


plano de ação, implementá-lo -com atenção especial dos líderes às 

pessoas-, mensurá-lo, padronizar o novo conhecimento ali adquirido 

-treinando as pessoas nele- e, se preciso, rever tudo. "Aí as empresas 

chegam ao exterior com força de geração de cai

xa e sustentação gerencial", explica Falconi. 

Uma pesquisa rea l i zada com 1,1 mil em

presas bras i le iras, entre fami l ia res e não 

fami l iares, pela equipe de John Davis em 

2010, revela que as pr inc ipa i s motivações 

ou gat i lhos para esse mov imento são c in 

co: aumentar o nível de vendas ou taxa de 

cresc imento; a lavancar know-how, eficiên

cias de custos e/ou s inergias para faturar 

mais; ter acesso a tecnolog ias mais avançadas; ter acesso 

a mercados menos concor r idos com margens de lucro me

lhores; d i s t r ibu i r r iscos com a divers if icação de mercados. 

Embora se trate de uma estratégia de internacionalização 

Alianças 
estratégicas e 

reinvestimento 
de lucros são 
preferências 

obr igator iamente de longo prazo -o que a crise maior lá fora 

em 2 0 0 8 - 2 0 1 0 comprovou, uma vez que não houve recuos 

s ign i f i cat ivos na posse de at ivos e na contratação de pessoas 

locais-, a produção no exter ior não é o as

pecto mais forte do processo. Ao contrário, 

a globalização baseada em internacional izar 

distribuição e vendas, serviços, fornecedo

res é a que predomina. Por f im, duas carac

terísticas da gestão de internacionalização 

que saltam aos olhos são o elevado uso de 

alianças estratégicas na expansão exter

na e o f inanc iamento mais conservador, a 

part i r de re invest imento de lucros e não de 

emprést imos ou emissões de ações. Observe-se, no entan

to, que a crise recente, mais aguda no eixo Estados Un idos -

-Europa, fac i l i tou sobremanei ra a aquisição de ativos. Repe

tiu-se, de certa maneira, o que aconteceu com a const i tu i -



ção do Museu de Arte de São Paulo, que tem a mais va l iosa 

coleção de arte da América Latina - segundo alguns, do he

misfério sul- , com Picassos, impress ion istas 

d iversos e até um Rembrandt e um Rafael. 

Seu empreendedor, o lendário Ass is Chate-

aubriand, comprou peças a preços muito re

baixados em função da economia devastada 

pela Segunda Guerra Mundia l . 

As empresas que enveredam pela inter

nacionalização, além de sof i s t icarem sua 

gestão, desenvo l vem empreendedor i smo. 

Como d iz Sherban, da Fundação Dom Cabral, 

o arcabouço oferecido pelo governo ainda é 

frágil e dif iculdades não faltam. Por enquan

to, há apenas um ensaio de política de apoio à internacional i 

zação empresar ia l e a ajuda do governo nas negociações com 

outros países, por meio do Ministério das Relações Exteriores, 

continua tímida. A legislação é um dos pr incipais entraves: 

uma empresa brasi leira que tenha lucro em suas operações no 

exter ior terá esse lucro tr ibutado no Brasi l. Mas, caso registre 

prejuízo em suas operações lá fora, não poderá deduzi - lo do 

lucro tributável no Brasil. 

"Essas questões precisam ser resolvidas urgentemente", afir

ma Sherban. "O governo federal ainda não tem um conjunto de 

políticas que favoreça as empresas, principalmente as pequenas 

e médias, nesse processo", observa. As grandes normalmente 

têm mais recursos, mas, mesmo assim, também sofrem", comple

ta, assegurando que não se trata de "choro de empresário". 

O CASO MARCOPOLO 
Gerente de estratégia e market ing da Marcopolo, Walter Cruz 

conf i rma que a questão tributária é um problema central. "No 

Egito, a Marcopolo tem isenção de impostos por 20 anos. Só 

que, quando trago isso para cá, pago imposto de renda. Ou 

seja, aqui lo que ganhei lá eu perco aqui. O governo está pe

nal izando a internacionalização. Part ic ipamos de um grupo 

de t rabalho que está t ratando dessas questões no Ministério 

de Desenvo lv imento da Indústria e Comércio (MDIC) e come

çamos a anal isar espec i f icamente esse assunto", conta. 

Fundada em Caxias do Sul (RS) na década de 1940, a Mar-

copolo deu os pr imeiros passos fora do País 

em 1961, com a exportação de ônibus para o 

Uruguai. Nas décadas de 1970 e 1980, abriu 

escritórios e representações em importantes 

mercados na América Latina, na África, no 

Oriente Médio e na Europa. Em 1990, fez sua 

pr imeira aquisição em Portugal. Mas a inter

nacionalização propr iamente dita só começou 

em 1998. 

"A part i r dal i é que começamos a ut i l i zar 

um processo de pensamento estratégico de 

internacionalização. Foi c r iado um núcleo de 

pessoas responsáve i s por isso. Passamos a 

ava l iar o mercado, aprove i tando a exper iên

cia que já t ínhamos, antes de botar uma fábrica na África do 

Sul. Nós expor távamos para lá e conhecíamos as característi

cas locais, isso ajudou no processo. Hoje f a 

zemos uma análise de compet i t i v i dade nos 

países-alvo e a part i r dai nos expandimos" , 

revela Cruz. 

Com parcer ias na China, A rgent ina , Co

lômbia, Méx ico e África do Sul, além de fá

br icas na Índia e no Egito, 5 0 % da receita 

da Marcopo lo vem do exter ior. Na Índia, 

está em construção - em conjunto com a 

Tata Mo to r s - a ma ior fábrica de ôn ibus do 

mundo, com conclusão p rev i s ta para 2013 . 

A fábrica terá capac idade de produção de 

25 mil un idades por ano e empregará cerca de 4 mil t r aba -

lhadores. Recentemente, porém, a Ma rcopo lo encerrou suas 

operações em Portugal e na Rússia, países que so f reram 

com a cr ise mundia l . Um escritório fo i mant ido na Rúss ia e 

a prev i são é que os i nves t imentos nesses do is países sejam 

retomados tão logo a economia se recupere. 

Novos mercados 
A estratégia de expansão da Marcopolo surgiu justamente da 

saturação do mercado interno. "Em 1997, det ínhamos boa 

participação no mercado nacional. E, quando você tem uma 

participação muito alta, é preciso gastar muito d inhe i ro para 

avançar mais. Daí fomos para onde não estávamos. Se tenho 

6 0 % de participação no Bras i l , para conseguir 6 5 % é um t r a 

balho muito forte. A Colômbia, por exemplo, compra 5,6 mil 

ôn ibus por ano e nossa participação lá era zero. Então, ma

rav i lha, tenho um mercado inteiro para conquistar. A mesma 

coisa fo i no México e em outros países", lembra Cruz. 

Para enfrentar as diferenças culturais de um processo de in

ternacionalização tão intenso, a Marcopolo treinou sua equipe: 

supervisores, coordenadores, soldadores, mão de obra direta. Foi 

criado um núcleo intensivo de treinamento para passar noções 

básicas de cultura, costumes, informações e o panorama geral 

do País. Ao mesmo tempo, a empresa construiu um hotel próprio 

ao lado da fábrica para receber colaboradores estrangeiros que 

costumam ficar até um ano no Brasil. 





"Aprendemos a conv ive r com os costumes do h induísmo na 

Índia, com os efeitos do apartheid, que de ixou suas marcas 

na África do Sul, e com a cultura muçulmana 

no Egito. Mesmo no México e na A rgent i 

na as culturas são dist intas da nossa. Nossa 

área de RH teve atuação muito forte nesses 

quesitos", completa Cruz. 

A expansão multicontinental da Marcopolo, 

contudo, ainda não é regra entre nossas trans

nacionais: 53% estão na América Latina, 17% na 

Europa, 15% na Ásia, 9% na América do Norte, 5% 

na Ásia e 1% na Oceania. Essa grande penetração 

em países em desenvolvimento faz com que bar

reiras, como possíveis preconceitos, sejam ameni

zadas, como no caso da Marcopolo. 

A crise mais 
aguda nos EUA e 
Europa facilitou 
a aquisição de 
players globais 

pelo Ibope 

"Estamos em países em desenvolvimento e eles acabam respei

tando muito o Brasil. Com o pessoal da Argentina, da Colômbia, do 

México e da África do Sul, por exemplo, foi muito 

fácil a integração, não tivemos nenhum proble

ma, nenhum caso de rejeição. Mas tem de haver 

uma preparação grande", ressalta Cruz. 

O CASOIBOPE 
Poucos sabem, mas, fundado em 1942, o Ibope 

é a terceira empresa mais internacionalizada do 

País, de acordo com levantamento da Fundação 

Dom Cabral, sendo a segunda em número de ati

vos (51%) e funcionários (54%) no exterior. Pre

sente em 13 países da América Latina, líder de 

seu setor na região, o Ibope atua com três divisões: Ibope Media, Ibo

pe Inteligência e Ibope Educação. Antônio Sérgio Salles, diretor-geral 

do Grupo Ibope, conta que a empresa teve poucos entraves com a 

crise mundial. Na verdade, ela possibilitou que o grupo ficasse em 

posição privilegiada para a aquisição de players globais. "Estamos 

consolidando a liderança na América Latina e a ideia é cada vez mais 

mirar o hemisfério norte. Recentemente completamos a aquisição 

da Zogby International e da Affinity, ambas nos EUA. Queremos dar 

continuidade a esse processo", planeja. 

Salles conta que a expansão do Ibope para a América La

tina começou com o Ibope Media. Foram feitas alianças com 

empresas já estabelec idas em alguns países e com potencia is 

compet idores internac ionais interessados na região. "O obje

t i vo era e levar ao máx imo nossas vantagens e nos for ta lecer 

em áreas vulneráveis . A tecno log ia e a profunda experiência 

acumulada no Brasi l , além da a f in idade cultura l entre os paí

ses da América Latina, eram importantes d i ferencia i s " , con

ta. Os pr imei ros escritórios regionais do Ibope Media fo ram 

abertos na Colômbia, México e Argent ina. 

Intercâmbio como método de integração 
Para superar as barreiras culturais, o Ibope incent ivou o in 

tercâmbio entre co laboradores de d i ferentes países como 

método de aumentar a integração entre as f i l i a i s . Com isso, 

quer ia também elevar a qualificação dos co laboradores que 

migram para outros países e seu envo l v imen to com a em

presa. Salles não nega que o mercado interno bras i le i ro está 

muito mais aquecido que o de boa parte dos países onde o 

Ibope atua, mas vê oportun idades. 

"Todas as empresas do grupo estão aprove i tando o momen

to de d i f icu ldade econômica global para aux i l iar seus cl ientes 

a saber se pos ic ionar em mercados cada vez mais compet i t i 

vos. As crises e os momentos de desaquecimento econômico 

reforçam a necess idade de as empresas obterem informações 

estratégicas para a tomada de decisão, que é exatamente o 

t rabalho que nós oferecemos", expl ica. 

Apesar do momento favorável, o d i retor-gera l do Ibope co

bra medidas emergencia i s do governo para fac i l i ta r a g loba 

lização. Para ele, "o Brasi l precisa capacitar sua força de t r a 

balho e desonerar a fo lha de pagamentos das empresas". 

Text Box
Fonte: HSM Management Especial Brasil: Presença na gestão que dá certo, São Paulo, v. 2, ano 15, n. 85, p. 40-44, mar./abr. 2011.




