
M NOVEMBRO PASSADO, MECA E MEDINA, DUAS cida
des sagradas para os muçulmanos, receberam mais de 
2 milhões de peregrinos vindos de diversas partes do 
Oriente Médio. Seu destino era a celebração do Rama
dã, o período de jejum e orações que sempre acontece no 
nono mês do calendário islâmico. Uma parte desses re
ligiosos - cerca de 32 mil - fez o trajeto até essas cidades 
em ônibus rodoviários produzidos pela gaúcha Marco-
polo criados especialmente para a ocasião. "Os peregri

nos não podem ter nenhum objeto acima de suas cabeças durante a viagem a 
essas cidades, por isso criamos um veículo com teto removível", diz Ruben Bisi, 
diretor de operações internacionais. 
Desde 2003, a Marcopolo vendeu 2,7 
mil ônibus rodoviários para a Arábia 
Saudita, 700 deles conversíveis, para 
que ninguém fique mal com Alá. O 
caso da Marcopolo é emblemático de 
um fenômeno recente de empresas 
brasileiras, que têm apostado em um 
modelo de negócios aberto à partici
pação das subsidiárias internacionais 
nos processos de inovação. Esse es
paço para criar produtos e processos 
que se adaptem a mercados distintos 
foi essencial para que, em 2009, a 
companhia tivesse 38% de suas re
ceitas originadas no exterior. "Em 
2003 e 2004, antes que o dólar des
pencasse, mais da metade do nosso 
faturamento vinha de fora", diz Bisi. 
Decorridos 50 anos desde que pisou 

fora do Brasil, hoje a Marcopolo opera 
com filiais no México, Argentina, Co
lômbia, África do Sul, Egito e Índia. 

O fato de que as subsidiárias de 
empresas brasileiras estejam tam
bém inovando lá fora, em vez de ape
nas reproduzir modelos nacionais, é 
uma das boas notícias reveladas por 
uma pesquisa conduzida por duas 
das maiores universidades do país: 
a Universidade de São Paulo (USP) 
e a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Coordenado pelos professores Maria 
Tereza Leme Fleury (FGV) e Afonso 
Fleury (USP), o estudo, ao qual Época 
NEGÓCIOS teve acesso em primeira 
mão, analisou o processo de interna
cionalização de 95 multinacionais 
brasileiras de diferentes setores. "O 

retrato que fizemos mostra o esforço 
de empreendedores e executivos que 
poderiam estar sentados sobre os 
bons resultados dos negócios no Bra
sil, mas que estão apostando na ex
pansão em outros países", diz Maria 
Tereza. Além disso, o movimento des
sas empresas rumo a outros lugares 
do mundo confirma que o Brasil segue 
como titular no incensado time dos 
países emergentes, entre os quais têm 
se destacado especialmente China, 
Índia, África do Sul e Coreia do Sul. 

Os desbravadores que emergem 
na pesquisa acreditam fortemente no 
potencial de nossos vizinhos - 46% 
das filiais no exterior estão na Amé
rica Latina conquistam mercados 
por meio da agilidade e excelência na 
operação e têm investido em cadeias 
globais de fornecedores. Entre as no
vidades, estão o interesse expressivo 
de pequenas e médias empresas do 
mercado de moda em crescer no ex
terior e o elevado percentual (62%) 
de companhias que, a exemplo da 
Marcopolo, dão carta branca para 



que suas subsidiárias estrangeiras 
desenvolvam inovações ou adaptem 
seus produtos ao gosto local. Há, ain
da, um indício de que, nos últimos 
anos, as grandes companhias brasi
leiras têm deixado de lado a opção de 
investir em instalações e optam cada 
vez mais por entrar em outros países 
por meio de aquisições. "Constatamos 
que 46% das subsidiárias surgiram 
desta forma, o que confirma o apetite 
e a agressividade dos brasileiros em 
outros mercados", diz Afonso Fleury. 

Mas o estudo t ambém apon
ta que, a despeito do esforço, ain
da existe muito a ser feito até que o 
Brasil conquiste a proeminência dos 
países desenvolvidos, ou mesmo de 
emergentes como China e Índia, no 
palco dos negócios globais. De acor
do com a pesquisa, as subsidiárias 
ainda são empresas de pequeno por

te em seus países de atuação. "Cerca 
de 75% delas empregam menos de 
500 funcionários", diz Maria Tere
za. Para 65% das companhias anali
sadas, o faturamento internacional é 
inferior a US$ 49 milhões, cifra abai
xo dos padrões internacionais. Há 
também pontos críticos que, se não 
forem atacados com urgência, pode
rão sabotar a busca por internacio
nalização dessas companhias. Um 
deles é o fato de que menos de 20% 
das subsidiár ias têm batido suas 
metas. "A crise financeira e o aque
cimento do mercado brasileiro aju
dam a entender a menor atenção aos 
negócios no exterior", diz o estudo. 
Além disso, o domínio de idiomas 
estrangeiros, uma habilidade primá
ria nas mesas de negociação interna
cionais, ainda é problemático para 
38% das multinacionais brasileiras. 

trita ao universo das grandes empre
sas, a ambição de ter uma marca Made 
in Brazil representativa em outras 
latitudes aos poucos se aproxima das 
pequenas e médias empresas. "Por 
muito tempo, as PMEs foram apenas 
exportadoras, mas isso está mudan
do", diz Maria Tereza. A Osklen, grife 
de roupas de luxo fundada no Rio de 
Janeiro pelo médico e estilista Oskar 
Metsavaht, é um exemplo de negócio 
de médio porte que tem conquistado 
seu espaço na concorrida indústria 
da moda globalizada. Além da expor
tação de suas roupas cool para mais 
de 30 países, nos últimos anos a Osk
len abriu sete lojas no exterior - três 
na Itália (Milão e Roma), duas nos Es
tados Unidos (Miami e Nova York) e 
no Japão (Tóquio) e, recentemente, um 
ponto durante a temporada no balneá
rio uruguaio de Punta del Este. "Para 
2011, planejamos uma nova unidade 
em Las Vegas e outra em Paris", afir
ma Luis Justo, presidente da Osklen. 
Estima-se que a empresa tenha fa
turado em torno de R$ 280 milhões 
em 2010. Não bastassem os números 
impressionantes para uma produtora 
de moda brasileira, a Osklen está no 
guarda-roupa de astros como Ma-
donna, Mick Jagger e Marc Jacobs. 

Por enquanto, as receitas que vêm 
de fora ainda não ultrapassam 5% do 
total do faturamento da Osklen. Mas 
Metsavaht, Justo e uma equipe de cin
co funcionários dedicados exclusiva
mente à operação externa trabalham 
para fazer esse percentual subir para 
15% nos próximos anos. "Nosso ob
jetivo é criar uma rede com produtos 
que traduzam a essência do Brasil em 
uma linguagem universal, que possa 
ser admirada tanto no Rio de Janei-



ro quanto em Nova York, Roma ou 
Tóquio", diz Justo. Essa postura, de 
acordo com Afonso Fleury, é carac
terística das empresas de moda que 
aparecem na pesquisa. "Na linha do 
que faz a Alpargatas com a Havaia
nas, essas empresas encontraram 

formas criativas de explorar a marca 
Brasil em um momento em que a ima
gem do país é muito positiva", diz. No 
caso da Osklen, isso se deve, em gran
de parte, ao próprio Metsavaht, um 
viajante incansável fluente em inglês e 
francês (antes de fundar a Osklen, ele 

chegou a fazer mestrado em medicina 
na França), que visita as lojas no exte
rior a cada dois meses. "O Oskar sem
pre teve em mente que a Osklen deve
ria ser uma marca global", diz Justo. 

Outra empresa que prospera lá 
fora é a rede paulista de lojas de bi
juterias Morana. Fundada pelo sul-
coreano Jae Ho Lee, a rede faturou R$ 
75 milhões em 2009 com as vendas 
de 147 unidades no Brasil e quatro no 
exterior - uma em Los Angeles, Esta-
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dos Unidos, e três na cidade do Porto, 
Portugal. Seus brincos, pulseiras e 
colares já foram vendidos no Soho, 
o bairro dos descolados em Nova 
York, e em Bogotá, Colômbia, porém 
as duas operações foram encerradas 
antes de completar dois anos. "A atriz 
Whoopi Goldberg chegou a comprar 
umas peças na nossa loja do Soho", 
diz Lee, com uma ponta de orgulho. 
Em 2007, o empreendedor encontrou 
uma forma criativa e barata de divul
gar seus produtos em Portugal. "Nós 
mandamos algumas bijuterias para 
os figurinistas responsáveis pelas 
atrizes das novelas da Globo que são 

transmitidas no exterior", afirma Lee. 
Em Passione, a recém-terminada no
vela das 8, os anéis da última coleção 
da Morana podiam ser vistos na pele 
da heroína Bete Gouveia, persona
gem interpretada pela atriz Fernanda 
Montenegro. "Como a novela chega 
a Portugal apenas um mês depois de 
ser transmitida no Brasil, recebemos 
várias clientes interessadas em peças 
usadas pela dona Bete", afirma ele. 

Lee, que desembarcou no Brasil 
aos 8 anos junto da família que fugia 
dos conflitos políticos em Seul, en
frenta uma nova fase da internaciona
lização da Morana. Depois de investir 
US$ 2 milhões ao longo de três anos, a 
empresa depende da melhoria dos re
sultados no exterior para decidir qual 
será o seu próximo passo. "No ano 
passado tivemos um prejuízo de US$ 
1 milhão na operação internacional", 
diz Lee. Confrontado com um consu
midor mais conservador, que se retrai 
ao menor sopro de instabilidade - e, 
ao mesmo tempo, diante das inúme
ras possibilidades existentes no mer
cado brasileiro -, Lee segue seu plano 
de olho nos desdobramentos da crise 
europeia, que tem em Portugal um 
dos seus pacientes em estado mais 
grave. "Acreditamos numa melho
ra, por isso, nesse momento, não há 
nenhum plano para fechamento de 
lojas. Mas, pelo menos por enquan
to, também não vamos expandir." 

VISÃO GLOBAL_ "Mudanças 
amplas e profundas no modo como 
as economias importantes do mundo 
funcionam são uma força histórica 
que dará forma ao futuro de todos", 
escreveu o americano Robert J. Sha-
piro, doutor em Harvard e um dos 
principais conselheiros econômicos 
do ex-presidente dos Estados Unidos 
Bi l l Clinton, no livro A Previsão do 
Futuro, que acaba de ser lançado em 
português. Como um dos integran-
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tes recém-chegados a esse grupo, o 
Brasil tem exercido seu protagonismo 
com a ajuda de uma elite de empresas 
cuja postura é muito mais agressiva 
do que aquela com a qual o mundo 
estava habituado. "As companhias 
brasileiras estão apostando alto nas 
aquisições como forma de acelerar a 
conquista de novos mercados", afir
ma Maria Tereza, referindo-se a casos 
recentes como a JBS-Friboi, a W E G e 
a AB InBev. "Também existe a cons
ciência de que, se elas não fizerem 
isso, outras tomarão a frente dos pro
cessos de expansão internacional." 

Entre 2006 e 2010, o percentual 
de empresas que entraram no mer
cado externo incorporando rivais es
trangeiros saltou de 42% para 46%. 
No último ano, a abertura de novas 
operações e as joint ventures vieram 
em seguida, com 43% e 15%, respec
tivamente. "Estamos assistindo ao 
surgimento de uma nova abordagem, 
muito mais arrojada e afinada com 
os grandes competidores interna
cionais", diz Afonso. De acordo com 
o estudo, isso só foi possível graças 
ao mind set global que os altos execu
tivos brasileiros têm desenvolvido 
nos últimos anos. "As multinacionais 
brasileiras têm, em geral, uma men
talidade global bem desenvolvida, 
tanto no que diz respeito à estratégia 
quanto à cultura", diz a pesquisa. 

A gigante mundial do setor de 
carnes JBS-Friboi é o exemplo mais 
bem-acabado de empresa que faz da 
compra de outros negócios no exte
rior a ponta de lança de sua estraté
gia de expansão. Essa história come
çou em 2005, ano em que a empresa 
comprou a operação da Swift na Ar
gentina. Aberta a porteira, as aqui
sições vieram em série. Em 2007, a 
JBS-Friboi fez o seu lance mais ambi
cioso, ao comprar a americana Swift 
por US$ 1,4 bilhão. No ano seguinte, 
foram mais três compras nos Esta-



dos Unidos e na Austrália. Em 2009, 
com a aquisição, por US$ 2,8 bilhões, 
da Pilgrim's Pride, então uma das 
maiores processadoras de carne de 
frangos dos Estados Unidos, a com
panhia tornou-se a líder mundial do 
setor. As compras não pararam por 
aí. Ao longo de 2010, houve a aquisi
ção de mais quatro empresas nos Es
tados Unidos, na Austrália e Bélgica. 

Concluído esse longo ciclo de in
vestimentos, a empresa fechou o ba
lanço do terceiro trimestre de 2010 
com 78,5% de suas receitas origina
das nas operações internacionais. 
Para ter uma ideia do seu poder de 
fogo em outros países, dos seus 122 
mil funcionários, 60 mil estão nos 
Estados Unidos. No Brasil, há 47 mil. 
"A JBS-Friboi é um caso sem prece
dentes nesse setor", afirma José V i 
cente Ferraz, consultor especializado 
no setor de agronegócios. "Mas essa 
história também tem um lado polêmi
co", diz ele. Ferraz refere-se ao fato de 
que essa saga não seria possível sem 
a contribuição do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, 
o BNDES. O banco, que é controlado 
pelo governo, foi o principal fiador 
desse projeto de aquisições ao injetar 
na JBS-Friboi cerca de US$ 10 bilhões 
via subscrição de ações, empréstimos 
e compra de debentures. Para os críti
cos, essa seria a prova cabal de que o 
governo trabalha para criar as chama
das "campeãs nacionais", e que a JBS-
Friboi seria a escolhida do seu setor. 

A W E G , fabricante de motores 
elétricos e componentes eletromecâ-

nicos, é outro caso de companhia que 
tem se expandido por meio de aqui
sições. Fora do Brasil, a empresa ex
porta seus produtos para mais de 100 
países e tem operações no México, Ar
gentina, Portugal, China, Índia e Áfri
ca do Sul. Todas essas unidades, com 
exceção da Índia, foram constituídas a 
partir da compra de um negócio local. 
"Dezessete por cento dos nossos ati
vos estão fora do Brasil", afirma Har
ry Schmelzer Jr., presidente da WEG. 
Esse interesse por criar raízes em 
outros lugares do mundo explica por 
que, em 2009, nada menos que 40% 
dos investimentos em novos negócios 
ocorreram fora do Brasil. Na lista 
das suas aquisições, a mais recente 
ocorreu em maio de 2010, na África 
do Sul, quando a empresa comprou 
a distribuidora de motores elétricos 
Zest Group, negócio com faturamen
to anual de US$ 200 milhões. "Da 
nossa nova filial em Johannesburgo, 
planejamos criar laços com outros pa
íses africanos, como Nigéria e Gana." 

Não é de hoje que a W E G faz in
vestidas fora de sua sede, em Santa 
Catarina. "Nossas primeiras ações de 
internacionalização ocorreram há 40 
anos", diz seu presidente. Isso expli
ca a desenvoltura de seus executivos 
diante da adaptação a realidades de 
países com culturas completamente 
distintas. Em 2004, quando foi anun
ciada a compra da chinesa Nantong, 
uma das principais preocupações da 
alta cúpula era a comunicação entre 
as equipes técnicas. "Durante as nego
ciações, os executivos falaram inglês 
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e tudo correu bem, mas os técnicos 
das fábricas só falavam mandarim", 
diz Schmelzer Jr. A saída encontrada 
pela diretoria internacional da W E G 
foi ir à região de Foz do Iguaçu, Pa
raná, onde há uma grande quantida
de de famílias chinesas, e fazer uma 

busca por engenheiros que pudessem 
ser expatriados. "Contratamos 12 
profissionais que eram descendentes 
de chineses e fluentes em mandarim. 
Eles estão na Nantong até hoje." Essa 
decisão, segundo afirma, foi funda
mental para que a empresa garan-

UM PÉ NA AMÉRICA_Fazenda de 
criação de gado da goiana JBS-Friboi 
nos Estados Unidos, onde o frigorífico 
emprega cerca de 60 mil funcionários 

tisse o êxito da sua unidade na Ásia 
e pudesse, assim, abrir espaço para 
outras negociações no continente. 

ALTO DESEMPENHO, a 
competência em áreas estratégicas, 
como tecnologia e produção, também 
foi apontada na pesquisa como um 
item que tem pesado favoravelmen
te às multinacionais brasileiras. Das 
empresas pesquisadas, 95% apon-
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taram que clientes e fornecedores 
avaliam muito positivamente sua 
competência tecnológica. Um percen
tual um pouco menor (74%) indicou 
que seus produtos ou serviços têm 
reconhecimento mundial. Por fim, 
91% afirmaram possuir padrões de 
desempenho operacional (preço, qua
lidade e entrega, entre outros) iguais 
ou superiores aos dos competidores. 

Laércio Cosentino, presidente 
da Totvs, produtora de softwares 
de gestão empresarial, os chamados 
ERPs, é um exemplo de empreende
dor que tem tentado catapultar os ne
gócios a um novo patamar, por meio 

da qualidade dos serviços oferecidos 
a clientes com presença global. No 
final de 2010, sua companhia, que é 
líder de mercado na América Latina 
e sétima no ranking mundial, firmou 
uma parceria com a americana IBM 
para vender seus softwares para ou
tros países. "A rede da IBM nos aju
dará a levar adiante nossos planos 
globais", afirma Cosentino. Segundo 
o acordo, a companhia americana 
embarcará a solução da Totvs na sua 
infraestrutura de forma que seus 
clientes paguem pelo recurso como 
serviço, sem a necessidade de inves
timentos extras em novos equipa
mentos. "Os primeiros mercados-alvo 
são Argentina, Chile e Colômbia." 

Detendo 49% do setor brasileiro 
de ERP, a Totvs tem focado nos emer
gentes, um mercado que, conforme 
dados da consultoria IDC, movimen
ta US$ 1,8 bilhão e deve crescer qua
se 10% ao ano até 2013. "Queremos 
aproveitar o potencial de crescimen
to das pequenas e médias empresas 
desses países", afirma Cosentino. O 
acordo com a IBM deve se prolongar 
por sete anos, com a possibilidade 
de ser renovado mais adiante. O que 
mais impressiona nisso tudo, no en
tanto, foi a habilidade de Cosentino e 
da diretoria internacional da Totvs, 
uma equipe de seis pessoas liderada 
pelo executivo Cláudio Bessa, para 
costurar um protocolo que irá per
mitir à empresa pegar uma carona 
no prestígio e na presença global de 
uma corporação como a IBM. "Os 
executivos da Totvs não tinham ne
nhum problema em pegar um avião 
de um dia para o outro e saltar em 
Bogotá ou Santiago, ou mesmo em 
alguns países da Ásia, para que avan
çássemos na parceria", diz Mauro 
D'Angelo, diretor da IBM. Trata-se 
de mais uma prova de que as empre
sas do Brasil partiram para a briga. 
Que venham os próximos rounds. 
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