
onsumo interno. Esta expressão tem sido a tônica 
nos discursos empresariais brasileiros, que enxer
gam no mercado doméstico o caminho para o cres

cimento acelerado. De fato, o país tem em si o maior aliado 
para a prosperidade, mas um movimento contrário poderá 
consolidar ainda mais o Brasil como potência econômica. 

Em vez de olhar somente para dentro, muitos empresá
rios passaram a prestar atenção além das fronteiras. A ideia 
é desbravar mercados, abrir operações em outros países e 
ampliar a possibilidade de fazer novos negócios. N ã o ape
nas exportando produtos, mas levando unidades de suas em
presas para o exterior. 

Essa estratégia vem se consolidando em vários setores, 
entre eles o de tecnologia da informação, onde reinam as pe
quenas e médias empresas. 

A Nexxera, que desenvolve soluções para o sistema ban
cário e financeiro, começou a abrir caminhos no exterior a 
partir de 2008, com um investimento de R$ 6,5 milhões. O 
primeiro passo foi contratar uma consultoria em território 

norte-americano. Alguns meses depois, veio um diagnóstico 
que poderia soar como clichê de livro de gestão, se não fosse 
tão verdadeiro: "a crise abriu oportunidades". 

Diante da quebradeira geral dos bancos, a Nexxera viu 
que poderia levar know-how brasileiro às instituições norte-
-americanas. "A relação banco-cliente nos Estados Unidos 
é muito distante. No Brasil, os bancos sabem quem são seus 
clientes, quanto eles querem pagar, quanto querem receber. 
Existe uma visão clara sobre o público. Percebemos que po
deríamos criar lá modelos similares aos daqui", diz Edson 
Silva, presidente da Nexxera. 

Os bons resultados e as oportunidades nos Estados U n i 
dos levaram a empresa a abrir escritórios de prospecção tam
bém na Colômbia e no Peru. 

SIGA O CLIENTE 
No Chile, outra brasileira constrói as bases para a interna
cionalização. A GetNet atua nos campos de recarga de ce
lular e soluções para o sistema bancário. Diferentemente da 



Nexxera, a GetNet preferiu entrar em outro país pela com
pra de uma empresa local: a CelCarga, com faturamento de 
US$ 18 milhões em 2008. O sucesso foi tão grande que, para 
2010, o montante previsto é de US$ 45 milhões. 

Os números foram conquistados graças a uma estraté
gia comum em tempos de internacionalização. É a follow 
the client, ou seja, a de seguir o cliente. "Já t ínhamos alguns 
clientes corporativos do Chile, o que facilitou nossa vinda", 
ressalta Carlênio Castelo Branco, diretor geral da operação 
da GetNet no Chile. 

A porta aberta no exterior por aliados no Brasil, no en
tanto, não suprime um problema comum. Apesar de as l in
guagens virtuais serem padronizadas, as diferenças culturais 
ainda atrapalham a implantação dos projetos. "É preciso se 
aproximar dos clientes para que se entenda o que eles que
rem, como querem e quais são as dificuldades. Para a TI , o 
desafio é o de preparar. Executar é mais simples", afirma 
Gerson Schmitt, presidente da Associação Brasileira de Em
presas de Software. 

U m a maneira de driblar esta dificuldade é aproveitar 
setores altamente homogêneos, como o de telecomunica
ções. A Suntech, especializada em segurança de celulares, 
adota a seguinte estratégia: a empresa fecha contrato com 
as multinacionais para o fornecimento de determinado pro
duto. Em seguida, as gigantes do setor se responsabilizam 
por comercializá-lo ao redor do globo. Para facilitar as ope
rações e as conversas fora do Brasil, a Suntech abriu um es
critório comercial em Buenos Aires e outro em Londres. 
"Nosso foco é no desenvolvimento da tecnologia. Atuamos 
regionalmente usando a presença local. Esse modelo permi
te escala e desonera bastante", explica Maurício Dobes, pre
sidente da empresa. 

ESTRATÉGIAS DE E X P A N S Ã O 
Seja qual for a estratégia adotada, a internacional ização 
não é mais um mero fenômeno passageiro. Segundo o pro
fessor Sherban Leonardo Cretoiu, coordenador do Núcleo 
de Negócios Internacionais da Fundação D o m Cabral, es-



se movimento está incorporado na macroestratégia das em
presas. " E m vários setores importantes é possível identificar 
empresas que estão seguindo essa tendência. Elas percebe
ram que o mercado é o mundo", afirma. 

Para ele, uma das motivações desse avanço está na me
lhora do mercado interno. O Brasil é, hoje, um país exigen
te na qualidade de produtos e serviços. Quem consegue ven
cer aqui, tem todas as condições de conquistar um espaço 
no exterior. 

A internacionalização, no entanto, não se resume a abrir 
filiais. É preciso estar internacionalizado também na gestão 
interna. A indústria de construção civi l Tigre, por exemplo, 
tem 12 unidades em dez países e se esforça para fazer a inte
gração completa do sistema de gestão, o que irá melho
rar sua governança corporativa. 

" N a teoria, o modelo de governança da 
filiais é o mesmo. Mas, quando analisa 
mos de perto, percebemos que cada 
país tem um conjunto de partícula 
ridades, regras e costumes que pre
cisam ser respeitados", comenta 
Sandro Tavares, gerente corpora
tivo de TI . 

Na Bolívia, por exemplo, é 
permitido que o cliente final ad
quira o produto direto da fábrica, 
sem passar pelo varejo. Nos demais 
países, isso não é uma prática usual e 
sequer é aceita pelos varejistas. 

Especificidades como essa são um de 
safio a ser vencido. A Tigre está analisando 
cuidadosamente cada unidade para elaborar um pro
jeto de integração que respeite as exigências pontuais de ca
da uma. Trabalho árduo e detalhista, mas que deverá ficar 
pronto no primeiro semestre de 2011. 

EXPORTANDO KNOW-HOW 
Enquanto muitas empresas têm pela frente o desafio de bus
car parcerias para iniciar as operações fora do país, outras 
conseguem pular essa etapa e acelerar o processo. Em vez de 
sair à procura de investidores, são eles que vêm para conven
cer empresas brasileiras a atuar no exterior. 

Um caso emblemático é o da rede de hotéis InterCity. 
Criada no R io Grande do Sul, a cadeia fincou bandeiras em 
diversos pontos do país. Hoje, conta com 16 unidades, em se
te estados, e se prepara para abrir o seu primeiro hotel além 
das fronteiras. Em março de 2011, a InterCity passará a atu
ar t ambém em Montevidéu, no Uruguai. 

A ideia da internacionalização, porém, não surgiu den
tro da empresa. Os brasileiros foram procurados por um gru
po de investidores uruguaios. De olho nos turistas daqui, eles 
buscavam um parceiro com know-how para gerir um hotel e, 
acima de tudo, capaz de atrair hóspedes brasileiros. 

"O objetivo do investidor era muito claro. Eles busca
vam uma empresa que tivesse capacidade comercial no Bra
sil", explica Sergio Bueno, gerente de Novos Negócios da 
InterCity. 

A rede abriu um escritório em Montevidéu, que ficará 
responsável pela gestão do hotel. Sem precisar investir 

em ativos ou imóveis, o foco será na contrata
ção e no treinamento de pessoal e no inves

timento em tecnologia e gestão. 
O sucesso na capital uruguaia se

rá decisivo para os futuros rumos 
da Intercity. Se tudo correr bem, 
a expansão internacional segui
rá a passos firmes. "Com o hotel 
do Uruguai funcionando bem, te
remos um caso de sucesso, uma 
grande vitrine. Então, levaremos 

os resultados como exemplo nas fu
turas negociações", adianta Bueno. 

Além de planos, a empresa come
mora ganhos. Em 2009, o faturamento 

da InterCity chegou a R$ 75 milhões. Em 
2010, chegará aos R$ 82 milhões e, em 2011, a 

previsão é de bater a casa dos R$ 100 milhões. Esse 
crescimento acentuado é alavancado pelas receitas prove
nientes das unidades já em operação e de outros cinco hotéis 
que serão lançados até lá. Entre eles, o do Uruguai. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 395, p. 14-16, jan. 2011.




