


O maior mercado atendido é a América Latina (33%), segui-

do pela Europa (23%) e América do Norte (23%). A África é

o mercado de 15% das subsidiárias. Ásia, Leste Europeu e

Oriente Médio representam, cada um, com 10%. A forma de

entrada das subsidiárias está dividida entre aquisições (43%)

e investimento direto (40%), com 10% de joint-ventures ou
alianças. As subsidiárias são novas, tendo em vista que 50%

iniciaram suas operações após 1999 e outros 30% na década

de 1990. Assim, 80% das subsidiárias não têm mais que 15

anos de operações no exterior. A seguir, veremos as lições

que essas subsidiárias podem nos ensinar.

O segundo passo de nossa investigação consistiu numa

análise das práticas de gestão dessas empresas, cujos resul-

tados apresentaremos também a seguir.

MENTALIDADE DOS EXECUTIVOS. O primeiro resultado per-

tinente à atuação das subsidiárias está relacionado à mentalida-

de etnocêntrica dos executivos. As subsidiárias têm autoridade

para decidir somente no que concerne ao mercado estrangeiro

em que atuam. Elas não têm abrangência de decisões, coorde-

nação e controle além das fronteiras do país hospedeiro.
Chama a atenção a baixa autonomia para adaptar o design

de produtos, ou mesmo lançar novos produtos locais. Isso

caracteriza uma mentalidade etnocêntrica das multinacionais

brasileiras em relação a suas atividades de mercado. Em outras
palavras, há uma forte centralização das decisões na matriz e

pouca inserção e conhecimento do mercado estrangeiro.

Tal fato é admissível, uma vez que a maioria das multi-

nacionais debutam no mercado internacional. O processo

gradual de investimentos, no qual observamos um receio de
investir grandes vultos no exterior, é também concebível e

explicado pelo momento inicial de atuação no estrangeiro.

Entretanto, a inércia em mudar a mentalidade pode trazer

conseqüências futuras associadas a perda de mercado em

virtude da pouca adaptação. Esse resultado não parece pre-
ocupante no momento, mas sua persistência ao longo do

tempo poderia ser prejudicial para as multinacionais.

resultados, vejamos como o estudo foi realizado. O primeiro

passo consistiu na identificação das multinacionais brasileiras.
O critério foi a existência de operações produtivas ou de ser-

viço intensivo no exterior. Chegamos a uma lista de 40 empre-

sas. Destas, 29 aceitaram participar de nosso estudo. No total,

elas tinham 93 subsidiárias no exterior, das quais pesquisamos

66, ou seja, uma representativa amostra de 64%.
Identificamos que, dentre as subsidiárias pesquisadas,

42% delas desenvolvem atividades manufatureiras no exte-

rior, 33% de serviços profissionais e o restante desempenha

ambas as atividades. Quase a totalidade tem um departa-

mento de vendas e pós-vendas, enquanto somente 33% das
subsidiárias têm departamentos de marketing ativos. As

subsidiárias estão localizadas principalmente na América

Latina. Individualmente, o país com maior número de sub-

sidiárias é os EUA, seguido por Argentina e México. China

também figura como um destino importante.

Quanto aos mercados atendidos, 40% das subsidiárias
são voltadas para atender exclusivamente o país hospedeiro.



ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, O segundo resultado

tem relação com as atividades empreendedoras das subsi-

diárias. Nesse ponto, percebemos que suas decisões de

risco ainda são tímidas.

Entretanto, reconhecimento estratégico depende da ino-
vação propiciada pela subsidiária. Isso quer dizer que os

executivos das subsidiárias devem arriscar para ganhar res-

ponsabilidade estratégica de sua matriz. Além disso, a forte

parceria de trabalho e a confiança concedidas pela matriz são

essenciais. Porém, em benefício da saúde financeira da mul-

à pesquisa e desenvolvimento - normalmente, instituições

ligadas à inovação de ponta. Isso mostra que as subsidiárias

ainda não iniciaram seu processo de articulação de redes de

negócios e redes técnicas de cooperação no exterior. Uma
hipótese para explicar isso poderia ser a idade ainda jovem

das subsidiárias. Contudo, os resultados mostram a fraca

influência das universidades ou instituições de pesquisa
mesmo no caso das subsidiárias mais antigas.

Os três resultados descritos neste artigo mostram que, as

multinacionais brasileiras aparentemente seguem o mesmo

tinacional, a autonomia para empreender concedida às sub-

sidiárias deve ser feita com cautela, impedindo ações desco-

ordenadas e iniciativas fragmentadas. Do contrário, pode-se

comprometer a integração global da empresa.

AMBIENTE COMPETITIVO, Um terceiro e último resultado

diz respeito aos fatores do contexto competitivo.

Primeiramente, pesquisamos a influência das instituições

internas e externas à multinacional. Como era esperado,

constatamos que a matriz exerce mais influência que todos
os outros fatores, mostrando predominância da rede inter-

na sobre a externa. Já em relação à rede externa, as deman-

das dos clientes finais e corporativos são os principais

fatores de influência nas operações estrangeiras.

É notória a pequena influência das instituições ligadas

padrão de internacionalização das multinacionais estrangei-

ras que aportaram no Brasil nas últimas décadas e que era o

alvo da critica nacionalista: orientação etnocêntrica, tímida
inovação e poucas parcerias com institutos e universidades.

As multinacionais estrangeiras no Brasil já mudaram esse

panorama, porém passaram-se anos para isso. As brasileiras

deveriam seguir a mesma estratégia? Os estudos sobre multina-

cionais oriundas de países emergentes mostram que, a estratégia

aparentemente mais adequada não seria seguir o mesmo padrão

de internacionalização das multinacionais oriundas de países

desenvolvidos. Pelo contrário, os estudos mostram que as mul-

tinacionais de países emergentes, tal como as brasileiras, preci-
sam competir de maneira diferenciada. Logo, espera-se que as

multinacionais brasileiras superem rapidamente a mentalidade
etnocêntrica e estimulem a inovação e parcerias no exterior. X
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