
rescer ou morrer. Quando o 
eterno drama das empresas 
esbarra nos limites do mer

cado doméstico e toma o rumo da 
internacionalização, a Espanha 
entra em cena como porta de en
trada para a União Europeia. Ger-
dau, WEG, TAM, Camargo Corrêa, 
Stefanini 1T Solutions e Nobel são 
algumas das companhias brasi
leiras que fincaram raízes no rei
no de Juan Carlos I. Não fosse a 
crise global de 2009, teriam mui
to pouco a reclamar. 

Os custos mais baixos de escri
tório em relação a outras cidades 
europeias contaram a favor de Ma
dri como cidade sede da TAM no 
Velho Mundo, desbancando Pa
ris. Às vésperas do Natal de 2007, 
a empresa iniciou a operação de 
voos diários de São Paulo para 
a capital espanhola e, segundo 
Paulo Castello Branco, vice-presi
dente comercial e de planejamen
to, já transportou mais de 250 
mil pessoas nessa rota. E ele espe
ra muito mais: "A Copa do Mundo 
e a Olimpíada no Brasil terão par
ticipação forte de empresas espa
nholas, favorecendo o aumento 
das viagens entre os dois países". 
Nos curtos dois anos de vida ma-
drilenha, a TAM firmou acordos 
corporativos com as 40 maiores 
companhias locais com atuação 
ou interesses no Brasil. 

"A simpatia que os espanhóis 
nutrem pelos brasileiros e a comu
nicação fácil, mesmo em 'portu-
nhol', são facilitadores importan
tes para os negócios", avalia Rober
to Bauer, diretor internacional da 

WEG. A fabricante catarinense de 
motores, componentes eletrôni
cos e tintas, entre outros produtos, 
desbravou o mercado espanhol na 
década de 80, por meio de distri
buidores. Dezoito anos mais tar
de, instalou em Madri a WEG Ibe
ria, uma de suas nove filiais euro
peias. Com escritórios também na 
Catalunha e no País Basco, a filial 
emprega 26 funcionários diretos, 
todos espanhóis, que comandam 

a rede de vendas, estoques, trei
namento, suporte técnico e logís
tico. A fábrica mais próxima fica 
em Portugal. A concorrência local 
é forte, mas não impediu a WEG 
Iberia de manter as vendas estáveis 
mesmo em ano de crise e de atin
gir participação de 17% no merca
do de motores. A Europa contribui 
com um terço do faturamento da 
WEG (RS 4,2 bilhões em 2009), e o 
mercado espanhol com 11%. 
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A Gerdau também demorou a 
se estabelecer na Espanha. A gi
gante do aço começou a se inter
nacionalizar em 1980, mas o in
vestimento lá foi feito para valer 
apenas em 2005, como estratégia 
de aproximação dos grandes pro
dutores automobilísticos. Com o 
Banco Santander e um grupo de 
executivos espanhóis, a empresa 
adquiriu a Sidenor, maior produ
tora de aços especiais, forjados e 
fundidos da Espanha. O negócio 
foi fechado por € 443,8 milhões, 
mais uma parte variável de € 19,3 
milhões. A compra permitiu à Ger
dau participar do controle da Aços 
Villares, sua maior concorrente no 
segmento de aços especiais para a 
indústria automotiva no Brasil e 
que tem 58,44% de seu controle 
nas mãos da Sidenor. Também pe
saram na decisão de adquirir a Si
denor, segundo André Gerdau Jo
hannpeter, diretor-presidente da 
Gerdau, o alinhamento cultural e 
empresarial existente entre Espa
nha e Brasil e o fato de o ambiente 
de negócios na União Europeia ser 

bastante maduro, com regras cla
ras para o setor. 

Desde 2006, a empresa investiu 
€ 175 milhões na ampliação da ca
pacidade de produção e na moder
nização das instalações e equipa
mentos da Gerdau Sidenor. Mais € 
585 milhões destinaram-se a aqui
sições de empresas produtoras de 
aço e de processamento. Ao todo, 
são quase 3 mil os funcionários na 
Espanha, distribuídos entre cin
co unidades de produção de aço e 
cinco plantas de processamento, 
além de escritórios de representa
ção comercial na Inglaterra, Fran
ça, Itália e Alemanha. A operação 
com aços especiais, que abrange 
unidades no Brasil, Espanha e Es
tados Unidos, somou uma receita 
líquida de R$ 4,8 bilhões em 2009. 

A Santista Têxtil, do Grupo Ca
margo Corrêa, já estava presen
te no Chile e na Argentina e tinha 
clientes em 50 países, quando sur
giu a oportunidade de fusão com 
a espanhola Tavex, forte na Euro
pa, mas com pequena presença 
no México. "As duas empresas es

tavam procurando vetores de ex
pansão e encontraram no negócio 
um casamento perfeito", conta Ri
cardo Weiss, presidente da Tavex. 
Na fusão, a Santista Têxtil perdeu 
o nome e a nacionalidade. A par
ticipação do Grupo Camargo Cor
rêa, de 60%, recuou para 49,7% em 
maio de 2008, para adequar-se às 
exigências do mercado acionário 
local. Mesmo assim, a madrilenha 
Tavex constitui um dos maiores in
vestimentos brasileiros na Espa
nha - o ativo total é superior a € 
700 milhões, e o capital emprega
do soma € 400 milhões. 

Contribuíram para a aproxi
mação de Santista e Tavex as res
pectivas características multicul
turais, uma vez que operam em 
regiões distintas em seus países 
e em outros locais. O desafio da 
nova gestão foi mesclar todas as 
culturas e adaptar-se ao opera
cional de cada região. A diretoria, 
por exemplo, tem brasileiros, es
panhóis, marroquinos, argenti
nos e americanos compartilhan
do a vontade de crescer. "Um ano 
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depois da fusão, compramos duas 
fábricas no México", diz Weiss. "Se 
não fosse pela crise de 2009, esta
ríamos indo para a Ásia." 

Os benefícios da nacionalidade 
espanhola são grandes para uma 
empresa de moda como a Tavex, 
a começar pelo desenvolvimento 
das coleções. "Como é o Hemisfé
rio Norte que dita as tendências, 
deixamos de ser uma empresa que 
ia às feiras olhar para ser uma com
panhia que faz", diz Weiss. "Isso 
nos coloca um ano e meio à fren
te dos concorrentes na América do 
Sul - desenvolvemos produtos jun
to com a Diesel; já o concorrente 
espera o lançamento para copiar." 

Enquanto a Tavex lida com o 
pano da calça, a Alpargatas, tam
bém do grupo Camargo Corrêa, 
vai de sandálias Havaianas. Há 
dois anos, a empresa decidiu ace
lerar o processo de internaciona
lização e instalar a sede da opera
ção europeia na Espanha. "O se
paratismo catalão nos fez pensar 
três vezes", afirma Carla Schmitz
berger, diretora de sandálias da 
Alpargatas. "Chegamos a cogitar 
em ir para a Itália, mas decidimos 
pela Espanha pela língua, porque 

já tínhamos subsidiária na Argen
tina e o espanhol como idioma 
corporativo; pela cultura, pareci
da com a nossa; e pelo clima, por
que as Havaianas são mais consu
midas em países de temperaturas 
amenas." Além disso, segundo ela, 
o espanhol tende a falar inglês me
lhor do que o italiano. 

Na Europa, incluindo o pessoal 
de Bolonha, Paris e Londres, a Al
pargatas possui 45 funcionários. 
São 32 na Espanha, de 13 nacio
nalidades diferentes. Os investi
mentos previstos para os primei
ros cinco anos de operação vão de 
€ 40 milhões a € 50 milhões, ba
sicamente em escritório e marke
ting - o centro de distribuição em 
Caragona é terceirizado. "Impor
tamos tudo do Brasil porque é de
sejo do consumidor", revela Car
la. "Numa pesquisa que fizemos, 
a intenção de compra caía de 20 
a 30 pontos se o produto fosse fa
bricado em outro lugar." 

O mercado europeu está sendo 
uma grata surpresa para a Alpar
gatas, que cresceu 159% ali no ano 
passado. Juntos, Estados Unidos e 
Europa consumiram R$ 60,9 mi
lhões em sandálias. Em março, a 
empresa inaugurou uma loja pró
pria em Barcelona. Nos seus 38 
m 2 , um espanto: o modelo de Ha
vaianas com uma bandeira do Bra
sil nas tiras responde sozinho por 
40% das vendas, sucesso absoluto. 
O produto é sazonal: as vendas se 
concentram nos seis meses de ca
lor, quando saem das prateleiras 
quase 2 mil pares por dia. 

O Brasil também exporta fran
quias para a Espanha. Ricardo Ca
margo, diretor executivo da Asso
ciação Brasileira de Franchising 
(ABF), conta que a participação do 
país em feiras de franchising im
portantes, nas cidades de Valên
cia, Madri e Barcelona, começou 
em 2005 e apresenta bons resul
tados. Já são oito as franquias ex
portadas, entre elas o restaurante 
Spoleto, as camisetas Hering, os 
calçados Carmen Steffens, as pisci
nas Igui e as roupas Colcci. A mais 
bem-sucedida é a livraria Nobel, 
que começou há quatro anos. 

Bastou um ano de vitrine na 
feira de Valência para a Nobel 
fechar negócio com a Arnoia, 
maior distribuidora de livros da 
Galícia, com sede em Pontevedra. 
"O galego é muito mais adaptado 
aos latino-americanos do que os 
espanhóis de outras regiões", diz 
Sergio Milano Benclowicz, presi
dente da Nobel. "Houve empatia 
imediata, adoraram o nosso mo
delo de negócio e compraram os 
direitos de 'master' franquia para 
a Espanha." De 2007 para cá, a Ar
noia multiplicou o número de l i 
vrarias - são 25 atualmente, com 
investimento em torno de € 250 
mil a unidade. 

O momento, porém, não está 
muito favorável às franquias de 
fora. A crise financeira fez alemães 
e ingleses parar de comprar casas 
de praia na Espanha e de torrar di
nheiro em turismo. Segundo Ri
cardo Camargo, da ABF, há muitos 
imóveis abandonados, construto
ras quebradas e consequente fal
ta de trabalho. Mas ainda existem 
nichos a explorar. "Produtos de 
beleza, saúde e moda praia ainda 
têm boa chance", avalia Camargo. 
A Associação Espanhola de Fran
quias considera realista esperar 
mais dois anos para o mercado se 
recuperar totalmente. 

Grandes empresas espanho
las, como Telefônica, Santander, 
BBVA, Iberdrola, Mapfre e Repsol, 
eram clientes da Stefanini IT So
lutions no Brasil quando a con
sultoria em tecnologia da infor
mação decidiu encarar o merca
do europeu. Em 2005 começaram 
os contatos. "Foi difícil, porque a 
cultura local é de não terceirizar 
serviços em outro país, e os espa
nhóis não são avançados em 'out
sourcing'", afirma Marco Antônio 
Stefanini, presidente da empre
sa. "Além disso, a legislação tra
balhista é bastante rígida, e os 
encargos são altos." Isso, segun
do ele, é incompatível com "out
sourcing", que exige flexibilidade 
porque trabalha por projeto. 

A dificuldade inicial com a 
questão trabalhista não foi só da 
Stefanini. A carga horária do tra-



balhador espanhol, cerca de 20% 
menor que em outros países, foi 
um fator de preocupação para a 
Gerdau, por afetar diretamente a 
produtividade. O custo da mão de 
obra também é mais alto. Sergio 
Benclowicz, da livraria Nobel, cal
cula que os gastos com funcioná
rios consumam 15% sobre as ven
das na Espanha, em comparação 
com 10% no Brasil. Em relação ao 
Marrocos, o custo do funcionário 
espanhol é de seis a oito vezes su
perior, segundo Ricardo Weiss, 
da Tavex, um dos motivos que le
varam a empresa a instalar uma 
fábrica no país vizinho. 

Apesar dos pesares, a Stefani
ni conseguiu instalar seu escritó
rio, vender serviços de TI feitos no 
Brasil e montar equipes com pro
fissionais de lá e de cá, de acordo 

com a necessidade. Os negócios 
nos 16 países em que a Stefanini 
atua respondem por 22% do fatu
ramento, que atingiu R$ 674 mi
lhões no ano passado. A Europa 
detém 4% do total, e a Espanha um 
quarto da fatia europeia. A Stefa
nini investiu de USS 1,5 milhão a 
US$ 2 milhões no mercado espa
nhol nos últimos cinco anos, em
pregados em grande parte em trei
namento de pessoal, marketing e 
equipe comercial. A companhia 
planeja comprar empresas na Eu
ropa com boa carteira de clientes 
para dar um salto em tamanho. "O 
mercado comporta empresas com 
faturamento de US$ 20 milhões a 
US$ 100 milhões", diz Stefanini, 
que quer adquirir uma nessa faixa 
de receita. A meta é crescer. Mor
rer, nem pensar. Carla, da Alpargatas: Havaianas, só brasileiras 
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