
A catarinense Tigre, líder do
mercadonacionaldetuboseco-
nexões, já separou R$ 200 mi-
lhões para seu programa de in-
vestimentos em 2010. Está pre-
visto um crescimento de ven-
das de 15%, puxado pelo aqueci-
mento do setor de construção
civil, principal mercado da em-
presa de Joinville. De acordo
com Evaldo Dreher, presidente
daTigre,osrecursosserãoapli-
cados no aumento da capacida-
de produtiva das oito fábricas
noBrasil,emP&D,emaçõesde
marketing e nos planos de ex-
pansão no exterior, onde conta
com 10 plantas espalhadas por
10 países. Em seu último balan-
ço, a Tigre, que emprega 6,2 mil
funcionários, registrou recei-
tas de R$ 2,3 bilhões.

Àsvoltas com um passivo de R$
700milhões,aInfinityBioEner-
gy, produtora de álcool contro-
ladapelofundosdeprivateequi-
ty americanos Kidds & Com-
pany e OCH -Ziff, e pelo empre-
sário Sérgio Thompson Flores,
ainda está em busca de uma so-
lução para seus problemas. Em
recuperação judicial desde ju-
nho de 2009, a Infinity trabalha
com duas alternativas princi-
pais, aprovadas pelos credores,
para voltar a respirar: a primei-
ra é a venda de uma de suas cin-
co usinas, a Naviraí, em Mato
Grosso do Sul, avaliada em R$
500 milhões.

A outra seria a entrada de um
novoinvestidor, jáqueosatuais
controladores não parecem
muito dispostos a colocar di-
nheiro novo no negócio. A em-
presa está sendo assessorada
peloescritóriodeadvocaciaFel-
sberg&Associados,epelaÍnte-
gra,especializadaemreestrutu-
ração de empresas.

O crescimento do terceiro se-
tor, que já movimenta R$ 10 bi-
lhões por ano no Brasil, levou a
paulista DBM, especializada
em RH, a criar um núcleo para
preparar executivos interessa-
dos em atuar na área. O núcleo
oferecerádesdepalestrasereu-
niões individuais até serviços
de recolocação para quem qui-
ser trocar a chamada selva dos
negócios pelo terceiro setor.

Comum consumo de US$ 46 bi-
lhões no ano passado, o merca-
do de produtos orgânicos está
em expansão no mundo inteiro,
incluindooBrasil.Noanopassa-
do, o faturamento das empre-
sasbrasileirasqueatuamno se-
tor ficou em torno de US$ 300
milhões. E o segmento, que an-
tes era conhecido por uma pro-
dução semiartesanal, explora-
doporpequenosempreendedo-
res, passou a atrair gente gran-
de,quejáestáoperandonomer-
cado interno com marcas pró-
prias. É o caso de empresas co-
mo a rede Pão de Açúcar, com a
linha Taeq, e gigantes da indús-
tria de alimentos, como a Nes-
tlé, dona da Sollys.

Quintomaiorprodutordomun-
do, o Brasil quer pegar carona
na onda da alimentação saudá-
vel. Reunido no projeto Orga-
nicsBrasil, formadoporiniciati-
va do Instituto Paraná Desen-
volvimento (IPD) e da Apex-
Brasil, um grupo de 74 empre-
sas está participando da Biofa-
chNurenberg,maiorfeiramun-
dial do setor, que se encerra no
próximo sábado em Nuren-
berg, na Alemanha. Segundo
Ming Chao Liu, gestor do Orga-
nicsBrasil,adelegaçãobrasilei-
radeveráfecharnafeiracontra-
tos de US$ 40 milhões.

Tigre prepara-se para
crescer 15% em 2010

A Infinity Bio ainda
procura seu eixo

Infinity Bio 2

Consultoria para entrar
no terceiro setor

Orgânicos brasileiros
em Nurenberg
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CARREIRAS

Número

US$ 1,6 bilhão

é o valor investido na organização
das Olimpíadas de Inverno de Van-
couver. O governo canadense con-
tribuiu com cerca de US$ 400 mi-
lhões, 24% do total. O restante
veio da iniciativa privada.

Número

R$ 10,6 bilhões

foi o faturamento da Embratel em
2009. É um crescimento de 8,6%
sobre o ano anterior.

●●● “Houve proble-
mas e os responde-
mos rapidamente.
Não fomos evasivos
nem sonegamos
informação”
Akio Toyoda, CEO da Toyota, con-
vocado pelo Congresso dos EUA,
para explicar o recall de mais de 8
milhões de veículos

Processo de internacionalização de empresas se intensifica e aumenta
desafios para gestores responsáveis por operações em outros países

Será a primeira grande operadora a
oferecer o serviço de telefone via web

Executivos ‘exportam’
modelos de gestão

Renata Gama

Executivos habituados a apli-
car no Brasil os padrões das
múltis estrangeiras agora le-
vam modelos de empresas na-
cionais para o exterior. Isso os
expõeadesafios desconhecidos
até há pouco tempo, afirmam
consultorias especializadas.
“Quandosetratadeumaempre-
sa brasileira levando seu know-
how para fora, isso é muito no-
vo”,afirmaCláudioGarcia,pre-
sidente da DBM, especializada
em gestão do capital humano.
“Até hoje o Brasil é um dos paí-
sesmenosglobalizadosdomun-
do, é muito fechado.”

A internacionalização de
companhiasnacionaistemsein-
tensificado nos últimos anos.
Em2008,oinvestimentodeem-
presas no exterior foi recorde:
US$ 20,5 bilhões, segundo da-
dosdoBancoCentral–cifraain-
da baixa perto de países desen-
volvidos.

Em geral, essas empresas
são relativamente jovens, com
sua gestão ainda em formação,
o que aumenta os desafios para
os executivos que vão defendê-
las lá fora. “No momento em
que a companhia começa a ser
internacional,ograudecomple-
xidade da gestão aumenta.”

É que levar para outro país o
know-how e os processos de
uma empresa envolve a com-

preensão de um sistema cujas
regras são muito diferentes das
nossas. “Desde a legislação tra-
balhista,relaçõesgovernamen-
tais, com ONGs, sindicatos, tu-
do é diferente do Brasil.”

Garciaexplicaquenãosetra-
taapenasde“exportar”ummo-
delo. “Não é só replicar. Exige
um‘softwaremental’ totalmen-
te diferente. Isso exige capaci-
dade de pensar, de raciocinar
conforme outros cenários”, diz.

A experiência requer habili-
dades que vão além do “jogo de

cintura”. “Só o jogo de cintura
nãoresolve.Elefuncionanocur-
to prazo”, diz Garcia.

Para Garcia, além das com-
petências básicas, como domi-
nar línguas estrangeiras e ter
experiências internacionais, é
necessário ter “capacidade de
interagir com a complexidade,
e um nível de maturidade alto”.
Porém, segundo ele, esse perfil
nãoé comumno mercado.“Não
é fácil, não é simples de se ob-
ter.” Isso porque as empresas
não têm preparado adequada-

mente seus líderes. Segundo
Garcia, é necessário investir
mais em intercâmbio.

Rodrigo Araújo, consul-
tordaKornFerryInternatio-
nal, avalia que a internacio-
nalização ainda engatinha.
“No nosso julgamento, esta-
mos num estágio ainda ini-
cial.Éumaetapaseguramen-
te importante, mas é ainda
primáriaparaoPaíssetrans-
formar num player global.”

Segundo ele, para avan-
çar no processo, será neces-
sáriooexecutivotersensibili-
dade cultural. “É entender a
dinâmica do interlocutor lá
fora e como o ambiente é in-
fluenciado pelas questões
culturais.” A flexibilidade e a
adaptabilidade, comuns ao
brasileiro, também são re-

queridas. “Porque a pessoa
seguramente vai se deparar
comsituaçõesnovasedesco-
nhecidas, e vai ter de se ajus-
tar a esse novo modelo.”

O diretor de carreiras do
Ibmec,MarcosVono,dizque
a formação acadêmica sóli-
da “é básica”. O diferencial
está na capacidade de o líder
entenderaculturadooutroe
saber ditar regras. “Proces-
sos e recursos: isso é ciência,
o bom aluno faz. Alinhar cul-
tura e pessoas: isso é arte.” ●

Skype fecha
acordo com
a Verizon

ALGOMAIS–ParaGarcia, daDBM,sóo ‘jogodecintura’ nãobasta

GLOBALIZAÇÃO

B
rasileiros, latinos e
americanos residen-
tes na Flórida, com
saudadesdeumbom
feijão com arroz, po-

derão encontrá-lo, dentro deal-
guns meses, na esquina da Bis-
cayne Boulevard com a 123
Street,emMiami.Opratobrasi-
leiríssimo será servido no pri-
meiro restaurante do Giraffas
fora do País. A rede brasiliense
deve abrir as portas nos Esta-
dos Unidos até o fim deste ano.
O projeto arquitetônico da no-
va unidade está quase concluí-
do e as obras devem começar
nos próximos meses. Além de
oferecer opções com preços
acessíveis, que variam de US$
10 a US$ 15, o Giraffas pretende
inovar com o serviço de mesa,
que não existe em suas lojas no
Brasil. O menu de saladas tam-
bém vai ganhar um reforço, já
que há facilidade no forneci-
mento do produto. “Não quere-
mos concorrer com hambúr-
guer e sanduíche. Vamos en-
trar no segmento de restauran-
tes tradicionais com preço de
fast food”, diz Cláudio Miccieli,
diretor executivo do Giraffas.
“Seremos um fast casual de ali-
mentação balanceada.” A uni-
dade também vai servir produ-
tos para café da manhã.

A oportunidade de colocar
um pé no mercado americano
veio com a crise financeira e
imobiliária que atingiu o país
menos de dois anos atrás. O Gi-
raffas aproveitou o momento
para alugar o ponto a um preço
mais baixo e conquistar um pú-
blico que deseja gastar menos
com refeições fora do lar. “Há
também um movimento cres-
cente em busca de alimentação
maissaudável nosEstados Uni-

dos”, disse Miccieli à repórter
Naiana Oscar. “Estamos atrás
desses clientes.” Para garantir
o sucesso do restaurante de
Miami,numa operação arrisca-
da como a de internacionaliza-
ção, Miccieli optou por manter
a unidade sob administração

própria, sem franquia. O proje-
to custou em torno de R$ 1 mi-
lhão. E o faturamento anual es-
perado deve girar em torno de
R$ 1,3 milhão. “Primeiro vamos
focar bem em Miami e, se der
certo, vamos para outros mer-
cados.”

TELECOMUNICAÇÕES

Processo requer
alinhamento
de culturas e
de pessoas

DBM/DIVULGAÇÃO
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BARCELONA

O grupo de telefonia via inter-
netSkypefezsuaprimeiragran-
de incursão no setor de telefo-
nia móvel,por meio deum acor-
docomamaioroperadoraame-
ricana do segmento, a Verizon
Wireless. Os telefonemas gra-
tuitos via computador do
Skype se tornaram um fenôme-
no na internet desde que a com-
panhia foi criada, em 2002, e ela
contahojecomcerca de520 mi-
lhões de usuários registrados
em todo o mundo.

Até o momento, porém, a
Skypehaviaconquistadopouco
espaçonosetordetelefoniamó-
vel, com a única operadora a
adotar a tecnologia da empresa
sendo a britânica 3, porque a
maioria das operadoras do se-
tor a viam como risco para seu
negócio central, a telefonia de
voz.

“A união entre Verizon e
Skype é como se Tom e Jerry
fizessemaspazes”,disseumim-
portante executivo do setor,
quepediuqueseunomenãofos-
se revelado.

Emboraoperadorasdetelefo-
nia como a AT&T tolerem o uso
de aplicativos Skype por seus
clientesem celulares,a Verizon
Wireless é a primeira operado-
radetelefoniamóveldosEUAa
promover ativamente o servi-
ço, que funcionará em apare-
lhos como o BlackBerry, da Re-
search in Motion.

“É um momento histórico”,
disseJoshSilverman,presiden-
te-executivo da Skype. “Senti-
mos uma verdadeira mudança
no pensamento das operado-

ras. A atitude de algumas delas
está mudando rapidamente”,
afirmou.

AVerizon anunciou que ono-
vo acordo tem por objetivo con-
quistar mais clientes. “Existem
200 milhões de norte-america-
nos que não utilizam os nossos
serviços, e isso nos deixa malu-
cos. Acreditamos que, ao ofere-
cermos esse aplicativo, atraire-
mos todo um novo grupo de
usuários”, disse John Stratton,
vice-presidente de marketing
da Verizon Wireless.

“Até quando divulgamos es-
sa entrevista coletiva conjunta,
os comentários que surgiram
nosblogseramdotipo ‘sónodia
de São Nunca’”, acrescentou.

Os clientes da Verizon com
planos de dados poderão usar o
serviço de telefonia via internet
da Skype em nove modelos de
celulares inteligentes, a partir
do mês que vem, anunciaram a
VerizoneaSkypeduranteaMo-
bileWorldCongress,emBarce-
lona.

As empresas criaram paco-
tes especiais para usuários do
Skype permitindo que eles fa-
çam ligações gratuitas ilimita-
das de Skype para Skype nos
Estados Unidos.

“Essa é uma maneira de fa-
zer com que os clientes se tor-
nem mais fiéis à Verizon, redu-
zindoa perdade clientes”, disse
Steven Nathasingh, presidente
executivo da empresa de pes-
quisas Vaxa Inc.

Ele acrescentou que sua em-
presa estudará uma mudança
da AT&T para a Verizon, por
causa do anúncio do acordo
com a Skype. ● REUTERS
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