
de atração de investimentos. O País saltou, de 

2009 para 2010, da 15a para a 5a posição entre 

os destinos de Investimentos Estrangeiros Diretos 

(IED). Em oito anos, o ingresso de IED na economia 

brasileira foi multiplicado por seis - passou de 

US$ 10,1 bilhões, em 2003, para US$ 66,7 bilhões 

em 2011, valor que representa um aumento de 

37% em relação a 2010, conforme dados do 

Banco Central. Boa parte desses recursos constitui 

investimentos de empresas de pequeno e médio 

portes, com interesse em estabelecer uma base no 

País para poder se beneficiar de um dos mercados 

que mais crescem no mundo. "O Brasil se destaca 

entre os emergentes pela estabilidade econômica 

conquistada desde o Plano Real e pelo equilíbrio das 

contas públicas", destaca José Paulo Rocha, sócio-

líder da área de Corporate Finance da Deloitte. 

"Ao continuar com os cenários presentes, é de se 

esperar que esses números e as oportunidades para 

o País aumentem ainda mais", ressalta. 

Para o economista Luis Afonso Lima, presidente 

da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas 

Transnacionais e da Globalização Econômica 

(Sobeet), a emergência da classe C, que adicionou 

mais 50 milhões de pessoas ao mercado 

consumidor em dez anos, as descobertas de 

reservas de petróleo na camada do pré-sal e os 

eventos esportivos Copa do Mundo e Olimpíada 

tornaram o Brasil mais visível e atraente para 

investidores com esse perfil. "Os investimentos 

maiores ainda são preponderantes, mas há 

empresas menores, que não estavam aqui antes, 

chegando", diz Lima. O mercado interno em 

expansão é fator decisivo. Segundo projeções 

do Ministério da Fazenda, a classe E não deve 

ultrapassar 0,8% do total da população em 2014, 

e a classe C, em dois anos, deve representar 

mais da metade dos brasileiros. 

Com um histórico de internacionalização recente 

e, em alguns casos, de falta de uma estrutura 

robusta para realizar estudos prévios sobre as 

particularidades do ambiente de negócios brasileiro, 

as companhias de pequeno e médio portes 

procuram ingressar no País por meio de parceiros 

locais. A maioria é de startups - empresas que 

chegam ao País pela primeira vez ou que retomam 

um contato que não havia dado certo antes - e 

subsidiárias de multinacionais, de acordo com 

Rogério Panessa, diretor da área de Outsourcing da 

Deloitte, responsável por uma linha de serviços que 

m meio a um cenário de crise 

na Europa e desaceleração da 

economia norte-americana, que 

reduziu o número de países viáveis 

ao fluxo de capital internacional, 

o Brasil segue sua rota como polo 
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País, é bastante cara", afirma. Quem busca investir 

no País enfrenta ainda, nota Camila, a ineficiência 

do Estado, as deficiências de infraestrutura e a 

complexidade do sistema tributário. 

apoia startups internacionais. "Grande parte nunca 

esteve por aqui. É um movimento de empresas 

sem experiência de internacionalização", afirma. 

Segundo ele, das companhias que buscam apoio de 

consultoria, 80% são norte-americanas, 15% são 

europeias e 5%, asiáticas. No entanto, pelo menos em uma área, a de 

contabilidade, há um avanço notável desde 

2008, quando o Brasil decidiu adotar as normas 

contábeis internacionais, com base nos padrões das 

International Financial Reporting Standards (IFRSs). 

"Antes, as normas brasileiras ficavam muito distantes 

dos padrões internacionais, o que dificultava a 

comparação dos resultados gerados no Brasil com 

os da matriz", diz Panessa. Com isso, o ambiente 

contábil brasileiro hoje é muito mais favorável ao 

investimento internacional. 

A maioria delas compartilha a preferência por 

parcerias e associações com empresas locais, 

a começar um negócio a partir do zero. É uma 

maneira de superar as diferenças culturais e 

as do ambiente de negócios, excessivamente 

burocratizado no Brasil. "Junto com a Rússia e a 

índia, o Brasil é um dos países mais burocráticos. 

É necessária uma série de cuidados para não cair 

na armadilha da burocracia", diz Panessa. 

Exemplos clássicos 

Com faturamento global que chegou a US$ 538 

milhões em 2010 e cerca de 2.300 funcionários em 

vários países, a fabricante de programas antivírus 

A carga tributária elevada é outro desafio e pesa 

contra a competitividade do País. "Embora seja 

considerada a sexta maior economia do mundo, o 

Brasil ocupa hoje a 53a posição no ranking global 

de competitividade do Fórum Econômico Mundial", 

lembra Camila Moura, gerente de Comércio Exterior 

da Câmara Americana de Comércio (Amcham). 

Para os norte-americanos, as maiores dificuldades, 

segundo ela, estão na burocracia do Estado e 

no sistema tributário, que diferem muito dos 

encontrados nos Estados Unidos. "Além disso, a 

mão de obra qualificada, ainda em escassez no 
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Luis Afonso Lima, 
da Sobeet: cada vez mais 
empresas de pequeno 
porte investindo no Brasil 

na Colômbia e na Argentina estruturas semelhantes 

à que está montando no Brasil. "O País há algum 

tempo vem se tornando atrativo aos investimentos 

internacionais e a qualidade do que o brasileiro 

vem fazendo em tecnologia da informação, como 

os sistemas de compra eletrônica e o internet 

banking, impressionam", dizAragão. Impressionam 

também os números do mercado de notebooks, 

tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos. 

Porém, sem conhecer as particularidades do 

País, é difícil instalar aqui uma operação. A carga 

tributária e a complexidade das leis brasileiras, por 

exemplo, chamam a atenção de qualquer um, 

afirma o gerente regional da Kaspersky. "Não é 

uma reclamação. É preciso saber as regras para 

trabalhar aqui", observa. 

A chegada de empresas estrangeiras para 

disputar o consumidor brasileiro é vista com 

receio pela maioria das empresas locais, que 

teme a competição e a perda de mercado, como 

indicou uma recente pesquisa da Deloitte (veja 

quadro na página 26). Como o movimento de 

empresas estrangeiras para o mercado brasileiro 

tende a se intensificar, quem teme os efeitos da 

concorrência externa, em vez de combatê-la, 

deveria associar-se a ela, indicam analistas. Com 

isso, além de atualização tecnológica e maior 

eficiência, as empresas locais também podem 

ganhar participação de mercado. Esse caminho 

já vem sendo trilhado e está incluído no rol de 

estratégias apontadas pelos empresários no 

mesmo estudo da Deloitte. 

O desembarque dos chineses 

O temor mais difundido é quanto aos investimentos 

chineses. De acordo com um levantamento do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, somente em 2011 foram anunciados US$ 

14,4 bilhões, dos quais 61% por meio de joint 

ventures e 39% exclusivamente chineses. 

"As empresas brasileiras não devem olhar os 

investimentos chineses como ameaça, mas como 

uma grande oportunidade de parceria, que as 

tornarão mais eficientes em termos tecnológicos, 

russa Kaspersky é um caso clássico de startup no 

mercado brasileiro. Criada em 1977, a empresa 

iniciou sua experiência de internacionalização na 

Inglaterra e chegou agora à América Latina e ao 

Brasil. Sua trajetória no País começou sete anos 

atrás com um distribuidor local que representava a 

marca. Em julho de 2008, resolveu atuar de forma 

independente e, para isso, contratou um executivo 

brasileiro como gerente regional. Operando 

oficialmente no País desde 2010, a empresa procura 

no momento um local para sua sede brasileira. 

Conta hoje com dois distribuidores no Brasil, que 

trabalham com duas linhas distintas, a de varejo 

e a corporativa. 

"O objetivo é focar no desenvolvimento dos 

novos negócios, enquanto o distribuidor trabalha 

independentemente, com importação das licenças 

e revenda", diz o gerente regional da Kaspersky, 

Eljo Aragão. A empresa tem como meta repetir no 

País a média de 70% de crescimento alcançada 

em 2010 em toda a América Latina. A empresa de 

Tecnologia da Informação (TI) mantém no México, 
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tanto para disputar o mercado brasileiro como para 

entrar no próprio mercado chinês", propõe Ricardo 

de Carvalho, sócio-líder do Chinese Services Group 

da Deloitte. Segundo ele, é relativamente fácil 

negociar com investidores chineses, porque eles 

são mais propensos a aceitar posições minoritárias, 

possuem visão de retorno de médio e longo prazos 

maiores que as empresas ocidentais, porém, 

costuma ser um processo moroso de negociação. 

O movimento de internacionalização das empresas 

chinesas faz parte da estratégia governamental para 

garantir o crescimento continuado chinês e o acesso 

a novas tecnologias e mercados consumidores. Por 

isso, tem horizonte de longo prazo e as empresas 

chinesas são estimuladas a se internacionalizar, com 

financiamento estatal. 

Após grandes aportes em petróleo, commodities, 

energia e mineração, os investimentos chineses 

chegaram agora aos setores de telecomunicações, 

TI, máquinas pesadas e bens de consumo. "Com 

a recente dinamização do mercado brasileiro de 

consumo, estão se multiplicando as aplicações 

chinesas de pequeno e médio portes na esfera 

das manufaturas", indica o estudo "Investimentos 

Chineses no Brasil", do Conselho Empresarial 

Brasil-China, formado por empresas dos dois países. 

A pesquisa aponta o Brasil como a última fronteira 

para investimentos chineses. 

No mercado de automóveis, um caso notável é 

o da JAC Motors, que encerrou 2011 com 70 

concessionárias no Brasil e planeja inaugurar uma 

fábrica no polo industrial de Camaçari, na Bahia, 

em 2014, com investimentos de R$ 900 milhões 

e capacidade para produzir 100 mil veículos por 

ano. Outras, como a Chery, também pretendem 

entrar no País e, com elas, certamente virão 

empresas de componentes. "Para se estabelecer 

aqui, as montadoras terão de nacionalizar a 

produção em 60%. Com isso, as autopeças chinesas 

virão com certeza nos próximos anos", prevê o 

presidente do conselho da Câmara Brasil-China de 

Desenvolvimento Econômico, Paul Liu. 

As obras de infraestrutura e o aquecimento 

do mercado imobiliário brasileiro também não 

escaparam à percepção dos investidores chineses. 

A Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), 

maior fabricante de máquinas para construção 

civil na China e sétima no ranking mundial, 

anunciou em 2011 que vai investir US$ 200 milhões 

para montar em Pouso Alegre (MG) sua primeira 

fábrica da América Latina, onde irá produzir 

guindastes, rolocompactadores, motoniveladoras, 

escavadeiras e pás carregadeiras. De acordo com 

material distribuído pela assessoria de imprensa 

da empresa chinesa no Brasil, o potencial do 

mercado brasileiro motivou o investimento. Nos 

últimos cinco anos, 80% dos guindastes que 

entraram no Brasil, na categoria de 20 a 70 

toneladas, são chineses. O mercado nacional 

de guindastes movimenta, segundo estimativas, 

cerca de R$ 500 milhões por ano. 

Camila Moura, da Amcham: apesar 
das oportunidades, investidor estrangeiro 
ainda encontra um ambiente de negócios 
complexo no Brasil 
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A estratégia da empresa para entrar no Brasil foi 

reforçar a parceria que já tinha com a brasileira 

GTM, distribuidora oficial da marca no País. A 

empresa brasileira é também parceira da fabricante 

chinesa no centro de distribuição que está 

sendo montado em Pouso Alegre. "Apesar de 

35% de imposto de importação e de tentativas 

de frear o ingresso de grandes volumes de 

máquinas chinesas, as vendas não diminuíram 

e o produto chinês continua mais barato e mais 

evoluído tecnologicamente", diz David Garcia, 

superintendente comercial da distribuidora. 

Cerca de 80% do público comprador no País é 

locadoras de máquinas. Com o aquecimento 

da construção civil, nos últimos anos, faltaram 

guindastes para as obras. 

Parceria estratégica 

A demanda por parte da construção civil também 

motivou a alemã Roto-Frank, do setor de ferragens e 

acessórios para portas, janelas e caixilhos, a abrir, em 

fevereiro, uma filial de vendas em Biguaçu (SC). A 

empresa estuda também a possibilidade de instalar 

uma unidade industrial no País. A filial catarinense 

vai reunir, em um galpão de 550 m2, um centro 

de estocagem, as atividades de importação, 

nacionalização, despacho, administração, 

treinamento e vendas. Ela pretende ampliar a 

participação no mercado brasileiro por meio de 

acordos estratégicos com clientes locais. Hoje, as 

parcerias com empresas brasileiras já chegam a 20. 

A associação com a paulista Adalume Alumínio, 

fabricante de esquadrias, fachadas e caixilhos de 

alumínio, envolveu transferência tecnológica para o 

desenvolvimento, em conjunto com a Roto-Frank, de 

uma linha de produtos para o mercado brasileiro. A 

linha Veneza, que vai ser lançada neste ano, possibilita 

maior isolamento acústico e permite vencer vãos 

maiores, segundo Domingos Cordeiro, presidente 

da Adalume, empresa familiar criada em 1976 no 

município de Embu. "Janelas, portas e fachadas 

hoje já têm pé direito duplo", explica. São vários 

componentes, criados em conjunto e fabricados na 

Alemanha, que tornam também mais confortável 

o ato de abrir e fechar portas e janelas de grandes 

dimensões. A meta da Adalume é alcançar a classe 

A para esse produto. Mas, como a classe C hoje está 

se tornando mais exigente e demandando produtos 

melhores, é possível, imagina Cordeiro, que daqui 

a três ou quatro anos a linha Veneza atinja também 

essa grande massa de consumidores. 

O acordo com a Roto-Frank incluiu também o 

assessoramento para a implantação, por parte da 

Adalume, do modelo de produção enxuta, conhecido 

como "Sistema Toyota", que permite melhorar o fluxo 

de produção, reduzir estoques, eliminar desperdícios 

e maximizar o tempo de produção. Antes da parceria, 

a empresa nacional operava com um sistema 

tradicional e convivia com gargalos no processo 

de montagem. Mais uma parceria bem-sucedida 

entre organizações do Brasil e do exterior. 
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 35, p. 22-26, jan./ mar. 2012.




