
Empresários dizem que
para internacionalizar

negócios é necessário estudar
as peculiaridades do país e
traçar estratégias para se
tornar conhecido no mercado.

Segundo a KPMG, a entrada
de capital estrangeiro em

empresas brasileiras é uma
tendência que deve atingir
também as de médio porte de
países como EUA e Canadá.

Um dos frutos colhidos
pelo trabalho da Apex no

exterior é o investimento da
portuguesa Nanium, do ramo de
semicondutores, que anunciou
fábrica em Minas Gerais.

●

Criada em 2007, para auxiliar
empresas brasileiras a exportar
e aumentar sua presença no ex-
terior, a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex) está atuan-
do em mão dupla. Seus escritó-
rios, especialmente o de Dubai
e o de Pequim, vêm enfatizando
a apresentação do país a fim de
atrair recursos para setores es-
tratégicos. Os Emirados Árabes
têm fundos com grande dota-
ção, lembra Rogério Bellini, di-
retor de negócios da Apex, que
dispõe de uma unidade de inteli-
gência voltada para a função.

As áreas de interesse são as
de alta tecnologia — petróleo e
gás, indústria aeroespacial, se-
micondutores, biociências e so-
luções ambientais (energias re-
nováveis e tratamento de resí-
duos sólidos e de aparelhos ele-
troeletrônicos). Além disso, a
Apex pretende atrair investi-
mentos na área imobiliária para
turismo e operações de private
equity e venture capital.

Um exemplo de êxito desta li-
nha de atuação é a chegada da
portuguesa Nanium, da área de
semicondutores, que no fim de
agosto anunciou a intenção de
investir em Juiz de Fora (MG),
de acordo com a Apex.

A entrada de capital estrangei-
ro em empresas brasileiras é
uma tendência que deve atingir
também as empresas de médio
porte de países como Estados
Unidos e Canadá, de acordo
com Sidney Ito, sócio-líder da
KPMG. A pesquisa conduzida
pela consultoria verificou que,
atualmente, o país não está no
mapa de interesse de empresas

desse porte daquelas regiões.
“As companhias de médio

porte têm menos apetite a risco
do que as grandes corporações e
se intimidam mais com os pro-
blemas burocráticos e regulató-
rios do Brasil”, avalia. “Mas, na
medida em que se internaciona-
lizam e esgotam as oportunida-
des em mercados mais maduros
— os próprios Estados Unidos,
Canadá e Europa — ou mais pró-
ximos, como o México, não po-
dem abrir mão de aproveitar o
crescimento do mercado brasi-
leiro”, afirma. A estratégia para
entrar no Brasil, acredita, será a
compra de empresas médias lo-
cais, que, nos próximos anos,
devem avançar, apoiadas na in-
corporação de consumidores
das classes C, D e E ao mercado
consumidor.

Além das instalações em Pe-
quim e Dubai, a Apex mantém
representações em Havana, Mia-
mi, Bruxelas, Moscou e Luanda.
Cada escritório tem uma carac-
terística própria, conta Bellini.

Angola, onde empresas brasi-
leiras aproveitaram a explosão
do setor de construção civil,
agora vive uma onda de oportu-
nidades em mobiliário, decora-
ção e alimentos. Em Moscou, a
perspectiva é de expandir as ati-
vidades dos setores de carne,
máquinas e equipamentos. Em
Cuba, onde as propriedades es-
tão sendo gradativamente trans-
feridas à população, é preciso fa-
zer interlocução com o gover-
no. Bruxelas serve ao acompa-
nhamento das atividades da Co-
munidade Europeia. Nos Esta-
dos Unidos, a Apex é uma incu-
badora de negócios. ■ J.G.
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Mesmo depois de dar os primei-
ros passos rumo à internaciona-
lização, a vida das médias em-
presas que buscam conquistar o
mercado externo nem sempre é
das mais fáceis. “Muitas empre-
sas não analisam somente a qua-
lidade de um produto isolado,
mas todo o porte do fornece-
dor”, afirma Sergio Frangioni,
presidente da Blanver, empresa
especializada na terceirização
de medicamentos e na fabrica-
ção de excipientes — que são to-
da a parte não medicamentosa
de um remédio.

Atualmente, a Blanver expor-
ta para 92 países, que respon-
dem por 36% do faturamento
total da companhia e por 70%
das vendas da área de produ-
tos. Para chegar a esse nível de
internacionalização a compa-
nhia teve de fazer um grande
trabalho para se tornar conheci-
da no mercado farmacêutico
global. “O boca a boca entre os
clientes fez com que o número
de clientes estrangeiros cres-
cesse em uma progressão geo-
métrica”, diz o empresário.

Além de ser conhecido, tam-
bém é importante entender a
dinâmica dos mercados em que
pretende atuar para médias em-
presas em processo de interna-
cionalização. A fabricante de
manequins Expor, por exem-
plo, tem estudado com bastan-

te cautela o mercado colombia-
no, onde planeja expandir sua
presença. “Já sabemos que os
clientes são bastante pulveriza-
dos, então precisamos enten-
der qual o melhor caminho pa-
ra nos firmarmos por lá”, diz
Guilherme Andrade, vice-pre-
sidente de vendas internacio-
nais da empresa.

Chegar a um novo país não é
bem uma novidade para os exe-
cutivos da Expor, que é coman-
dada por Andrade, seus irmãos
Marcos e Octaviano, e pelo pai
Vilemondes. Hoje, a empresa
vende para mais de 30 países,
que respondem por cerca de
40% do faturamento. O que os
Andrade pretendem fazer no
mercado da Colômbia no curto
prazo é muito parecido com a
experiência que tiveram no Mé-
xico. “Temos uma unidade de
negócios separada lá, com cen-
tro de distribuição próprio,
show room e oficina”, diz Gui-
lherme. Além da Colômbia, a
Expor pretende ampliar a pre-
sença no Chile e no Panamá.

O fortalecimento da Expor
nos mercados internacionais le-
vou a empresa a começar a tra-
çar planos ainda mais ousados.
“Quando precisarmos expan-
dir nossa produção, é muito
provável que a nova fábrica
não seja no Brasil, mas em al-
gum dos países para os quais te-
mos bastante demanda”, diz
Andrade. Construir uma unida-
de fabril no México já esteve en-
tre os planos da Expor, que
abandonou temporariamente a
ideia por conta da violência
que envolve aquele país. ■
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Empresas descobrem que não
adianta replicar a experiência, é
preciso conhecer realidade local

Saber a dinâmica
do mercado é
fundamental

➤ ➤➤

Agência de Promoção de Exportações quer atrair investimentos
estrangeiros para setor de petróleo e gás, aeroespacial, entre outros

LEIA MAIS

Fatia da receita 
obtida no exterior

ESTRATÉGIA

Como as empresas médias 
estão participando nos 
mercados globais?

Adotam múltiplas 
estratégias, sendo as 
mais comuns 
a utilização de 
fornecedores 
e distribuidores 
estrangeiros

Aumentaram as 
receitas com vendas 
a clientes e/ou 
operações no exterior 
nos últimos dois anos

Decidem 
oportunidades 
de expansão 
com base em 
mercados 
inexplorados

Têm a due di l igence 
como fator crítico 
de sucesso

Têm os EUA como 
principal alvo de 
expansão (empresas 
do Canadá, Brasil e 
México)

Têm a expansão 
global como parte 
da maioria das 
estratégias de 
crescimento

Planejam aumentar a 
presença externa

Planejam aumentar a 
força de trabalho em 
outros países nos 
próximos cinco anos

COMO SÃO OS NEGÓCIOS
DAS INTERNACIONALIZADAS

Parcela da força de 
trabalho no exterior

Realiza negócios 
em 2 a 5 países
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Fonte: KPMG
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AApex mantémescritórioemDubai, ondecapta investimentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




