


OUVE UMA ÉPOCA EM QUE O M U N D O
emergia de uma recessão e, só um bom tempo depois, o Brasil punha a cabe-
ça para fora e voltava a passos desengonçados para o fim da fila do crescimen-
to. Para as empresas nacionais, a questão em cada crise nunca era como ganhar
um lugar no mundo, mas como evitar que o mundo despencasse sobre elas. Isso
mudou. O Brasil, como se sabe, está saindo da chamada grande recessão mais
forte e rapidamente do que a maioria de seus pares. E, pela primeira vez, mul-
tinacionais de origem brasileira desfrutam das oportunidades e enfrentam as
agruras de ser protagonistas de uma retomada econômica em escala global.

A Gerdau, maior produtora de aços
longos das Américas, fechou o segun-
do trimestre com prejuízo de R$ 329
milhões devido à queda na demanda
mundial. Mas já aposta em retomada
na segunda metade do ano. O lucro da
Vale caiu impressionantes 81,5% no
mesmo período, mas a mineradora vol-
tou a crescer no Japão e na Europa. Por
sua vez, a Embraer, que ainda enfrenta
um processo no TST contra a demissão
em massa do início do ano, obteve cres-
cimento de 31% no lucro do segundo
trimestre. A tendência de aumento dos
investimentos de empresas brasileiras
no exterior foi revertida no início do ano,
depois do recorde histórico cravado em
2008: US$ 20,5 bilhões gastos fora do
país em 12 meses. O saldo positivo de
US$ 5,05 bilhões no quarto trimestre
do ano passado deu lugar a um déficit de
US$ 392 milhões entre janeiro e março.

Este não é um fenômeno isolado.
Para a espanhola Lourdes Casanova,

professora do Insead, o mundo das mul-
tinacionais emergentes mudou muito de-
pois do fatídico setembro de 2008, quan-
do a queda do Lehman Brothers detonou
a crise financeira mundial. "As melhores
alunas da classe sofreram mais", afirma
Lourdes. "Algumas companhias foram
longe demais, rápido demais. E agora
estão endividadas demais." Entre as
brasileiras, Sadia e Votorantim talvez ti-
vessem as melhores gestões financeiras
para tempos de prosperidade, com forte
utilização de derivativos cambiais não
só para se proteger de oscilações na pari-
dade entre as moedas mas também para
ganhar dinheiro com elas. Por isso mes-
mo, foram afetadas pela crise com um
impacto inédito entre seus pares. Surgi-
ram, por outro lado, oportunidades com
os desinvestimentos de empresas de
países desenvolvidos. Como a recompra
do banco Pactuai, que durante três anos
pertenceu aos suíços do UBS, pela BTG,
empresa do banqueiro André Esteves.
Ou a aquisição de ativos da australiana
Rio Tinto pela Vale. "Qualquer crise im-
portante traz vencedores e perdedores",
afirma Lourdes. "O Brasil tem de apro-
veitar a oportunidade. E as multinacio-
nais do país têm de cumprir seu papel."

A Marcopolo, fabricante gaúcha de
carrocerias de ônibus e 12a no ranking
das empresas mais globalizadas do país
da Fundação Dom Cabral, enfrenta pro-
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blemas típicos de uma transnacional.
"Na medida em que os negócios não
estão em expansão, porque não há no
mundo uma demanda acelerada, você
para de olhar para a necessidade de
crescimento e passa a se preocupar com
imperfeições que deixou pelo caminho
enquanto estava avançando", diz José
Rubens de la Rosa, o diretor-geral da
Marcopoio. No momento, de sua sede
em Caxias do Sul, a empresa analisa
cada uma de suas unidades e reorga-
niza a produção para ajustá-la às novas

realidades do mercado - e elas variam
tremendamente de um país para outro.

Na índia, por exemplo, a interven-
ção do Estado faz toda a diferença. O
governo central está comprando e esti-
mulando municípios e estados a com-
prar ônibus numa escala suficiente para
reverter a paralisia do setor no último
trimestre de 2008. "Temos ali um cres-
cimento explosivo de vendas", diz De
la Rosa. Por outro lado, a demanda no
México caiu quase 35%. E o mercado
russo está totalmente parado. "Nos-

so sócio tinha uma empresa de 115 mil
funcionários, mas já demitiu 50 mil",
afirma De la Rosa. A Marcopolo tinha
duas fábricas na Rússia. "Fechamos
uma imediatamente, ainda no ano pas-
sado. A segunda está em observação."

Pautada pelo curto prazo, a decisão
seria abandonar o país, mas não é as-
sim que as multinacionais crescem. A
Rússia é maior que o Brasil, em extensão
territorial, e tem uma população de 142
milhões de pessoas, com forte dispersão
geográfica. "Eles precisam de transpor-
te. Vão precisar de ônibus. E nós vamos
desistir?", pergunta De la Rosa. A deci-
são é ficar no país, com a mínima estru-
tura possível, esperando a chegada de
dias melhores. Na África do Sul, a fábri-
ca da Marcopoio produzia quatro ôni-
bus por dia. "Nos preparamos para oito
por dia, e a demanda caiu para dois por
dia por causa da crise. Em compensação,
agora ganhamos uma concorrência para



atender a Fifa e vamos entregar 460 ôni-
bus rodoviários para a Copa do Mundo."

A combinação de negócios den-
tro e fora do Brasil, no total da receita,
ficou em 64% por 36%, no primeiro
semestre. Quando o dólar era forte,
em 2003 e 2004, era 55% no mercado
externo e 45% no interno. Foi o período
de maior participação da receita ex-
terna no balanço da companhia, mas
só por causa do câmbio favorável. A
produção fora do país continua aumen-
tando, apesar da mudança de cenário.

A internacionalização da Marcopolo
começou em 1999, com a inauguração
de uma fábrica no México. Hoje, sua es-
trutura lá fora compreende unidades
industriais em nove países e escritórios
comerciais em 13. A companhia afirma
deter 8% do mercado global de carro-
cerias - equivalente a 16 mil unidades
vendidas em 2008. "É um processo de
aprendizado ainda, que passa pela difi-

culdade que enfrentamos na índia", diz
De la Rosa. Pela legislação indiana, as
empresas têm de um a dois anos para
efetivar os trainees. "Como contrata-
mos bastante gente de uma vez [algo en-
tre 700 e 800 pessoas], esse prazo vence
mais ou menos ao mesmo tempo e cria
ansiedade, porque nem todos serão efe-
tivados." Ansiedade que, nas últimas
semanas, ganhou contornos de rebelião.

Problemas trabalhistas na índia sur-
preendem menos que as dificuldades de
relacionamento com os portugueses: "É
exatamente pelo fato de Portugal ter sido
nosso colonizador que agora, quando
vão para lá brasileiros dar ordens, a coisa
não caminha bem", diz De la Rosa. Some-
se a isso uma queda de 92% nas vendas
- que já eram insatisfatórias antes da
crise - no semestre passado, e fica claro
por que a matriz iniciou no mês passado
um processo que deve culminar com
o fechamento da unidade portuguesa.

Em assuntos ligados a vendas e ge-
renciamento de pessoas, o conhecimen-
to local é sempre levado em conta. Mas
a tendência é ter um brasileiro como
principal executivo das operações in-
ternacionais. São hoje 119 brasileiros
expatriados para um total de 2,5 mil
funcionários estrangeiros. Para fazer a
seleção de quem será expatriado, a Mar-
copolo busca profissionais dotados de
certas características, traduzidas por
um "perfil realizador". "Quando você
está na fábrica de Caxias do Sul, com
3,5 mil pessoas, tudo é fácil de resolver",
diz De la Rosa. "O mesmo problema, no
interior da índia, é bem diferente." Ou-
tro ponto é a relação do executivo com
sua família, até para saber se ela vai
acompanhá-lo - o que pressupõe capa-
cidade de adaptação do cônjuge e dos
filhos. "No limite, o objetivo é chegar a
um ponto em que poderemos ter poucos
expatriados e a unidade funcionando



como uma fábrica local", afirma De La
Rosa. "Queremos construir um padrão
Marcopolo adaptado às culturas locais."

Para as empresas do Brasil, ser inter-
nacional é novidade. Coisa de, no máxi-
mo, 15 anos para cá. Há casos de compa-
nhias com um jeito de fazer negócios tão
peculiar que é, ele próprio, exportável.
A AmBev talvez seja o exemplo mais
conhecido. No caso da fabricante de car-
rocerias de ônibus, o "jeito Marcopolo"
ainda está sendo criado. Suas práticas de
administração serão compiladas num
documento chamado Marcopolo Bu-
siness System. Estará lá, por exemplo,
o modelo de gestão à vista, que permite
que todos os funcionários conheçam as
metas de desempenho, lucratividade e
produtividade, além dos resultados obti-
dos em cada período. O pagamento vari-
ável, atrelado ao cumprimento de metas,
é alvo de resistências em culturas menos
acostumadas à meritocracia. Em certos
casos, a legislação dos países veta remu-
neração condicionada a desempenho.

A maior operação da Marcopolo
fora do Brasil ainda é a de Monterrey,
no México. Mas ela será superada pela
subsidiária da índia ainda neste ano.
O mercado indiano demanda de 45
mil a 50 mil unidades de ônibus por
ano. Deste total, a Tata Motors, sócia da
Marcopolo naquele país há três anos, já
vende de 25 mil a 30 mil unidades anu-
ais - com carrocerias de diferentes par-
ceiros. Os gaúchos veem se tornando
aliados preferenciais da Tata e, conse-
quentemente, aumentando a produção
local. Suas fábricas em Dharwad foram
dimensionadas para produzir de 20
mil a 25 mil unidades por ano, quando
operarem a plena capacidade. Entre
outubro e dezembro, já devem atin-
gir o ritmo de 15 mil unidades anuais.

O total de unidades produzidas e
vendidas pela Marcopolo no exterior
aumentou 36% no primeiro semestre.
Isso apesar de as vendas terem caído
em diversos países. O crescimento foi
conseguido graças à índia, onde não
havia vendas relevantes até o ano pas-

sado. Já no primeiro semestre de 2009,
a companhia vendeu 1.188 ônibus por
lá. Se não fosse pela operação na índia,
as vendas no exterior teriam caído 31%.
"Isso define a Marcopolo", diz Wag-
ner Salaverry, analista da corretora
Geração Futuro. "Ela está sempre pro-
curando mercados lá fora e defenden-
do a liderança no mercado interno."

No mundo todo, a demanda por ôni-
bus é atendida por empresas voltadas
para os mercados locais. São poucas as
que conseguem exportar em quantida-
de suficiente para ser um competidor
global, como a Marcopolo. "Com tanta
presença internacional, não conheço
nenhuma outra", afirma Salaverry. Ex-
portações de ônibus já montados são
quase inviáveis, pelo espaço ocupado
nos navios. O frete é caro e anula muito
do lucro da venda externa. A Marcopo-
lo se diferenciou porque vende o ônibus
desmontado e tem várias fábricas nos
maiores mercados. No início, ela expor-
tava os componentes a partir do Brasil e
montava os ônibus em suas unidades in-
ternacionais. Desse modo, ganhava mui-
to no frete. E desenvolvia a tecnologia
para atuar em vários mercados, fazendo
carrocerias diferentes, compatíveis com
diversos chassis. Isso fez dela um case
de sucesso não só brasileiro, mas mun-
dial, pelas características do mercado.

A experiência de trabalhar com a
Tata é um bônus. Estudiosos da inovação
passaram a acompanhar de perto os pas-
sos da montadora indiana por causa do
Nano, o carro mais barato do mundo. No
segmento de ônibus, há uma rica troca
de experiências em inovação e tecnologia
entre os sócios do Brasil e da índia. Como
quando a prefeitura de Nova Délhi resol-
veu comprar ônibus com piso rebaixado
(para facilitar o acesso dos passageiros)
e movidos a gás. Uma combinação nada
trivial, que exige alguma inventivida-
de. A Marcopolo, com a Tata, entrou na
concorrência e ganhou um contrato de
1.650 ônibus para entregar à cidade.

Há muita inovação surgindo nesse
mercado. Já há quatro unidades de um



modelo de ônibus movido a hidrogênio
- com tecnologias da Marcopolo e da Pe-
trobras - circulando em São Paulo. De
seus canos de escapamento, pinga água.
O ônibus elétrico não é novidade, mas já
há tecnologia para produzir veículos hí-
bridos, com motores elétricos e a diesel.
Há até um protótipo com um dispositivo
simular ao Kers, conhecido dos fãs de
Fórmula L Quando o motorista freia, a
energia da frenagem se transfere para
baterias e pode ser utilizada na propul-
são do veículo. "A questão é que, quan-
do você faz análise de custo, o ônibus a
diesel é mais barato", afirma De la Rosa.

No momento, a Marcopolo está tra-
tando de criar produtos mais leves (o
que resulta em economia de combus-
tível), duráveis e recicláveis, dos quais
se possa reaproveitar mais facilmente
o alumínio e o plástico. Contudo, a de-
manda por esse tipo de solução ainda

é pequena. "O Estado tem de ser o in-
dutor", diz De la Rosa. Como no men-
cionado exemplo da concorrência de
Nova Délhi. Esta, porém, é uma exceção.

Em linhas gerais, as ações da Mar-
copolo têm seguido de perto o Ibovespa.
Em setembro de 2008, o papel era cota-
do a pouco mais de R$ 6. Nos seis meses
seguintes, despencou, chegando a me-
nos de R$ 3 em março. Desde então, a re-
cuperação da bolsa levou a ação até perto
de onde estava antes da crise. Em agos-

to, o papel oscilava entre R$ 5 e R$ 6. "A
Marcopolo continua se destacando pelo
seu mix de produtos e seu posiciona-
mento geográfico diversificado", afirma
o analista Marco Saravalle, em relatório
sobre a empresa publicado pela correto-
ra Coinvalores. "Esta característica tem
proporcionado à companhia condição
para superar as adversidades, mesmo
quando a variação do dólar, um de seus
principais riscos, apresenta instabili-
dade e elevado nível de incerteza."
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