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disseminaram entre as organizações
de todo o mundo, inclusive para as
brasileiras", afirma.

O terceiro estudo da Deloitte ê o
"Innovation in Emerging Markets",
que aborda as estratégias de empresas
manufatureiras, reforça um sinal da
nova face exigente dos compradores
de países emergentes, hoje mais
atentos a questões de segurança e
qualidade. É essa postura que ajuda a
explicar, na avaliação de José Othon de
Almeida, sócio da Deloitte que lidera
o atendimento às empresas do setor
manufatureiro, o fato de quase um
quarto dos 651 executivos ouvidos pela
pesquisa - a grande maioria baseada
em países emergentes - indicar que
suas empresas estiveram envolvidas em
processos de recall de produtos nos
últimos cinco anos. "À medida que os
consumidores de mercados emergentes
se mostram mais conscientes e exigentes
quanto à qualidade dos produtos que
compram, a responsabilidade dos
fabricantes aumenta. Esse grande
número de recalls é um indicativo de
que ainda há sérios riscos a serem
gerenciados. Conhecer esses riscos, além
de prevenir situações desagradáveis,
também pode gerar oportunidades
competitivas", avalia.

A experiência da GM
A preocupação com a segurança e a
qualidade dos produtos não é novidade,
mas, após os problemas ocorridos nos
últimos anos - com a contaminação de
brinquedos, creme dental e até ração
para cachorro -, a questão se tornou
mais evidente para consumidores,
empresas, investidores e reguladores.
Além disso, a discussão agora inclui
aspectos relacionados à preservação
ambiental, por exemplo. Em entrevista
à Mundo Corporativo, Martin Apfel,
diretor executivo do Departamento
de Manufatura Global, Estratégia

e Planejamento da General Motors
Corporation, explica que, apesar de esse
processo ser mundial, as necessidades
específicas de cada mercado emergente
começam a influenciar a produção
cada vez mais cedo. "Os carros para a
região dos Andes, por exemplo, têm de
funcionar bem em altas altitudes e isso
é algo que colocamos em nossos livros
desde o princípio e é acompanhado
por engenheiros até o processo de
desenvolvimento", diz Apfel. Ele garante
que todas as fábricas - seja da GM, de
uma montadora contratada ou de uma

 joint venture - passam pelo mesmo
teste de qualidade e utilizam os mesmos
padrões e medidas. "É um processo
internacional padronizado para garantir
o mesmo sistema métrico de qualidade
em todos os mercados, sem importar de
onde veio o produto."

Apfel destaca também, a respeito do
modelo de operação da GM, o que
chama de "sistema de manufatura
global", uma descrição detalhada de
como os produtos são construídos,
desde a participação dos funcionários

Gigantes em nossas fronteiras
Apesar dos entraves que ainda
desestimulam o investimento
estrangeiro, o Brasil segue firme entre
as prioridades das multinacionais. O
investimento de US$ 200 milhões da
General Motors na criação de uma nova
fábrica no País, em Joinville, gerando
500 empregos diretos e mais 1.300
indiretos a partir de 2009, é apenas
uma entre as muitas boas noticias a
celebrar. A visão do diretor executivo
da empresa, Martin Apfel, explica
por si o investimento: "os indicadores
macroeconômicos do Brasil nos deixam
muito confiantes de que o País vai
crescer sustentável mente".

Essa certeza está expressa também
nas estratégias da Kraft Foods, uma
das maiores fabricantes de alimentos
do mundo, hoje presente em todos
os grandes países emergentes,
como informa o diretor de Assuntos
Corporativos e Relações Governamentais
da empresa no Brasil, Fábio Acerbi. "Na
Kraft internacional - que compreende
todas as unidades da organização
sediadas fora dos Estados Unidos e do
Canadá -, o Brasil é o país que mais
tem recebido atenção e está no foco
dos investimentos", afirma. A unidade
brasileira da Kraft tem uma gestão
autônoma, como explica Acerbi. "Isso
simplifica os processos e garante mais

autonomia para tomar decisões que
façam sentido à realidade local."

A Pepsico, outra gigante mundial
fornecedora do varejo, com 11 fábricas
no Brasil, vê o País como um mercado
essencial às suas estratégias. "O Brasil
vem se tornando na Pepsico uma
das prioridades de investimento e
desenvolvimento de novos negócios",
afirma José Roberto Lettiere, Chíef-
Financial Officer (CFO) da Pepsico. Lettieri
reclama, porém, da carga tributária e
dos juros que incidem sobre o crédito.

Os obstáculos inseridos no chamado
"Custo Brasil" são as maiores
preocupações da fabricante de
automóveis Renault em suas estratégias
locais. As deficiências na logística de
transportes, a burocracia, a complexidade
do sistema tributário e a instabilidade
das regras, além da atual valorização
do real, ainda inibem o investimento
externo, conforme revela à Mundo
Corporativo a administração da empresa
no Brasil. Apesar disso, entre as maiores
economias emergentes do mundo, o
Brasil é hoje um país que oferece bons
resultados à Renault em termos de
rentabilidade e volume, se comparado
à Rússia, índia e China, lembrando que,
nesses dois últimos, as operações da
empresa ainda estão se iniciando.
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Especialista em estratégias de
multinacionais, investimento estrangeiro
e mercados emergentes, o professor
de Administração Estratégica da
Universidade de Columbia, Bruce Kogut,
falou à Mundo Corporativo sobre os
atuais riscos das empresas transnacionais
e as oportunidades do Brasil.

Como lidar com os riscos do processo de
suprimentos em países emergentes?
O risco é melhor gerenciado no contexto
do relacionamento entre fornecedores
e compradores. Uma das razões desse
problema é o fato de as multinacionais
tradicionalmente avaliarem fornecedores
de mercados emergentes apenas com
base no preço. No entanto, há custos
nessa estratégia, em particular, nos riscos
da segurança e qualidade do produto.
Os consumidores se importam com isso
e estão dispostos a pagar "algo" para
ter certeza de que os produtos sejam
bons. A questão é: como podem as
multinacionais convencer o consumidor
de que essa promessa de valor adicional
é verdadeira? Para isso, compradores e
fornecedores devem trabalhar juntos
para colocar em prática programas
transparentes e comprováveis, que
garantam a qualidade e a segurança
do produto, além de assegurar ao
consumidor o respeito pelas condições
ambientais.

Que fatores influenciam a experiência
das multinacionais nesses países?
Elas aprenderam a operar até em
ambientes muito turbulentos e a
gerenciar, com muito cuidado, a
exposição de seus investimentos em
certos países. Em algumas indústrias,
como a de petróleo e mineração, mas
também a de produção de máquinas
e bebidas, essa exposição é difícil de

Bruce Kogut, da Universidade de Columbia:
o diferencial competitivo dos emergentes não
pode mais se limitar aos custos baixos

ser reduzida, pois as demandas de
investimento de capital são grandes. A
resposta para essas multinacionais tem
sido buscar parceiros locais para dividir
investimentos e riscos, enquanto mantêm
seu poder de barganha pelo controle
de canais globais de distribuição.

Que tendências podem ser esperadas
dessa forma de atuação?
A estratégia de manter o controle
pela distribuição está se desgastando
rapidamente por duas razões. A primeira
é que os mercados domésticos de muitos
países emergentes têm se tornado
interessantes. A índia, por exemplo,
está crescendo rapidamente e tem uma
enorme demanda por mão-de-obra
especializada para a sua indústria de TI.
Por isso, os custos estão aumentando
rapidamente. As multinacionais estão,
portanto, procurando em outros lugares,
inclusive no Brasil, por softwares

terceirizados. Ao mesmo tempo, porém,
elas estão percebendo que a demanda
da índia por softwares está crescendo.
Por isso, querem estar na índia não
apenas para comprar, mas também para
vender. E estão descobrindo que suas
fornecedoras, como a Wipro e a Infosys,
se tornaram também suas concorrentes.
A outra razão é que a estratégia de
contar com parceiros locais nem sempre
funciona porque esses parceiros estão
freqüentemente se tornando globais.

Como o Brasil pode se diferenciar?
O Brasil oferece muitas vantagens às
corporações multinacionais. Antes
de mais nada, é uma democracia que
conseguiu desenvolver instituições
estáveis, que apoiam o comércio e o
investimento estrangeiro. Depois, tem
uma notável força em engenharia,
como a aeronáutica, mas também
em TI e software. Em terceiro lugar, o
País opera mais ou menos no mesmo
horário dos Estados Unidos e isso torna a
comunicação e a coordenação muito mais
fáceis. Há muito que o Brasil pode fazer
e está fazendo para crescer sua posição
na economia internacional. Eu resumiria
todos esses esforços simplesmente
dizendo que o Brasil entendeu, há muito
tempo, que precisa competir pelo valor
do que tem a oferecer e não apenas
pelo baixo custo. Made in Brazil deve
significar "qualidade", assim como made
in England significava há 100 anos,
ou made in U.S. há 60 anos e made in
Japan há 30 anos. Isso significa muito
mais do que qualificar fornecedores por
suas práticas. Compreende tornar as
empresas brasileiras atuantes fora do
Brasil. A Embraer, que eu visitei há uns 20
anos, é um bom exemplo do que pode ser
atingido. Valor, e não custo, é o futuro
do Brasil. (C.V.L)

até o desenvolvimento e a aplicação de
padrões de qualidade e aperfeiçoamento
contínuo. "Todas essas atividades são
dissecadas nos mínimos detalhes e,
depois, acompanhadas de perto para
vermos como nossas fábricas estão
funcionando em todo o mundo", explica.
Segundo o diretor, esse trabalho envolve
um cuidadoso monitoramento para que
o produto se adeque às necessidades
específicas do mercado e aos padrões de
qualidade internacional.

A preocupação sempre maior com a
ecologia e a sustentabilidade levou

as multinacionais a reformarem e
divulgarem suas políticas ambientais.
No caso da GM, muitos são os
princípios que devem ser respeitados.
"Investimos muito tempo e dinheiro
com a auditoria da implementação
desses padrões, seja no Usbequistão, na
Venezuela ou no Egito", conta Apfel.
No Brasil, a nova fábrica da GM, que
deve ser inaugurada em Joinville no
final de 2009, contará com um sistema
elétrico para os testes de motor, sem
o uso de gasolina ou etanol, a fim de
e iminar a geração de gases tóxicos
dentro das fábricas.

Para o diretor da GM, "o que os
mercados emergentes mais ensinam é
a necessidade de um sistema flexível,
que permita a tomada de decisões com
pouca informação. É preciso ser capaz
de mudar sempre e aprender com as
experiências". *>
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