
A
teoria darwiniana da
evolução das espécies
pode muito bem ser
aplicada ao atual mo-

mento econômico, quando está
em jogo a sobrevivência das em-
presas. No cenário de demanda em
baixa e crédito escasso, "é preciso
se adaptar ao ambiente, e rápido",
afirma Silvio Meira, ex-consultor
do Banco Mundial e membro do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES) da

Presidência da República. Em sua
opinião, o mais importante para
as empresas não é aumentar de
tamanho ou seu lucro. "A hora é de
se manter competitivo", diz.

Esse modelo de "evolução"
desenhado por Silvio Meira já
começa a ser praticado pelas mul-
tinacionais brasileiras. Na pes-
quisa produzida pela Sociedade
Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização
Econômica (Sobeet), 26,3% das

companhias entrevistadas res-
ponderam que a principal razão
para buscar o mercado externo ê
a competitividade internacional
da empresa (ver pág. 9). Houve uma
mudança de foco ,em relação ao
ano passado. Na pesquisa ante-
rior, a principal motivação era
acompanhar os clientes. A razão
da mudança ê explicada pela pró-
pria pesquisa: 31,5% das empresas
dizem que a alta concorrência em
mercados maduros - aqueles que



exigem um esforço maior para
se manter na competição - é o
maior obstáculo para quem quer
se estabelecer no exterior.

"A crise financeira mundial
conteve a expansão das em-
presas e reduziu o volume de
crédito global. Portanto, quem
for competir no exterior estará
no mesmo nível das empresas
locais. Para ganhar espaço, a
empresa será obrigada a cortar
custos, se não quiser baixar seus
preços", diz o consultor Antônio
Luiz Pizarro Manso, membro do
Conselho de Administração do
Instituto Brasileiro de Executivos
de Finanças (Ibef) e ex-vice-pre-
sidente da Embraer. Aproveitar
todas as oportunidades em mer-
cados ainda não explorados ou o
que tenham custos operacionais
e de produção menores faz toda
a diferença, segundo Pizarro.
"Redução de custo e ganho de
competitividade andam de mãos
dadas", diz o consultor do Ibef.

Produzir de forma mais barata
no exterior é um dos principais
fatores que atraem empresas
brasileiras para fora do país, uma
vez que a valorização do real en-
careceu a produção nacional. "O
Brasil ficou caro para as empresas
que fabricam seus produtos aqui,
e por isso muitas enxergam na
internacionalização um canal
para elevar sua competitividade",
afirma Simão Silber, professor
da Faculdade de Economia e Ad-
ministração da Universidade de
São Paulo (FEA/USP). Somada ao
custo maior, como assinala, ain-
da há a questão tributária e legal
que interfere nos resultados das
companhias que se mantêm no
mercado doméstico.

Um trabalho da Diretoria de
Estudos Setoriais (Diset), do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), mostra que empresas
internacionalizadas tendem a
apresentar melhor desempenho
nas exportações quando compa-
radas àquelas que optaram por
ficar apenas no mercado domés-
tico. "Quando uma empresa se
internacionaliza, passa não só a

exportar mais como também au-
menta a probabilidade de inovar
e investir em pesquisa e desenvol-
vimento", afirma Fernanda De Ne-
gri, diretora-adjunta da Diset. "Há
um ganho de eficiência, porque o
contato com diversas culturas e o
aprendizado tecnológico aumen-
tam o grau de inovação dessas
empresas."

"A melhor receita para ganhar
competitividade é ir para o ex-
terior", diz David Randon, presi-
dente do grupo gaúcho que leva
seu nome e é líder no segmento
de reboques e semirreboques
no Brasil e na América Latina.
Presente em pouco mais de 90
países, a empresa entrou para o
mercado internacional pela porta
da África, nos anos 70. Os países
do continente tinham condições
de estradas muito semelhantes
às do Brasil à época, ruins, e por
isso se mostrava um mercado
promissor. "Com inovação e tec-
nologia, desenvolvendo produtos
específicos para cada mercado, a
Randon ficou mais competitiva",
diz o presidente do grupo, hoje
um dos maiores do Brasil, com
receita líquida de R$ 1,3 bilhão em
2008 e um volume de exportações
equivalente a US$ 137,2 milhões.

A leitura correta do novo qua-
dro mundial também é crucial
para conseguir ganhos de compe-
titividade. Mesmo que muitas ve-
zes isso se traduza em uma retirada
estratégica. A Natura, gigante do
setor de cosméticos, é um exemplo.
Em agosto anunciou a liquidação
de suas atividades na Venezuela,
onde esteve nos últimos dois anos,
por considerar o mercado sem
grandes perspectivas para o cres-
cimento de seus negócios.

Outra que fechou as portas de
operações lá fora foi a fabricante
de carrocerias de ônibus Marco-
polo, com sede na cidade gaúcha
de Caxias do Sul e líder em seu
setor no Brasil. A decisão de en-
cerrar operações na Rússia, onde
produzia ônibus rodoviários por
meio de uma joint venture com a
Ruspromauto, foi tomada devido
ao ambiente institucional daquele

país, que se deteriorou com a crise
internacional.

A empresa também fechou
a fábrica sediada em Coimbra,
Portugal, primeira unidade ins-
talada fora do Brasil, pela baixa
competitividade local. Preferiu
voltar suas baterias para outro
mercado: a índia, onde investiu
US$ 60 milhões na inauguração
de uma segunda fábrica. A meta
na índia é de uma produção de 3
mil unidades em 2009, amplian-
do a participação externa nos
negócios do grupo, cujas vendas
somaram no ano passado 21,4
mil unidades, das quais 5,4 mil
feitas fora do país. Em janeiro
de 2010, deverá ser inaugurada
a primeira unidade da Marco-
polo no Egito, onde os custos
produtivos são inferiores aos dos
mercados europeus.

Ajustes de realocação de negó-
cios semelhantes aos executados
por empresas como a Marcopolo
e a Natura guardam relação direta
com a melhoria de competiti-



vidade, segundo Álvaro Cyrino,
professor da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Para ele, as empresas
estão focalizando regiões onde a
oportunidade de um ganho de es-
cala ê maior. "O mercado externo
sempre oferece a oportunidade de
aprendizado que dificilmente ou-
tras companhias têm quando per-
manecem em seu país de origem",
avalia o economista Luiz Machado,
vice-diretor da Faculdade de Eco-
nomia da Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap).

Para o economista Roberto
Teixeira da Costa, vice-presidente
do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais (Cebri) e sócio-
fundador da consultoria Prospec-
tiva, especializada em projetos
ligados a negócios internacionais,
a história mostra que o grande
crescimento das empresas acon-
teceu em épocas de crise. Em sua
opinião, embora muitas empresas
tenham se voltado para o mercado
interno, a internacionalização
deve continuar. "Minha leitura
ê de que vamos assistir a uma
consolidação dos projetos já exis-
tentes de internacionalização",
afirma o consultor. Ele lembra

que, independentemente da crise,
o Brasil manterá sua vantagem
competitiva no exterior em setores
como o de minério de ferro, aço,
cana-de-açúcar e os ligados ao
agronegócio.

Para as empresas que estão fora .
dos setores mais competitivos,
uma das saídas é identificar um
parceiro local, opção capaz de
driblar fatores que naturalmente
se transformam em uma barreira
ao crescimento de multinacionais,
como a cultura e o conhecimento
dos fornecedores e dos clientes.

Robson Shiba, presidente da
China in Box, principal rede de de-
livery de comida chinesa, fez essa
opção para oferecer seu produto
no México. Há quatro anos, inves-
tiu US$ 500 mil na montagem de
três lojas, todas em parceria com
executivos mexicanos, que são
atualmente os responsáveis pelo
negócio naquele mercado. "A
vantagem é que eles conhecem o
mercado mexicano, conhecem os
fornecedores e os clientes", diz o
empresário. Antes do México, a
China in Box tentou se fixar na
Argentina, mas desmontou suas
operações por dificuldades de



expansão geradas pelo desco-
nhecimento dos negócios locais.
Agora, a empresa, que no Brasil
tem 140 pontos de atendimento,
a maioria de franqueados, está de
olho no mercado europeu. "Temos
propostas para outros mercados, e
estamos ainda estudando, caso de
Portugal", diz Shiba.

A mesma estratégia de parce-
rias levou a Localiza, hoje maior
rede de aluguel de carros da
América Latina, a se internacio-
nalizar. A presença da empresa
em oito países, com localização
em aeroportos e lojas de rua, é
100% apoiada no sistema de fran-
chising. "Escolhemos esse modelo
para crescer fora do Brasil por
entender que ganharíamos mais
competitividade dessa maneira,
pois o sócio local conhece melhor
as leis e os clientes", diz Bruno
Andrade, diretor de franchising
da empresa. Outra vantagem com-
petitiva em relação à concorrência
é começar a operação com uma
carteira de clientes pronta. "Entra-
mos com o know how e o empre-
sário local com o conhecimento
do mercado, atuando em via de
mão dupla", afirma Andrade.

A Localiza tem apenas 27 fun-
cionários no Brasil, uma rede de 64
agências no exterior, das quais 30
estão dentro de aeroportos, distri-
buídas pela Argentina (primeiro
mercado em que entrou), Bolívia,
Colômbia, pelo Chile, Paraguai,
Peru, Uruguai e Equador. Em 2008,
sua receita líquida foi de R$ 1,855
bilhão com lucro líquido de R$ 127,4
milhões. Os negócios com aluguel
para clientes que viajam a negócios
para o Exterior representam 80% das
locações. Os restantes 20% referem-
se à locação feita por turistas.

Com o sistema de franchising, a
Localiza vem dobrando de tamanho
a cada 30 meses nos últimos quatro
anos, de acordo com Andrade. Se-
gundo o executivo, a ampliação dos
negócios fora da América Latina é
uma possibilidade, mas só ocorrerá
depois que a empresa concluir o
processo de expansão em cada um
dos mercados onde já atua - de
modo a sedimentar sua competi-
tividade. "Uma das características
culturais do Brasil é a facilidade de
adaptação, o que permite a convi-
vência com outras culturas e com
mercados diferentes sem muitos
problemas", diz o executivo.
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