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Na dose certa
O esforço contínuo
das empresas
estrangeiras em
ajustar os objetivos
e a cultura de
suas matrizes às
peculiaridades do
mercado brasileiro,
a fim de garantir
o sucesso de seus
investimentos
Por Jander Ramon

Os dados sobre Investimentos
Estrangeiros Diretos (IED) no Brasil
indicam uma fase excepcional de
atratividade da economia local para os
capitais externos. Em 2007, corporações
produtivas e financeiras internacionais
trouxeram ao País a quantia recorde
de US$ 34,6 bilhões, conforme dados
do Banco Central (Bacen). Apenas no
período de janeiro a maio deste ano,
o volume atingiu a casa de US$ 14
bilhões, quase o mesmo obtido em
todo o ano de 2005, por exemplo, em
uma clara indicação de manutenção
do elevado ritmo de expansão. Em
um cenário interno que combina
estabilidade econômica, política e
regulatória, a recente obtenção do
"grau de investimento" (investment
grade) das agências de classificação
de risco Standard & Poors e Fitch, a

solidez das instituições e a perspectiva
de continuidade do ciclo de crescimento
de atividade - com a oferta de
oportunidades de negócios em setores
ainda inexplorados-formam um
ambiente de sedução para a entrada de
investimentos. Boa parte desses recursos
chega na forma de investimento direto
feito pelas próprias empresas estrangeiras
que mantêm negócios no País.

Como traço comum, todas as
corporações que investem no Brasil
seguem as mesmas premissas, como a
meta da geração de lucros e de retorno
aos seus acionistas, seja pela expansão
das suas atividades, pela eficiência
na gestão de custos ou por meio da
obtenção de ganhos de produtividade.
Basta posicionar, entretanto, uma
lupa sobre o modo como atuam essas
organizações que se dispõem a remeter
altos investimentos ao País para que se
identifique uma série de peculiaridades
nas operações desenvolvidas, nem
sempre alinhadas com os parâmetros
culturais e mesmo de negócios da
realidade local. "Percebemos situações
inusitadas, na qual um negócio não é
concretizado puramente por aspectos
culturais. Os valores acertados podem
agradar a estrangeiros e brasileiros
e a operação pode ser interessante
para ambos, mas o negócio não se
materializa pelo simples fato de os
dois lados não se entenderem", cita o
sócio da Deloitte que lidera a área de
Relações com Clientes, Edgar Jabbour.
Ele também é responsável pela recém-
criada Spanish Desk, a versão espanhola
da estrutura de apoio que a Deloitte
oferece a empresas estrangeiras que
realizam investimentos no Brasil.

Exatamente por ser crescente a presença
de investidores internacionais no
mercado brasileiro, cada vez mais é
observada a necessidade de as empresas
lançarem mão de um "olhar local" para
que não apenas o ingresso dos recursos,
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Ulrico Barini Filho, vice-presidente de RH do banco
espanhol Santander: uma cultura de pragmatismo,
urgência e desburocratização

como também a manutenção das
operações, se torne bem-sucedido. "No
caso dos espanhóis, houve uma clara
decisão de destinar investimentos para a
América Latina, pelos motivos óbvios de
históricos laços culturais e facilidade com
o idioma. Embora o Brasil não tenha o
espanhol como língua, trata-se da maior
economia da região e as organizações
espanholas identificaram nosso mercado
como prioritário", explica Jabbour.

Agressividade e paciência
Em 2007, o capital de origem espanhola
foi um dos líderes em IED no Brasil. A
presença ibérica no País advém de longa
data, revestida de pleno conhecimento
das peculiaridades que permeiam o
ambiente de negócios local. "Não
são muito diferentes de franceses,
portugueses ou italianos. Caracterizam-
se por uma gestão de perfil mais
centralizador, com regras definidas
no país de origem e que devem ser
seguidas à risca por suas subsidiárias",
relata Jabbour. Acostumado ao "jeito
espanhol" de negociar, o vice-presidente
de Recursos Humanos do Santander,
Ulrico Barini Filho, destaca a forma
"pragmática e desburocratizada e
o sentido de urgência" pelos quais
o alto comando da empresa opera.
"Um dos valores do Santander está no
grau altamente ético e na garantia de

entrega do que foi prometido. O estilo
de trabalhar é seco, muitas vezes, com
palavras duras, algo por vezes não
compreendido pelos brasileiros", relata
o executivo.

Para dirimir esses ruídos, o responsável
pela Spanish Desk da Deloitte comenta
que as empresas espanholas precisam,
em muitas ocasiões, de facilitadores
que atuem como "espuma entre
cristais". "É preciso, por exemplo,
harmonizar e convergir relatórios de
uma operação brasileira para atender
à regulamentação espanhola, medida
que exige ajustes aos dois mercados",
explica Jabbour. Também faz parte
do processo compreender o perfil
de realização de negócios, no caso
espanhol, muitas vezes, rotulado de
"agressivo", quando analisadas as
subsidiárias locais de gigantes como
Telefônica, OHL e o próprio Santander.
"O estilo da corporação espanhola
atende a um objetivo claro de que
as empresas se tornem líderes dos
mercados que disputam", analisa o
sócio da Deloitte. "Há, claramente,
arrojo e determinação. O Santander
decidiu ser um dos primeiros bancos

do mundo e trabalha para isso",
exemplifica o vice-presidente da
instituição financeira.

Se poucos países do mundo contam,
como o Brasil, com investimentos
de procedências tão diversificadas,
há de se ter também versatilidade
para que os negócios possam fluir
no mercado local. Assim acontece
com as organizações japonesas, que
contam com características muito
próprias em seus modelos de gestão.
As relações comerciais estabelecidas
pelos nipônicos são baseadas em
uma receita de confiança e que exige
paciência dos interlocutores, comenta
o sócio que lidera a chamada "Prática
Japonesa", a Japanese Desk da
Deloitte, Tosiyuki Nakamura. "Pesam
muito o relacionamento pessoal e
o cumprimento preciso do que foi
estabelecido no contrato, sem jeitinhos
ou flexibilizações", acrescenta. "Antes
de chegar ao presidente da empresa,
o assunto é analisado profundamente
e de forma exaustiva pelos níveis
gerenciais de comando, em uma cultura
de trabalho coletivo, com levantamento
de todos os riscos. Isso demanda tempo
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e não adianta o empresário local se
enervar e ter pressa, porque a visão
japonesa estabelece que, coletivamente,
é mais difícil errar", pondera Nakamura.

Característico, e paciente, também é o
modo de uma empresa nipônica operar,
sempre focada em objetivos de longo
prazo. "Se tomarmos o exemplo da
entrada da Toyota e da Honda no Brasil,
notamos que iniciaram a produção com
volumes baixos, em torno de 20 mil
veículos por ano, e foram crescendo
aos poucos", cita. Hierarquia também é
outro ponto-chave no relacionamento
com executivos japoneses. "Um
presidente de uma organização
japonesa não admite, por exemplo,
discutir negócios com um interlocutor
que não tenha um cargo elevado",
comenta.

Foco e disciplina
Ao ingressarem no Brasil, os investidores
estrangeiros, independentemente
do país de origem, têm queixas
freqüentemente relacionadas à
complexidade do sistema tributário e do
excesso de burocracia. "Mas isso não
impede que as empresas invistam no
Brasil. Não conheço nenhum caso de
uma empresa estrangeira ter desistido
de investir no País justificando a decisão
apenas com o 'Custo Brasil'", ressalva o
presidente da Câmara Brasil-Alemanha,
Rolf-Dieter Acker.

Presentes há décadas no País,
com cerca de 1,2 mil empresas e
representando cerca de 8% do Produto
Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro,
os alemães também vinculam sua
instalação no território nacional a
uma relação de confiança e respeito à
íntegra dos contratos. "Dependendo
um pouco do lugar, encontramos no
Brasil uma cultura empresarial em
muitos aspectos semelhante à européia,
sobretudo no sul do País. Ao contrário
do que acontece, por exemplo, em
países da Ásia, o estrangeiro adapta-se
aqui mais facilmente, pois os brasileiros
são um povo aberto e receptivo",
descreve Acker. "No entanto, o
alemão, pelo menos no começo,
pode estranhar certas situações. Por
exemplo, aqui demora um pouco mais
para se obter uma resposta definitiva
a uma solicitação. O brasileiro, às

vezes, evita dar respostas negativas
diretamente, para não contrariar o
parceiro estrangeiro logo no começo",
exemplifica.

O sócio-líder da German Desk da
Deloitte, Maurício Pires Resende,
esclarece que a superação de barreiras
se torna mais fácil a partir do momento
em que os brasileiros compreendem,
com precisão, quais são as expectativas
do investidor alemão quando ingressa
em um negócio. "Culturalmente,
o executivo alemão é detalhista e
objetivo e tende a ser mais formal
e centralizador. Muito organizados,
mostram-se profundamente restritivos
sobre a qualidade do que contratam",
informa. "Embora a impressão que o
povo alemão passe seja de excesso de
rigor, na realidade, trata-se de um perfi
extremamente focado e disciplinado
na busca de resultado", adiciona.

Também é recorrente a preocupação
com questões de preservação ambiental,
conforme destaca Acker, da Câmara
Brasil-Alemanha. "As empresas alemãs,
em geral, se caracterizam pela busca
contínua por inovação e qualidade
de serviço. Estão entre os líderes
em tecnologia de ponta. Zelam pela
implantação de normas ambientais e
sociais e pelo cumprimento destas",

comenta, ao vincular tal preocupação
com as estratégias de longo prazo.

Os fatores culturais se mostram
também muito relevantes nos
relacionamentos conduzidos pelas
empresas francesas, como conta o sócio
Philippe Canel, que lidera a French Desk
da Deloitte. "Entender as diferenças
culturais é fundamental nas relações
transnacionais. O executivo francês tem
uma forma mais direta para encaminhar
uma negociação, o que pode ser
interpretado como uma atitude rude ou
indelicada. Porém, com a globalização
das empresas, o aprendizado sobre
como outras culturas conduzem os
negócios e a interação com os costumes
praticados em outros países tornam-se
credenciais essenciais", avalia Philippe.
A respeito da complexidade encontrada
em questões técnicas relacionadas à
prática de negócios no Brasil, como o
sistema tributário, Philippe considera não
ser um grande problema, desde que se
possa contar com um assessoramento
adequado.

Ligeiros e certeiros
Se, em grande parte, os investimentos
diretos estrangeiros estão atrelados
a projetos de maturação de longo
prazo, como enfrentar então o desafio
imposto pelo grupo de investidores
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com perfil de permanência menos
duradoura no País, os chamados
fundos de private equity? Eles
identificam oportunidades de negócios,
adquirem participações em empresas,
injetam capital e reestruturam os

modelos de gestão, explica Ronaldo
Xavier, sócio da área de Consultoria
Tributária da Deloitte, especialista
nos aspectos tributários relacionados
a essas operações. "Geralmente,
esses fundos trazem recursos para a

ampliação da empresa, transformando
uma receita de R$ 100 milhões em,
por exemplo, R$ 150 milhões. Depois
de, em média, cinco anos, vendem o
negócio a um concorrente ou efetivam
uma fusão ou ainda abrem capital em
Bolsa", exemplifica o especialista.

Xavier conta que são várias as
experiências de os fundos manterem
antigos donos ou gestores à frente do
negócio, porém, com a implantação
de uma nova cultura administrativa
e empresarial. "Os antigos gestores
passam a ser cobrados por geração de
resultados e devem estar prontos para
enfrentar os novos desafios. Há uma
profunda mudança de cultura, balizada
em maior agressividade e busca de
resultados", salienta. Essa modalidade
de investimento também deve ser
considerada pelas empresas brasileiras
entre as possibilidades de negócios.
Trata-se de um mecanismo alavancador
de negócios que se encontram
ainda em estágio de maturação e
que oferecem um nível de risco aos
investidores superior ao encontrado
em alternativas mais tradicionais do
mercado.

Um levantamento da Deloitte aponta
que o País experimentou, em 2007, um
total de 705 operações anunciadas de
fusões e aquisições, tendo os fundos
de private equity uma participação
importante nesses negócios. "Embora
ainda tenhamos de enfrentar questões
cruciais, como a elevada carga tributária,
a necessidade de equilíbrio dos gastos
públicos e o permanente cuidado com
o meio ambiente - um tema bastante
sensível aos investidores -, o cenário
brasileiro é extremamente positivo
e incentivador a novos ingressos de
capital. Nosso ciclo de IED não só vai
se manter, como será expandido",
enfatiza Xavier.

Entender as características e
particularidades dos investidores pode ser
um fator importante para as empresas
tirarem proveito do excelente atual
momento de ingresso de capitais no País.
Ao mesmo tempo, tentar entrar no Brasil
sem contar com um olhar sobre a cultura
do mercado local pode ser um risco para
os estrangeiros - talvez a diferença entre
um negócio ser ou não concretizado.
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