
igantes como Estados Uni
dos, Europa e Japão são 
as principais referências 
quando pensamos em tec

nologia da informação. Mas uma empresa 
brasileira se atreveu a entrar nesse seleto 
grupo. É a Stefanini IT Solution, compan
hia desse segmento fundada em 1988, 
com um modesto escritório de 38 met
ros quadrados na avenida Paulista. Hoje, 
tem 14 m i l funcionários e um faturamen
to global de R$ 1,24 bilhão. Cerca de 40% 
desse montante vêm de operações nos 28 
países onde tem escritórios. "Nosso dife
rencial é um modelo de negócio com foco 
nos clientes, que são grandes empresas 
de todos os setores, e soluções exclusivas 
para as diferentes necessidades", afirma 
Mônica Herrero, CEO da Stefanini. 

Isso fez com que a corporação abrisse 
escritórios em mercados consolidados 
como EUA, Reino Unido, Canadá, Fran
ça, Alemanha e Espanha, e nos emer
gentes China, Chile, Polônia, entre out
ros. A eficiência no mercado externo ren
deu à companhia o prêmio "Excellence 
in Globalization", concedido pela Frost & 
Sullivan como líder em boas práticas na 
América Latina. Pela IstoÉ Dinheiro, foi 
escolhida por três anos seguidos a primei
ra colocada no ranking de "Tecnologia -
softwares e serviços". 

"Somos reconhecidos pelo pioneris-
mo e pela estratégia de crescimento au
daciosa e queremos replicar essa visão 
de iniciativa e criatividade para nossos 
colaboradores em todo mundo", afirma 
Marco Stefanini, fundador e presidente 
da Stefanini. 
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Por sinal , pioneirismo é o mote de 
quem atua no mercado de energia solar 
aqui no país. 0 Brasil não é exatamente 
um pione iro nesse t ipo de produto . 
Mas conseguiu melhorá-lo graças à 
incidência de sol por aqui, tornando-
os ainda mais eficientes. "Começou um 
intercâmbio para troca de tecnologias 
com os Estados Unidos, a Alemanha e 
a China", diz Susana Cintra, presidente 
da Transsen Aquecedor Solar, empresa 
da pequena Bir igui , no interior de São 
Paulo, fundada em 1987. 

A part i r dessa troca de informações, 
a empresa atingiu um nível de excelên
cia para competir com as grandes play-
ers do mercado. Embora esteja sedia
da em um país majoritariamente local
izado na zona intertropical, conseguiu 
uma tecnologia exclusiva para evitar 
o congelamento dos coletores solares, 
aqueles painéis que captam a luz. Isso 
deu um ganho para competir com de
staque em nações de c l ima frio. "Para 
uma companhia brasileira part ic ipar 
em mercados estrangeiros, é necessário 

que apresente elevados padrões de 
qualidade, acompanhe as tendências 
de inovação e seja competitiva em ter
mos de preços", completa a executiva. 

Foi seguindo essas diretrizes que a 
Transsen começou a exportar, em 2003. 
Nove anos depois, vende para Argenti
na, Peru, Chile, Nicarágua, Guatemala, 
Colômbia, Uruguai, El Salvador, Bolívia 
e África do Sul. Isso significa mais países 
comprando produtos que estão com
patíveis com as boas práticas ambien
tais, já que é uma forma de energia limpa. 

0 marco para esse processo foi uma 
parceria com um grupo peruano, o que 
possibilitou a abertura de um canal de 
vendas diretas no país viz inho. 0 Pro
grama Abrava Exporta (parceria da As
sociação Brasileira de Refrigeração, Ar 
Condicionado, Ventilação e Aquecimen
to (Abrava) com a Apex-Brasil foi o meio 
utilizado no contato e consequente acer
to com o parceiro peruano, ocorrido nas 
Rodadas FEBRAVA (Feira Internacional 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ven
tilação, Aquecimento, e Tratamento do 

Ar) de 2005 e 2007", acrescenta Susana. 
A estratégia de encontros com es

trangeiros também foi bastante usada 
pela Harald, fabricante de chocolates e 
coberturas. Também nesse caso, o inves
timento em tecnologia foi determinante 
para o sucesso na empreitada, como em 
outros casos. "Nós temos o maquinário 
mais moderno da América Latina. As
sim, o que levaríamos oito horas para 
produzir seis toneladas de chocolate, ter
minamos em quatro. Isso nos dá uma 
margem para baixarmos o preço na hora 
de vender", ressalta Milena Boggio, ger
ente de exportação da companhia. 

No caso do chocolate, isso faz uma 
grande diferença. Af inal , as matérias-
primas são todas commodities, cotadas 
em Bolsa, e têm o mesmo preço aqui, na 
Bélgica, na Suíça etc. Então a única for
ma de se diferenciar é reduzir os custos 
da produção. 0 sucesso é evidenciado 
pelo número de países para os quais a 
Harald exporta - são tr inta, entre eles 
Estados Unidos e nações na América 
Latina e no Oriente Médio. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2214, p. 62-63, 18 abr. 2012.




