalizando,
além de exportar os seus produtos e
conquistar novos mercados, as empresas
buscam otimizar suas despesas com
impostos, evitando o pagamento
excessivo de tributos ou a bitributação",
explica. Em muitos países, os governos
exigem que as empresas estejam
aderentes a uma série de demandas para
que o impacto fiscal seja menor.

Outro desafio é a uniformização de
processos, de modo que os negócios da
empresa no exterior estejam alinhados
aos do Brasil, o que implica saber
quais deles serão internacionalizados.
"Basicamente, os carros-chefe de
internacionalização de produtos são os
processos de venda, compra e logística

internacional. É preciso definir, dentro
de cada um, as atividades a serem
realizadas", diz Camila. Por outro lado, a
empresa precisa planejar a produção para
atender às demandas internas e externas,
a fim de evitar o comprometimento da
oferta em algum mercado.

O registro de marcas e patentes é uma
questão crucial também. É cada vez mais
comum, segundo Camila, as empresas
ficarem impedidas de comercializar seus
produtos no exterior devido ao registro
de suas marcas por organizações locais.
"Por isso, convém fazer uma busca nos

mercados-alvo, a fim de evitar o risco
de a marca ser desafiada e não conseguir
o seu registro", aponta.

O capital humano também é essencial.
"Expatriar brasileiros, contratar
funcionários locais ou partir para uma
combinação dessas ações sempre exige
programas de adaptação cultural,
benefícios financeiros, atendimento
psicológico e aperfeiçoamento no idioma
local. Nesse sentido, o maior risco é
de não conseguir o comprometimento
necessário para a conquista das metas",
diz Camila.
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Competências na bagagem
Entre os desafios a enfrentar no
exterior, um dos mais decisivos é a
qualidade do capital humano. "A
principal preocupação das empresas
internacionalizadas é com a formação
de recursos humanos capacitados",
revela Rubens de La Rosa, diretor-
geral da Marcopolo, quarto lugar
no ranking da FDC, ao analisar os
maiores desafios da companhia nas
várias fases que antecedem a completa
internacionalização de unidades no
exterior. Ele explica que, ao se definir por
um pais, a Marcopolo avalia se possui
competência técnica diferenciada para
se tornar atrativa ao mercado-alvo. No
segmento de carrocerias de ônibus, é
preciso ter competência industrial, de
engenharia e sobretudo capacidade
para transferir essa competência. "A
segunda competência é a diversidade:
os executivos devem estar preparados
para conviver em um ambiente no qual
a cultura e a forma de avaliar situações
são muito diferentes. O terceiro aspecto
importante é o domínio do idioma local.
O essencial, porém, é contar com um
alto empreendedorismo porque serão

enfrentadas carências que não são
supridas pela estrutura, como ocorre
com a empresa no Brasil", ensina o
executivo.

Com quase duas décadas de experiência
em internacionalização, a Marcopolo
produziu uma notável base de dados
para administrar seu capital humano.
"Fazemos uma grande preparação com
as famílias dos funcionários que serão
transferidos, além de analisar muito bem
o país-alvo e a sua cultura. Em todas
as nossas operações internacionais,
contamos com brasileiros que dominam
o idioma, os costumes e a cultura local",
afirma La Rosa. Gerenciar pessoas,
que já não é uma tarefa fácil na matriz
brasileira, tende a ser mais difícil quando
se leva em conta um conjunto de
milhares de profissionais trabalhando
em diversos países, como ressalta
Vicente Picarelli Filho, sócio-líder da área
de Consultoria em Gestão de Capital
Humano da Deloitte. "O líder de capital
humano se vê nessas circunstâncias
diante do desafio de gerenciar pessoas
que atuam sob diferentes tipos de
contrato, a partir de uma mescla de
profissionais temporários, consultores
ou subcontratados. Ele precisa ser muito
hábil para conseguir disseminar, em
ambientes tão diversos, uma cultura
própria da empresa e ter um domínio
completo sobre as questões regulatórías
que envolvem a administração de todas
essas pessoas em locais de trabalho
muito diferentes", avalia.

como afirma Antônio Caggiano, sócio da
área de Corporate Fínance da Deloitte,
"acesso a mercados novos e restritos,
novas tecnologias, custos mais baixos de
produção e, conseqüentemente, maior
rentabilidade". Contudo, são projetos
que tendem a demorar, "Um processo de
joint venture, aquisição ou fusão nunca
leva menos do que 7 a 9 meses desde o
início das negociações", E, se a empresa
não estiver preparada para ele, "será
necessário muito mais tempo para vencer
todas as etapas, que incluem adaptações
às diferenças de ambiente de negócios e
a questão cultural", afirma,

Cada etapa de internacionalização na
Marcopolo, por exemplo, demora anos
para se materializar. Na índia, onde a
empresa atua por meio de uma joint
venture com a Tata Motors, que detém
51 % do capital, foram precisos três anos
de visitas, reuniões e contatos. Em suas
joint ventures pelo-mundo, a Marcopolo é
o parceiro ao qual cabem as atividades de
desenvolvimento de produtos e tecnologia
de manufatura. Aos parceiros locais,
principalmente, cabem as instalações
fabris, a rede comercial e as atividades
financeiras. Esse padrão de parceria
teve como primeiro case a transferência
de tecnologia para a produção de três
modelos de ônibus na China, a partir
de 2001, e também está sendo aplicado
nas recentes joint ventures firmadas em
2006, na Rússia e na índia.

Hoje, a Marcopolo tem 45% dos seus
negócios em dez unidades no exterior.
Conta com 12.300 funcionários, 2,500
fora do Brasil, incluindo 85 executivos
e técnicos que foram transferidos da
matriz de Caxias do Sul (RS), Rubens de
La Rosa afirma que a internacionalização
também faz parte de um processo lógico
de uma empresa de capital aberto, com
ações na Bolsa de Valores, quê pratica
normas de governança corporativa e se
utiliza de um planejamento estratégico
em busca da expansão e perenidade
da companhia, Nos últimos dez anos, a
Marcopolo, com a abertura de unidades
no exterior, cresceu a receita líquida em
seis vezes, quase triplicou 0 número
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