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ouve tantas companhias brasileiras operando
'afora. São 32, como contabiliza o mais recente cen-
undação Dom Cabral. Eram 24, em 2006.O núme-

Ê multinacionais verde-amarelas cresce ano a ano. Tão
importante quanto isso é a abrangência geográfica de sua
expansão. Nos últimos dois anos, as múltis nacionais in-
vestiram US$ 36,5 bilhões nos Estados Unidos, na América
Latina, na Europa e na Ásia. Esse montante supera a soma
dos 12 anos anteriores. Trata-se, sim, de um feito inédito,
num ritmo sem precedentes. Mas é pouco, se comparado
ao desempenho de rivais que integram o grupo emergen-
te dos Bric, como China e índia. Também é pouco, quando
se considera o potencial do Brasil depois da estabilização
da economia, da disparada nos preços das commodities e
da obtenção do grau de investimento, o certificado de bom
pagador. Ou quando se observa que as empresas emer-
gentes vivem um momento repleto de oportunidades.

Na lista anual dos 100 "desafiantes globais" feita
pelo Boston Consulting Group - ranking de multinacionais
de países emergentes com potencial para desafiar as con-
gêneres de países desenvolvidos -, a China desponta com
41 empresas, seguida pela índia, com 20.0 Brasil aparece
com 13 companhias. Duas delas ingressaram no levanta-
mento de 2008: o frigorífico JBS-Friboi, maior produtor
de carne bovina do mundo, e a Marcopolo, tradicional fa-
bricante brasileira de ônibus. Há uma terceira pronta para
estrear na próxima lista: o frigorífico paulista Marfrig, que
adquiriu 15 plantas da americana OSI e agora está presen-
te em nove países (leia reportagem à página 68). Ainda as-
sim, a concorrência estrangeira avança mais rapidamente.

"E daí?", pode-se indagar diante desses números.
Por que não enxergar o copo meio cheio e, modestamente,
seguir devagar e sempre? Com a palavra Roger Agnelli,
presidente da Vale. "O mundo tem passado por uma extra-
ordinária fase de crescimento. Precisamos aproveitá-la e

nos lançar ao mercado global", escreveu Agnelli, em um
artigo-manifesto publicado em junho na Folha de S.Paulo.
"O Brasil vive um momento particular em sua história. A
economia cresce, a inflação está controlada, o real é uma
moeda forte e os investimentos estão em alta. As empre-
sas brasileiras têm de ter coragem para, aproveitando
esse ambiente, entrar nos mercados que crescem, como
Ásia e América Latina." O presidente da Vale alinha ar-
gumentos poderosos em defesa da internacionalização:
>» "A concorrência futura já está se formando e é estra-
tégico para o Brasil enfrentá-la. Terá problemas quem
não estiver pronto para encarar os gigantes do Orien-
te, que têm recursos, mercado interno, tecnologia, gen-
te bem formada e, principalmente, vontade de crescer".
>» "Enfrentar o adversário no seu campo e, em al-
guns casos, aliar-se a ele é uma boa estratégia para
ampliar os horizontes do país e das empresas".
>» "Os interesses do Brasil e das empresas são coinci-
dentes, pois a presença das companhias nacionais no
mercado global traz frutos imediatos para o país e, so-
bretudo, abre perspectivas para as novas gerações."

Estima-se que, em 2007, pela primeira vez na
história, os investimentos de países emergentes em pa-
íses desenvolvidos tenham superado os aportes no sen-
tido inverso. Um estudo ainda inédito da consultoria
internacional Roland Berger confirma que as nações
emergentes já estão superando as desenvolvidas em par-
ticipação no PIB mundial e sublinha que empresas do
mundo em desenvolvimento hoje levam vantagem so-
bre seus pares de Primeiro Mundo em vários setores .

"Os caçados estão rapidamente virando caçadores, e
não é mais óbvio quem é o predador e quem é a presa", afir-
mam Anil Gupta e Haiyan Wang, autores do livro The Quest
for GlobalDominance ("A busca pela dominância global"). Fir-
mas de países emergentes estão por trás de inovações radi-
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cais, como o carro de 3 mil dólares, o laptop de
300 e o celular de 30. Nenhuma delas é brasi-
leira. Daí a validade do alerta da dupla: "Dado
o passo acelerado da transformação, esta dé-
cada irá quase certamente representar um
ponto de inflexão estratégico na paisagem eco-
nômica global. Como em todos os momentos
decisivos, nem ioda empresa vai sobreviver."

O Brasil impõe-se hoje como um
aguerrido competidor global, impulsiona-
do pela conjuntura favorável no campo das
commodities. Foi o que colocou no mapa
gigantes antes domésticas, corno a Vale e a
Cosan. Ao mesmo tempo, a desvalorização
do dólar tornou baratos ativos no exterior e
viabilizou aquisições. Mas, como em qual-
quer ciclo, a alta das commodities é circuns-
tancial. Bem como os investimentos no ex-
terior. O fato é que não há, como projeto, um
esforço nacional de internacionalização. E a
expansão para outros países ainda está res-
trita a um pequeno conjunto de empresas.

"O Brasil não pode depender do bri-
lhantismo de alguns empresários visioná-
rios para ser um país internacionalizado",
afirma Daniel Covre, executivo que há três
anos abriu o escritório do banco Itaú-BBA
em Xangai. Essa percepção é generalizada.
"Se pergunto nos Estados Unidos que em-
presas brasileiras as pessoas conhecem, os
mais esclarecidos lembram da Embraer. E
só", diz Carlos Arruda, coordenador do nú-
cleo de inovação da Fundação Dom Cabral.
Para ele, há um potencial subexplorado no
agronegócio. E o setor financeiro age com
timidez em sua internacionalização. "Um
banco como o Itaú poderia ser mais global."

O sociólogo Glauco Arbix, do Ob-
servatório de Inovação da Universidade
de São Paulo (USP), atribui a debilidade do
Brasil a dois complexos. O de continente,
que fez gerações acreditarem que podiam e
deviam produzir tudo dentro das fronteiras
e exportar apenas as sobras. E o de vira-la tá,
rodríguiano, segundo o qual o Brasil, corno
nação periférica, não teria condições de ter
empresas transnacionais. "Para um país
com esses complexos, o que está ocorrendo

chega a ser uma revolução", afirma Arbix.
Em 2006, apontado como o ano de

maior avanço histórico para a internaciona-
lização das empresas nacionais, a participa-
ção do Brasil no volume mundial de investi-
mentos transnacionais não ultrapassou 1%.
Mesmo entre os países em desenvolvimento,
ficamos em modestos 7%. Nunca se viu, é
verdade, tantas empresas nacionais assinan-
do os cheques em operações internacionais
de fusões e aquisições. O valor somado das
compras de ativos no exterior por compa-
nhias brasileiras saltou de US.$ 12,2 bilhões,
entre 1996 c 20O1, para US$ 37.8 bilhões,
entre 2002 e 2006 - suficientes apenas para
elevar a participação brasileira de irrisórios
0,3% para 1,4% do total gasto globalmente
em aquisições. Exercício semelhante, feito
por pesquisadores da Unicamp, mostra que,
entre 2002 e 2006, o Brasil foi responsável
por 171 projetos de investimentos inteiramen-
te novos (greenfield, no jargão econômico) no
exterior. É outro número impressionante que
perde o brilho quando comparado aos de paí-
ses asiáticos como índia (976) e Malásia (346).

Se é verdade que o desempe-
nho internacional do Brasil é pior que o
da concorrência e está abaixo do poten-
cial do país, quais são os limitadores?

Trata-se de um conjunto de fato-
res. Para começar, falta uma espécie de
parceria público-privada voltada para a
internacionalização. Ainda não há me-
canismos governamentais dignos de
nota para apoiar investimentos no ex-
terior - algo que tanto concorrentes di-
retos do mundo emergente quanto paí-
ses desenvolvidos têm em abundância.

No Primeiro Mundo, o programa
mais agressivo é provavelmente o da Espa-
nha, que aposta em linhas de financiamento
a empresas que estão iniciando seus proces-
sos de internacionalização. Além de dinhei-
ro, o governo espanhol oferece informações
sobre oportunidades no exterior e assesso-
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ria a empresas dispostas a participar de lici-
tações no exterior. Investimentos realizados
além-fronteiras podem ser abatidos do im-
posto de renda, e as companhias contam com
seguro contra riscos econômicos e políticos.

Nos Estados Unidos há um órgão
chamado Corporação para Investimentos
Privados Internacionais (OPIC, na sigla
em inglês), especializado em financiar a ex-
pansão internacional de pequenas e médias
empresas, além de prover seguro contra
riscos como o da expropriação de ativos no
exterior. A OPIC engaja-se em atividades
de promoção, como missões de investi-
dores americanos a países estrangeiros.

No Japão, por sua vez, as compa-
nhias contam com oito agências de promo-
ção de investimentos no exterior - entre
elas, o Banco Japonês de Cooperação Inter-
nacional, sucessor do Eximbank. Nas úl-
timas duas décadas, países emergentes,
como Cingapura, Coréia do Sul, Malásia e
Tailândia, passaram a adotar políticas ati-
vas de investimento no exterior, incluindo
incentivos fiscais. Mas provavelmente não
há nada no mundo que se compare ao cha-
mado processo chinês de internacionaliza-
ção planejada. Batizada de Going Global, a
estratégia foi adotada em 2000.O objetivo
é criar multinacionais chinesas competiti-
vas, capazes de garantir acesso a recursos
naturais escassos e a mercados externos
capazes de absorver a gigantesca produção
local. Em um segundo nível, essa parceria
entre Estado e empresas pretende levar para
a China a melhor tecnologia e o conhecimen-
to mais avançado disponíveis no mundo.

As multinacionais chinesas con-
tam, por exemplo, com apoio financeiro
por meio de bancos de desenvolvimen-
to - o que gera alguma confusão, porque,
como algumas empresas beneficiadas são
semi-estatais, os empréstimos muitas vezes
não são liquidados. Em outras situações,
o governo empresta dinheiro para bancos
chineses no exterior, que repassam os re-
cursos para as multinacionais chinesas.

"A diferença, em relação ao Brasil, é

que a China tem uma estratégia de interna-
cionalização para suas empresas", afirma
Arruda, da Fundação Dom Cabral. "No
Brasil, há ações pontuais e muita vontade
de ajudar." Uma pesquisa com as principais
multinacionais brasileiras realizada pela
FDC em parceria com a Universidade de Co-
lumbia mostra que a maioria delas não conta
com apoio público para se internacionalizar.
Vinte das 25 empresas consultadas afirmam
que o governo brasileiro não tem uma polí-
tica para investimentos diretos no exterior,
embora reconheçam avanços nos últimos
cinco anos. De acordo com o estudo, as prin-
cipais demandas do empresariado são: ne-
gociação de acordos de tributação recíprocos
com outros países, negociação de tratados
regionais e bilaterais para proteger investi-
mentos no exterior e criação de incentivos
fiscais para o investimento fora do Brasil.

Altos executivos de grandes empre-
sas tendem a ser diplomáticos ao falar do go-
verno. Roger Agnelli, por exemplo, afirma
que a Vale nunca recebeu nenhum incentivo
financeiro ou jurídico em seus projetos de
internacionalização. Mas também não pre-
cisou desse tipo de ajuda. "O que recebemos
foi apoio por parte do Itamaraty e por parte
do presidente [Lula]", disse Agnelli a Época
NEGÓCIOS. "O presidente tem nos apoiado
muito. Por exemplo, com suas idas a Moçam-
bique, a Angola e a outros países da África
[onde a Vale tem operações}"- Agnelli afirma
que as negociações empresariais em torno
de recursos naturais dependem das relações
entre países. E informa que esse tipo de su-
porte a Vale tem recebido do Itamaraty. "O
[ministro das Relações Exteriores} Celso Amo-
rim tem nos ajudado em vários casos, por
meio dos embaixadores locais, assim como
o próprio presidente Lula, fazendo conta-
tos com os presidentes de outros países."

Outros líderes empresariais são
mais críticos. "Nunca tivemos nenhuma
ajuda do governo brasileiro em nossos in-
vestimentos no exterior. Para se ter uma
idéia, nunca visitamos as embaixadas bra-
sileiras nos países em que temos unida-
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dês de produção. Não há nada nas embaixadas para nós",
afirmou José Rubens de La Rosa, diretor-geral da Marco-
polo, em evento realizado em Nova York, em abril, onde
foi apresentada a pesquisa da Fundação Dom Cabral.

O presidente Lula, naturalmente, prefere a visão
de Agnelli. "Quando fui a Angola, em 2005, a imprensa
brasileira me fez uma crítica por eu querer transformar
as empresas brasileiras em multinacionais", afirmou Lula
a Época NEGÓCIOS, no intervalo de um evento do Insti-
tuto Ethos, em São Paulo, no final de junho. "Há uma po-
lítica industrial aprovada e lançada pelo BNDES há um
mês e meio", disse Lula, na ocasião. "Estamos criando o
BNDES Internacional e o fundo soberano para facilitar
o financiamento de investimentos de empresas brasi-
leiras no exterior. Uma empresa brasileira no exterior
significa a bandeira nacional dentro de um outro país."

É

Segundo Luciano Coutinho, presidente do BN-
DES e especialista em política industrial, o governo
apoiará a expansão de empresas de setores que pos-
suam "competitividade imbatível": "Se queremos de-
senvolver grandes empresas, temos de aumentar a ca-
pacidade tanto de exportar quando de operar lá fora".
Coutinho admite que tal abordagem é uma mudança
de cultura no governo. "Mas essa mudança corres-
ponde a um processo natural de amadurecimento de
empresas líderes e eficientes que o Brasil já tem", diz.

O segundo fator por trás do relativo atraso da globa-
lização brasileira é a falta de tradição internacional. O Brasil
nunca foi um país de multinacionais natas. Ao contrário,

por aqui sempre predominaram companhias voltadas para
o mercado interno, que esporadicamente usavam exporta-
ções para escoar excessos eventuais de oferta. A história da
moderna internacionalização brasileira começa nos anos do
"milagre econômico", com a expansão externa inicial da Pe-
trobras e a aventura estrangeira das grandes construtoras
nacionais. Nos anos 70, o lema era "exportar é o que impor-
ta", e o Brasil de fato abriu mercados para seus produtos pri-
mários na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa.
A partir do início dos anos 80, contudo, uma interminável
seqüência de crises cambiais e surtos hiperinflacionários
abortou essa globalização embrionária. Com o Plano Real e a
estabilização da economia, em meados da década passada, os
investimentos fora do país começaram a ser desengavetados.
Mas só a partir de 2003, com o início do ciclo de valorização
das commodities, é que a internacionalização deslanchou.

O estoque de investimentos diretos do Brasil no
exterior praticamente dobrou entre 2003 e 2006. Mas
àquela altura o país já estava em desvantagem em rela-
ção a seus competidores diretos, em especial os asiáticos,
que participaram e, em alguns casos, protagonizaram
o grande ciclo de investimentos externos dos anos 90.

O desafio de países e empresas que chegaram tarde à
festa é encontrar nichos de competência ainda não explorados
ou já abandonados pelos protagonistas das ondas anteriores
de internacionalização. Acesso a sol, terra barata e recursos
minerais são vantagens competitivas do Brasil. Mas o país
também desenvolveu excelência operacional em indústrias
que perderam o glamour nos Estados Unidos e na Europa.

"Os brasileiros, ao entrar nessas operações interna-
cionais, levam duas vantagens. A primeira é a gestão. Coisas
como remuneração variável e estímulo a jovens executivos
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explicam o sucesso da AmBev lá fora. A segunda é matéria-
prima, fundamental em casos como o da Gerdau", afirma
Antônio Maciel Neto, presidente da Suzano Papel e Celulose.
"Em contrapartida, as empresas do Brasil encontram nesses
mercados ativos industriais, tecnologia, laboratórios, paten-
tes, canais de distribuição, marcas fortes e tradição de rela-
cionamento com clientes. Conclusão: temos de fazer mais."

Mais, e mais rapidamente, porque a demora em
atacar novos mercados reduz as chances de sucesso. Isso
vale para quem está ensaiando os primeiros passos no
exterior. Mas vale também para a Gerdau, a mais globa-
lizada das empresas brasileiras, segundo o ranking da
Fundação Dom Cabral. Presente hoje em 13 países, a si-
derúrgica gaúcha sofre para encontrar um parceiro local
competente e confiável para se instalar na China. Formar
uma joint venture, na condição de minoritário, é necessá-
rio porque a China não admite siderúrgicas com controle
estrangeiro em seu território. Há quem diga, porém, que,
cinco ou seis anos atrás, quando os chineses ainda não de-
tinham a tecnologia de produção de aço com base em suca-
ta que a Gerdau domina como poucos, uma conveniente
exceção poderia ter sido aberta. Como, de fato, foi, no caso
da Embraer, que conseguiu instalar na China uma fábri-
ca de aviões em que controla 51% do capital acionário, ape-
sar de o setor aeroespacial ser considerado estratégico.

Pode-se dizer, também, que a vida internacional da
Votorantim Cimentos hoje é mais dura porque ela entrou
relativamente tarde no processo de consolidação do setor.
Sua internacionalização começou em 2001, com a compra
da canadense St. Marys Cement, e ganhou impulso com
duas grandes aquisições recentes nos Estados Unidos: a
da Prestige, em 2007, e a da Prairie, neste ano. Hoje, 30%
da receita líquida da empresa vem das operações interna-
cionais. Seu faturamento no exterior deve saltar de US$

750 milhões no ano passado para US$ 1,5 bilhão em 2008.
A companhia tem 4 mil funcionários fora do Brasil, con-
centrados na América do Norte. É um bom resultado. Mas
não se compara ao da rival mexicana Cemex, líder global
com operações em 50 países e 67 mil empregados. Aqui
também o problema é de timing. Quando mergulhou de
vez na globalização, a Votorantim encontrou a consolida-
ção mundial do setor já bastante avançada. Conseqüente-
mente, é limitada a oferta de alvos atraentes para aquisição.

Há, ainda, um terceiro fator que limita a conquista de
mercados internacionais por empresas brasileiras: a falta de
marcas globais, que permitem interagir com o consumidor
final em qualquer parte do mundo. O país vai bem no cha-
mado B2B (Business to Business, ou negócios com clientes
corporativos), como atestam as primeiras colocadas no
ranking de internacionalização da Fundação Dom Cabral:
Gerdau, Vale, Sabó, Marcopolo, Odebrecht, Embraer e pra-
ticamente todas as demais. Falta encarar o B2C (Business
to Consumer), território das verdadeiras transnacionais.
De colossos como a anglo-holandesa Unilever, capaz de ad-
ministrar mais de uma centena de marcas (de categorias
tão distintas quanto desodorantes e maioneses, sorvetes e
detergentes) em mais de uma centena de países. Mas tam-
bém de novas gigantes chinesas, como Haier e Hisense.

Líder em eletrodomésticos na China, a Haier com-
pete nos mercados de geladeiras e máquinas de lavar dos
Estados Unidos e da Europa com rivais como Whirlpool,
Eletrolux e LG. Seus produtos são vendidos por todas as
dez principais redes varejistas americanas. Para abaste-
cê-las, a Haier opera 30 fábricas, mantém oito centros de
pesquisa e desenvolvimento e possui cerca de 60 mil pon-
tos-de-venda fora da China. Ela é gigantesca (quarta maior
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fabricante mundial de eletrodomésticos da linha branca
e primeira em refrigeradores), inovadora (registra paten-
tes ao ritmo de 2,5 por dia) e bem-vista (primeiro lugar no
ranking de qualidade de marcas chinesas do jornal Finan-
cial Times). Segundo avaliação do Boston Consulting Group,
segue os mais altos padrões de qualidade e gestão. E alia
esse esforço a custos baixos, graças a economias de escala e
mão-de-obra e componentes baratos disponíveis na China.

Essa combinação é também o segredo da receita de
sucesso da Hisense, maior fabricante chinesa de televisores
e computadores pessoais. A companhia apostou decidida-
mente em joint ventures para absorver tecnologia e experi-
ência operacional. Sua galeria de parceiros globais, ao longo
dos anos, inclui IBM, HP, GM, Hitachi, Philips, Toshiba, LG,
Sharp, Samsung e Panasonic. Soma-se à rede de alianças a
parceria com o grupo Sumitomo, para gestão compartilha-
da das cadeias de suprimento. Há vários casos como esses
na China, mas não por aqui. A única marca brasileira de
consumo de massa verdadeiramente internacionalizada
é a das sandálias Havaianas, produzidas pela Alpargatas.
De resto, há esforços isolados e resultados ainda tímidos.

No relatório Novos Desafiantes Globais, do Boston
Consulting Group, a Natura é a companhia brasileira
apontada como exemplo de empresa emergente que tra-

TIMING Pátio da Gerdau nos EUA. O grupo brasileiro mais global

demorou a entrar na China e hoje luta para encontrar parceiro

balha para tornar seu nome mundialmente conhecido.
"Com uma marca forte em seu mercado doméstico, a com-
panhia primeiro expandiu-se para outros países latino-
americanos e agora está entrando no mercado europeu",
afirma o estudo. Mas isso se dá com dificuldades. Suas
subsidiárias internacionais fecharam o primeiro trimes-
tre com prejuízo operacional de R$ 16,5 bilhões - quase o
dobro do resultado negativo do mesmo período de 2007.
De acordo com a Natura, suas filiais internacionais mais
antigas (Argentina, Chile e Peru) já alcançaram o ponto
de equilíbrio financeiro. E o aumento do prejuízo deve-
se à expansão das operações no México, na Colômbia e
na Venezuela, e ao início do processo de entrada no mer-
cado americano. Esses avanços consumirão R$ 97 mi-
lhões em 2008. Não há uma estimativa pública de quan-
do as operações internacionais passarão a dar retorno.

Um atalho importante para quem precisa de marcas
internacionalmente fortes é o caminho das aquisições. A Per-
digão, por exemplo, comprou a holandesa Plusfood no fim do
ano passado, trilhando caminho semelhante ao da Friboi -
que, em maio de 2007, investiu US$ 1,4 bilhão na compra da
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Poucas coisas incomodam mais um homem de negócios
chinês do que associar o "Made in China" a produtos ba-
ratos e de baixa qualidade, produzidos com mão-de-obra
desqualificada e mal paga. Daí porque poucas coisas
proporcionam tanto prazer aos executivos da Huawei
Technologies quanto observar o espanto admirado dos
visitantes estrangeiros que cruzam pela primeira vez
os portões da verdadeira cidade-sede da companhia no
distrito de Bantian Longgang, a 40 minutos do centro
de Shenzhen, no sul da China. Sob um céu carregado de
final de maio, numa pausa depois de dias ininterruptos
de chuva, os diversos blocos de edifícios de escritórios,
laboratórios, centros de logística, linhas de produção
e até prédios residenciais inspirados em hotéis da Dis-

ney espalham-se, literalmente a perder de vista, por l
milhão de metros quadrados. Ali está instalada uma
rara empresa chinesa 100% privada, que vende equi-
pamentos e redes de telecomunicações dos mais avan-
çados que há no mercado global, desenvolvidos por
uma azeitada máquina de pesquisa e desenvolvimento
de classe mundial, que já detém mais de 4 mil patentes.

Seus produtos são baratos? Sim, eles estão qua-
se sempre entre os de menor preço do setor - mas nem
por isso são considerados de qualidade inferior. Sua
força de trabalho é de baixo custo? Sim, se você levar em
conta que um engenheiro de telecomunicações ameri-
cano custa até seis vezes mais caro que um profissional
chinês do mesmo nível. Mas estamos falando de técni-



cos altamente qualificados, com padrão de renda mais
do que confortável para quem vive na China. Logo, o
melhor é deixar os preconceitos de lado e aproveitar o
passeio para entender o que a Huawei tem a ensinar.

Para começar, ela é mais globalizada que qual-
quer empresa brasileira. Do faturamento de US$ 16
bilhões no ano passado, nada menos que 72% foram
originados fora da China. Seu trunfo foi ter iniciado
a internacionalização quase imediatamente após sua
criação, meros 20 anos atrás, em 1988.O primeiro pas-
so foi a entrada em mercados asiáticos vizinhos. A par-
tir daí, a companhia cruzou o oceano Índico para atin-
gir a África do Sul, atravessou o Atlântico para chegar
à América Latina e só então, nos últimos cinco anos,
tomou o rumo norte, estabelecendo-se na Europa. Os
Estados Unidos são sua última fronteira, e ali ela so-

freu um revés importante este ano, ao ter rechaçada
uma tentativa de compra da americana 3Com. Hoje, a
Huawei presta serviços a 35 das 50 maiores operado-
ras de telecomunicações do mundo. Entre elas, Améri-
ca Móvil, British Telecom, China Mobile e Telefônica.

Das vendas de 2007, US$ 1,5 bilhão foram origina-
dos na América Latina, sendo US$600 milhões no Brasil
- onde a empresa foi alvo de uma investigação da Polícia
Federal por uso irregular de trabalhadores chineses.

O outro trunfo da Huawei é um esforço de ino-
vação quase incomparável entre empresas emergentes.

A companhia sustenta que 48% de seus 69 mil fun-
cionários e 10% de suas receitas são empregados em
atividades de pesquisa e desenvolvimento. São mais
de 33 mil engenheiros dedicados em 12 centros insta-
lados na China, na índia, na Rússia, na Suécia e nos
Estados Unidos. Somente no R&D Building (o prédio
que concentra as atividades de pesquisa na matriz),
trabalham aproximadamente 10 mil engenheiros.
Cerca de 90% dos colaboradores têm qualificação uni-

versitária. Sua idade média é de 29 anos. "Cada chip

usado em nossos equipamentos foi desenvolvido pela
Huawei", afirma Ross Gan, chefe global de comuni-
cações corporativas da companhia. O grupo mantém
dois centros de pesquisa com este foco: diminuir o ta-

manho dos microprocessadores e fazê-los consumir
menos energia. "É um tremendo diferencial competi-
tivo", diz Gan, um jovem executivo de Cingapura que
funciona como porta-voz solitário de uma empresa de
lideranças reclusas. Até dezembro de 2007, a Huawei
colecionava 26.880 solicitações de patentes, das quais

4.256 haviam sido aprovadas. <ALEXANDRETEIXEIRA,DESHENZHEN>

americana Swift. A aquisição fez da empresa brasileira um
dos maiores frigoríficos do planeta, líder mundial em carne
bovina. De uma vez só, a Friboi ganhou acesso aos merca-
dos americano e australiano e uma poderosa marca global.

Quem compra empresas lá fora herda um contato

íntimo com o mercado-alvo e economiza tempo no proces-
so de construção de marca. Poucas empresas brasileiras
fizeram isso com a competência da Coteminas. Em 2005, a
tecelagem mineira desembolsou US$ 1,6 bilhão na compra
da americana Springs. Com a fusão das duas estruturas, a
base de 11 fábricas da Coteminas no Brasil foi reforçada por
34 fábricas e 25 mil empregados em seis países. A empresa
assim criada, com a marca Springs Global, é uma das maio-
res fabricantes de camisetas do mundo, com faturamento
da ordem de US$ 2,5 bilhões. Mas o ponto a destacar aqui é
a estratégia, que consiste em combinar a escala e o baixo cus-
to da Coteminas com os canais de distribuição e as marcas

da Springs. A perna brasileira da operação garante acesso
a algodão barato e de alta qualidade, o que faz da Springs
Global uma das competidoras de menor custo do mercado.

Existe, por fim, a estratégia radical de apostar justa-
mente no não uso de marcas para tirar mercado da liderança

estabelecida. O melhor exemplo global dessa tática "talibã"
é, provavelmente, o da Ranbaxy Laboratories. Maior compa-

nhia farmacêutica da índia, a Ranbaxy atacou frontalmente
o mercado de genéricos dos Estados Unidos. Sua estraté-
gia é aproveitar o baixo custo de fabricação e fornecer dro-
gas livres de patente a preços significativamente menores.
Para isso, investe cerca de 10% de sua receita em pesquisa

e desenvolvimento. Com fábricas em sete países, a Ranba-
xy turbinou seu crescimento orgânico com uma agressiva
política de aquisições. Comprou empresas na Espanha, na
França, nos Estados Unidos e na Alemanha (as divisões
de genéricos da Procter & Gamble e da Bayer, entre outras).

Em junho passado, o laboratório japonês Daiichi
Sankyo anunciou planos de comprar a Ranbaxy, por US$

3,4 bilhões. Em vez de ser vista como uma derrota, a tran-

sação é entendida como um marco na internacionalização
das empresas indianas - o que sugere um paralelo com a
venda da AmBev para a Interbrew, que originou a InBev em
2004. Malvinder Singh, presidente da Ranbaxy e herdeiro
da família controladora, permanecerá à frente da compa-
nhia, com a meta de consolidar sua presença internacional.

A relativa escassez de histórias de sucesso bra-
sileiras no mundo das marcas globais pode ter relação
com o fato de o Brasil nunca ter apostado em joint ventu-
res e associações com multinacionais de países desen-
volvidos, um dos segredos da rápida expansão chinesa.
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Do final dos anos 70 até o início dos 90, a entrada
de empresas estrangeiras na China só se dava por meio
de associações com parceiros locais. Inicialmente, esse
tipo de parceria garantia absorção de tecnologia e exper-
tise para abastecer o mercado interno. Tipicamente, o se-
gundo movimento era o de exportar - de início através de
Taiwan; depois por meio de alianças entre empresas da
China continental e redes varejistas americanas e euro-
péias, como Wal-Mart e Carrefour. O passo seguinte foi o
investimento em países emergentes, para só então medir
forças com concorrentes mais tradicionais - em muitos
casos, antigos parceiros - nos mercados mais maduros.

O Brasil nunca teve plataformas de produção ba-
rata para vender para o resto do mundo. Há motivos para
isso. O sistema tributário brasileiro favorece vendas lo-
cais, o país ainda é um pequeno competidor global em
termos de exportações, e a mão-de-obra é cara para os
padrões emergentes. Não porque os salários sejam altos.
Os encargos sociais é que jogam os custos para cima - até
100% do salário no Brasil, ante de 30% a 40% na China.

É
O tema da internacionalização das empresas brasi-

leiras tem provocado o surgimento de livros importantes.
Um deles, recém-lançado, é Brasil Globalizado, uma coletâ-
nea de ensaios organizada pelos economistas Octavio de
Barros e Fábio Giambiagi. Nele, há um artigo precioso de
Luciano Coutinho, hoje no BNDES, e dois de seus antigos
colegas da Universidade de Campinas, Célio Hiratuka
e Rodrigo Sabatini, que demonstram por que os investi-
mentos no exterior são fundamentais para dinamizar a
economia brasileira. Coutinho e companhia destacam
três benefícios da internacionalização para as empresas:
a conquista de novos mercados, a melhoria da eficiência
graças a ganhos de escala, e o acesso a conhecimento e tec-
nologias mais avançados. Mas concentram-se em deta-
lhar os benefícios potenciais dos investimentos externos
para o país de origem das empresas - no caso, o Brasil:

>>"Investimentos na montagem de redes de
distribuição em outros países são um claro exemplo
de instrumento para o aumento das exportações. As
vendas externas também tendem a ser impulsiona-
das pelo aumento do comércio intrafirma, que, muitas
vezes, carrega junto sua rede de fornecedores locais".

•> "A maior capacidade de exportação e o for-
talecimento financeiro da empresa, por sua vez, jus-
tificam maior investimento em seu mercado de ori-
gem e, conseqüentemente, maior geração de empregos.

É verdade que as empresas brasileiras estabelecidas
no exterior ainda não somam um grande número. Mas
as que chegaram lá se saem melhor que concorrentes
de países desenvolvidos ou emergentes. É o que afir-
ma Antoine van Agtmael, economista que se notabi-
lizou ao cunhar o termo "mercados emergentes" no
início dos anos 80. Há mais de 30 anos, este holandês
radicado nos Estados Unidos sucumbiu ao inconfor-
mismo com as verdades absolutas. Desde o início da
carreira no setor financeiro, decidiu confrontar quem
duvidava da existência de mercado além das fronteiras
americanas. A ousadia lhe rendeu frutos, como ver a
empresa de investimentos que fundou há 21 anos e ain-
da preside passar dos US$ 200 milhões inicialmente
investidos para atuais US$ 20 bilhões. Deste total, a
Emerging Markets Management aplica mais de US$
2 bilhões em companhias brasileiras. Ao lançar o livro
The Emerging Markets Century ("O século dos mercados
emergentes") no ano passado, Agtmael sacudiu o mer-
cado e a academia ao afirmar que o centro de gravida-
de do mundo está mudando e que a mudança favorece
o antigo Terceiro Mundo. Para ele, trata-se da maior
revolução econômica desde a industrial, no século 18.

Comparando as empresas brasileiras com as de pa-
íses como Rússia, índia e China, quais são as vanta-
gens e desvantagens do Brasil? Quando as comparo
com companhias de mercados emergentes, as empresas
brasileiras se saem surpreendentemente bem. Em vá-
rios sentidos, o Brasil se sai muito melhor que a Rússia,
que nem tem empresas citadas no meu livro, ou que a
China e a índia. Isso acontece porque as empresas bra-
sileiras tiveram de lutar muito para obter sucesso. Não
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foi fácil para nenhuma delas sobreviver à era da inflação.
Também não foi nada fácil enfrentar anos de crescimen-
to econômico muito baixo e ainda encarar a mudança
de uma economia fechada para uma economia aberta.
Curiosamente, todos esses desafios parecem ter ajudado
as brasileiras a conquistar o status de classe mundial.

Por que tão poucas companhias brasileiras se inter-
nacionalizaram? É importante lembrar que o Brasil teve,
por vários anos, muitas dívidas e pouco dinheiro para in-
vestir. Ou seja, as empresas simplesmente não tinham os
recursos necessários para estruturar operações no exte-
rior. Soa lógico, portanto, que o Brasil leve mais tempo que
os outros países a ter uma forte presença no mapa-múndi.

Qual é o maior problema das empresas no Brasil,
atualmente? Dinheiro não é mais proble-
ma. Tampouco gestão. A maior dificul-
dade que o Brasil enfrenta é a falta de um
bom e amplo sistema educacional. Para
crescer, a Embraer investiu na formação
de profissionais [o Programa de Especia-
lização em Engenharia foi criado em 2001
para preparar engenheiros recém-formados
para trabalhar na empresa. Desde então, 796
engenheiros concluíram o programa e foram
contratados]. Tanto a China quanto a índia
investem fortemente em universidades
de elite e em escolas superiores técnicas e
tecnológicas. E essa é uma vantagem real
que os dois países têm em relação ao Brasil.

No seu livro, o senhor afirma que este é o século
dos mercados emergentes e que o centro de po-
der do mundo está mudando. Essa mudança já é
visível? Dentro de 25 anos, essa mudança será muito
mais visível e profunda. Mas já há uma série de sinais
que demonstram que os mercados emergentes têm
muito mais força do que tinham antigamente. Mui-
tas pessoas já questionam se os Estados Unidos ainda
são uma superpotência. Se uma bolsa asiática sofre
um revés, o mundo todo sofre. A inflação que tem as-
sustado o mundo neste ano decorre, principalmente,
da demanda dos países emergentes por commodi-
ties como cimento, aço, óleo, gás. O normal sempre foi
os países desenvolvidos afetarem o resto do mundo.

Algumas pessoas criticam seu livro porque o se-
nhor generalizaria um diagnóstico
observando apenas 25 empresas. As
críticas são feitas por quem tem medo
de mudança. E o livro só não tem mais
companhias por um motivo: priorizei
relatar o caso de uma empresa de cada
setor em vez de dar vários exemplos
para cada indústria. Do Brasil mesmo,
conheço várias outras que poderiam ter
sido retratadas. Além das quatro [que
estão no trabalho: Aracruz, Embraer, Pe-
trobras e Vale}, AmBev, Natura, Gerdau
e JBS-Friboi são companhias de classe
mundial e que poderiam estar no livro.

O senhor considera essencial o suporte financeiro e
técnico do governo à internacionalização de empre-
sas, como ocorre na China? Jamais diria que a ajuda
do governo é fundamental para uma empresa crescer.
Em estágios iniciais, como nos casos da Vale, da Embra-
er, da Petrobras, até concordo. O governo é fundamental.
Mas aquelas empresas que dependem do poder públi-
co por muitos e muitos anos têm um destino comum:
falhar. Sou bastante cético quanto aos modelos que se
baseiam no apoio dado pelo poder público à iniciativa
privada. A grande razão para uma empresa investir no
exterior e crescer deve surgir de uma motivação interna,
de sua estratégia comercial. Não em razão de o gover-
no ajudá-la. As melhores companhias são aquelas que
sobrevivem sem ajuda externa. Quando o governo aju-
da uma empresa, com certeza vai querer algo em troca.

Existe algum padrão na estratégia de
internacionalização das empresas que o senhor estu-
dou? Normalmente, as companhias seguem cinco pas-
sos em seu processo de internacionalização. O primeiro
é exportar. O segundo é uma mudança de mentalidade.
Assim que conhecem o mercado externo e testam sua
capacidade de atender clientes no exterior, começam a
adquirir uma mentalidade globalizada, buscam interna-
lizar as melhores práticas e as melhores idéias que encon-
tram lá fora. O terceiro passo é produzir no exterior, seja
começando do zero ou se associando a alguém. O quarto
passo é adquirir empresas no exterior, como fez a Vale,
a Gerdau, a JBS. E o quinto passo é quando a empresa se
torna verdadeiramente multinacional. Ou seja, quando a
diretoria e o quadro executivo são constituídos por profis-
sionais de diferentes países, quando há apenas um idioma
nas reuniões de diretoria e nos sistemas de computador.



>» "A aquisição de ativos no exte-
rior pode possibilitar às empresas o acesso
a novas capacitações tecnológicas e a pa-
drões globais de qualidade da produção,
que tendem a ser transmitidos para seus
fornecedores locais e para instituições como
universidades ou centros de pesquisa, for-
talecendo o sistema nacional de inovação."

O
Tal raciocínio pode ser aplicado

ao caso da Nokia. A maior fabricante de
celulares do planeta gera relativamente
poucos empregos e pouca receita tributá-
ria nacionalmente, mas é responsável por
60% de todo o investimento em pesquisa e
desenvolvimento da Finlândia. "Ela pos-
sibilitou um salto gigantesco para a Fin-
lândia, que hoje é o país mais avançado
na formação de uma rede internacional de
inovação", afirma Arbix, da USP. O elogio
vale para quem se lança ao mundo e tam-
bém para quem traz o mundo para perto
de si. Quando criou uma rede internacio-
nal de fornecedores e convidou pesquisa-
dores de várias partes do mundo a cola-
borar no desenvolvimento de tecnologias
para seus aviões, a Embraer foi criticada
por se transformar em mera montadora
de aviões. Bobagem. Ela fez apenas o que
as multinacionais fazem em seus países
desde que começaram a desconfiar de que
o mundo era plano. Restringiu seu papel
à chamada "inteligência de produto" e à
gestão da cadeia de fornecedores. Com um
detalhe surpreendente: fez tudo isso antes
da Airbus e da Boeing. "A Embraer hoje
é um exemplo para elas", afirma Arbix.
"O último lançamento da Boeing (o jato
comercial 787) tem 70% dos componen-
tes produzidos fora dos Estados Unidos."

Medir a Embraer pela geração
de impostos pode ser correto, mas é li-
mitador. Afinal, ela colocou o Brasil no
seleto clube de países que têm condi-
ções de colocar aviões comerciais para
voar pelo planeta. Isso é algo que a China
(ainda) não tem. E a índia muito menos.

O consultor Marcelo Gil, sócio-di-
retor da área de Estratégia da Accentu-
re, estima que 10% das 500 maiores em-
presas brasileiras estarão engajadas na
busca de aquisições em outros países nos
próximos três anos. "Poderiam ser 100
em vez de 50, mas o mercado interno está
aquecido e ainda é prioritário", diz Gil. "O
importante é que, se quiserem crescer lá
fora, as maiores empresas brasileiras não
precisam passar por grandes adaptações."

De volta ao Brasil depois de três
anos à frente do escritório do Itaú-BBA na
China, Daniel Covre vê uma nova onda
de companhias nacionais rumando para
o Oriente. "O grupo de empresas brasilei-
ras que estuda ir para a China é grande.
Da pequena firma que fatura R$ 5 milhões
ao ano à gigante regional", afirma. O Itaú-
BBA tem 2 mil clientes - basicamente, as
maiores empresas do país. Deste universo,
o escritório de Xangai recebeu nos últimos
anos pelo menos 30 presidentes, diretores
ou conselheiros em busca de informações
sobre negócios na China. Mais um núme-
ro parecido de altos executivos da carteira
de médias empresas do Itaú - de operado-
res de turismo a fabricantes de lâmpadas.

Por mais que esteja na moda, ganhan-
do visibilidade internacional inédita, o Bra-
sil participa pouco dos fluxos de comércio e
investimento globais. Mas, se entrar no jogo
para valer, vai dar trabalho porque é o mais
estruturado dos países do Bric. Oferece segu-
rança jurídica, é democrático e não apresenta
grandes riscos econômicos nem políticos. "Se
o Brasil crescer 5% ao ano por mais três ou
quatro anos, o mundo vai parar de falar da ín-
dia", diz Arbix. Em apenas seis anos, a partici-
pação dos países emergentes no PIB mundial
deve empatar com a das nações desenvolvi-
das. "Assistimos hoje ao maior reordenamen-
to dos países no cenário mundial desde a revo-
lução industrial. Não sabemos se reduzirá as
desigualdades. Mas tendo a acreditar que sim.
Essa é a janela que está aberta para o Brasil."
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