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Metalfrio Solutions,
maior fabricante de
freezers e equipamen-
tos de refrigeração
comercial da Améri-

ca Latina, baseada em São Paulo,
precisava atender a um problema
enfrentado pela Ambev na Rússia,
onde opera com a marca Brahma:
durante o inverno, a temperatura
fora dos freezers de
cerveja era menor
que no interior do
equipamento. Após
muito esforço de
engenharia, a solu-
ção foi encontrada.
Quando os termô-
metros baixam de-
mais, os congelado-
res passam a fun-
cionar como verda-
deiros aquecedores,
evitando que a bebida congele.

O processo não foi fácil, mas ga-
rantiu à Metalfrio a expertise neces-
sária para que ela própria passasse
a atuar no mercado internacional,
com produtos customizados para
atender às necessidades de seus
clientes, um grupo que inclui em-
presas do porte da InBev, contro-
ladora da AmBev, Heineken, Coca-
Cola, Nestlé, Häagen-Dazs e Unile-
ver. Em apenas um ano o resultado
apareceu. Além das duas unidades
industriais no Brasil, a Metalfrio
adquiriu fábricas na Dinamarca e

na própria Rússia e implantou li-
nhas de produção na Turquia e no
México e um centro de distribuição
nos Estados Unidos. Desde 2006,
quando a empresa começou sua
aventura internacional, o número
de funcionário dobrou, chegando
a 2.000, e o faturamento teve um
salto correspondente - as receitas
passaram de R$ 296 milhões para

R$ 576 milhões, em
2007. "O contato
com nossos clientes
já internacionaliza-
dos foi fundamen-
tal para esse salto",
diz Luiz Eduardo
Moreira Caio, pre-
sidente da Metalfrio.

"Fomos obrigados a
nos capacitar na área
técnica e de gestão
para poder operar

no mercado mundial." Não se trata
de força de expressão: em apenas
um ano a fatia obtida no exterior,
que era de 1,7%, aumentou para
26,6% das vendas totais.

A experiência da Metalfrio é um
exemplo de como a internacionali-
zação de uma empresa pode gerar
uma cascata de efeitos positivos
ao longo de sua cadeia de forne-
cedores. Muitos desses fornece-
dores - mesmo aqueles que não
possuem fábricas no exterior nem
exportam diretamente - passam a
adotar padrões internacionais de

gestão, qualidade de produtos e
treinamento de executivos, entre
outros, estimulados pelo cliente
internacionalizado.

Cadeia de benefícios
"É o chamado efeito dominó", diz
o sociólogo Glauco Arbix, ex-pre-
sidente do Ipea e professor da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ci-
ências Humanas da Universidade
de São Paulo (USP). "No exterior
esse processo é muito comum. Por
aqui, como a internacionalização
de empresas ainda é um fato recen-
te, essas transformações só come-



çam agora." Os efeitos benfazejos
da internacionalização da cadeia
produtiva também são destaca-
dos pelo professor Afonso Celso
Fleury, chefe do Departamento de
Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da USP. "De um lado, as
grandes empresas consolidam uma
rede de fornecedores com os quais
estão habituadas a trabalhar e nos
quais confiam em termos de pra-
zo, preço e cumprimento de con-
tratos", mostra Fleury. "De outro,
para os fornecedores, é a chance
de adotar padrões melhores e as-
sim conquistar mais clientes, tanto
no Brasil como no exterior."

Qualificação angolana
Mais do que um diferencial, a pre-
sença de fornecedores brasileiros
capacitados às vezes se torna uma
verdadeira exigência para quem
opera fora do Brasil, como consta-
tou a construtora Camargo Corrêa.
A empresa está preparando a cria-
ção de um projeto de suporte e
qualificação para fornecedores de
serviços na área imobiliária para
suas operações em Angola. "Temos
necessidades ali que muitas vezes
não podem ser supridas pela logís-
tica e pela mão-de-obra locais",
afirma Arnaldo Cumplido de Sou-
za e Silva, diretor de operações e
gestão de infra-estrutura interna-
cional da Camargo Corrêa. "Vamos
repassar aos fornecedores brasilei-
ros nosso know-how em áreas
como logística, transportes e legis-
lação." A idéia é que, através desse
programa, os fornecedores possam
se capacitar para, mais tarde, for-
mar redes próprias de clientes e se
tornar prestadores de serviços in-
ternacionais. Por ano, a empreitei-
ra do grupo Camargo Corrêa ad-
quire para seus canteiros de obra
no exterior US$ 90 milhões em
materiais, serviços e equipamentos



fornecidos por uma rede de cerca
de 80 parceiros nacionais.

Pequenas voam alto
A parceria com um grande cliente
local, mas com presença global, foi
decisiva para o sucesso do consórcio
HTA, formado por sete empresas
produtoras de peças aeronáuticas
localizadas na região de São José
dos Campos, no interior de São Pau-
lo. O consórcio não apenas é forne-
cedor da Embraer como sua própria
história se confunde com a da fabri-
cante de aeronaves. Quase todas as
empresas que fazem parte do HTA
foram fundadas por engenheiros e
técnicos dispensados pela Embraer
durante seu processo de privatiza-
ção, no início da década de 1990.

A forte expansão da Embraer,
baseada no sucesso comercial da
família de aviões ERJ-145, fez com
que essas empresas fornecedoras
crescessem juntas e se integrassem
aos processos de produção, normas
de qualidade e legislação adotados
pela fabricante. A despeito das en-
comendas e dos bons resultados
obtidos na parceria com a Embra-
er, as empresas do HTA decidiram,
em 2002, diversificar sua clientela
no exterior. "O fato de a Embraer
adotar padrões de produção e qua-
lidade extremamente rigorosos
diminuiu muito o impacto dessa
transição e facilitou a negociação
com outros clientes", relata Lúcio
Simão dos Santos, gerente finan-
ceiro e administrativo do consór-
cio, que hoje exibe em seu portfó-
lio clientes pesos pesados como
a americana Pratt & Whitney e a
espanhola EADS/CASA. Resultado:
o faturamento do consórcio atin-
giu US$ 37 milhões em 2007. "Ao
longo dos últimos seis anos, cada
uma das empresas componentes
do consórcio cresceu pelo menos
cinco vezes", afirma Simão.



brasileiras, à frente de empresas
como Suzano, Coteminas e Fundi-
ção Tupy. Além da receita maior, a
internacionalização proporcionou
aos fornecedores algumas mudan-
ças: maior visibilidade, elevação
dos padrões de qualidade, rigor no
cumprimento de prazos e rotinas.

valorização do treinamento e no-
vas oportunidades de negócios.

A fabricante de botas de
segurança Bompel, de Toledo, no
Paraná, é uma das empresas que
aproveitaram as operações inter-
nacionais da construtora, princi-
palmente em Angola, para faturar
mais - não sem antes implantar
melhorias internas. Fornecedora da
Odebrecht desde 1990, exportou
por meio dela 86 mil pares de bo-
tas, que eqüivalem a R$ 1,8 milhão,
em três anos e meio. Para tanto,
investiu muito: criou um laboratório
próprio, onde testa uma amostra de
cada lote, intensificou treinamentos
e montou um curtume para garantir
a qualidade do couro. "Atender
a Odebrecht ajudou a divulgar

nossa marca lá fora e nos trouxe
novos clientes", diz Vilson Pastre,
diretor comercial da Bompel. A
empresa hoje exporta 30% de sua
produção de 7.000 pares por dia,
aproveitando a isenção de tributos
como ICMS, IPI e Cofins. "Como o
mercado externo é mais exigente,
o usuário brasileiro se beneficia da
melhor qualidade", afirma Pastre.

O desafio de levar os supri-
mentos mais diversos aos lugares
mais remotos obrigou a Odebre-
cht a aperfeiçoar a gestão da área.
Depois de ter quatro estruturas
de apoio a operações no exterior,
o que implicava retrabalho, a
companhia unificou-as em mea-
dos da década passada, criando
mais tarde, em 2005, a Odebrecht
Logística e Exportações (Olex).
Com 180 funcionários, a Olex
supre toda a demanda de mate-
riais e pessoas da construtora
fora do país. O vaivém de equipes
é intenso, com média mensal de
1.100 recepções em aeroportos a
executivos vindos do exterior, e o
número de executivos expatriados
da empreiteira deve chegar em
breve a 3.500. "Consolidamos
um grande volume de compras
diferentes, para obras de infra-
estrutura, imobiliárias, que têm
detalhes de acabamento, e agora
até de varejo, com a rede Nosso
Supre", diz José Valentin Alvarez,
responsável pela Olex. "A qualifi-
cação dos fornecedores é essen-
cial para nossos serviços."

Instalado no bairro de Santo
Cristo, na zona portuária do Rio
de Janeiro, o terminal de cargas
da Olex ocupa uma área de 10 mil
metros quadrados. Todo mês são
embarcados dali 850 contêineres,
com 20 mil tipos de produtos.
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