
Na esteira das grandes corpora-
ções, companhias nacionais de
médio porte estão descobrindo
as vantagens de expandir os ne-
gócios para além das fronteiras
nacionais, como estratégia de
valorização da marca, além da
ampliação do mercado.
Estudo da consultoria KPMG

mostra que 35% da receita das
médias empresas vêm de negó-
cios fora do país de origem. No
Brasil, o índice é de 18% —
abaixo dos Estados Unidos e Ca-

nadá, mas a média é considera-
da muito boa. “Nos Estados
Unidos e Canadá, que têmmer-
cados mais saturados, o índice
de internacionalização é
maior. Mas o Brasil exibiu grau
considerável. Até pouco tem-
po, as médias eram pouquíssi-
mo representativas”, diz Sid-
ney Ito, sócio-líder de consul-
toria em riscos da KPMG e res-
ponsável pelo estudo que abor-
dou 1.150 empresas médias nos
EUA (com faturamento de US$
200 milhões a US$ 1 bilhão),
Canadá (de US$ 5 milhões a
US$ 500 milhões), México e

Brasil (em ambos de US$ 1 mi-
lhão a US$ 249 milhões).
Ao levar suasmarcas para ou-

tros países, as empresas conse-
guem valorizá-las no mercado
nacional, acredita Ito. “Verifi-
cando que o público externo
gosta de um produto, o consu-
midor, especialmente das clas-
ses C, D e E, passa a valorizá-lo
mais”, diz.
Apesar do crescente interesse

das companhiasmédias brasilei-
ras em se internacionalizar, elas
têm perspectivas modestas para
a contratação de funcionários e
o incremento dos ganhos no ex-

terior. As brasileiras têm só 7%
da força de trabalho fora do país,
contra a média internacional de
25%. Nos EUA, o índice é de
36% e no Canadá, 34%. Entre as
empresas sediadas no Brasil,
71% planejam manter as equi-
pes internacionais domesmo ta-
manho e apenas 29% pensam
em aumentá-las nos próximos
cinco anos, enquanto 72% das
americanas e 55% das canaden-
ses querem ampliar suas forças
de trabalho fora das fronteiras.
Na expansão do faturamento,

as brasileiras também são con-
servadoras: esperam ampliar
em 20% a receita no exterior no
prazo de cinco anos. O índice é
de 39% nos EUA, 38% no Cana-
dá e de 26% no México.
Isso porque a aposta é nomer-

cado doméstico, e a crise global
traz desânimo aos empresários.
Acontece que a internaciona-

lização é uma estratégia de lon-
go prazo, explica Ito, na qual a
empresa se posiciona para neu-

tralizar eventuais oscilações da
economia no país damatriz, ga-
nhar prestígio, fazer network
internacional, ter acesso a no-
vas tecnologias e a mão de obra
especializada, caso venha a pre-
cisar deles em seu QG.
Quando olham para o mapa

mundi, os executivos brasilei-
ros pensam primeiro nos EUA
(49%). “Lá, os produtos brasilei-
ros podem alcançar maior va-
lor”, diz Ito, lembrando que o
país tradicionalmente exporta
matérias-primas para a Europa
e a Ásia. Mas as empresas nacio-
nais também são atraídas para
Chile e Argentina (41%) e ou-
tros países da América do Sul
(45%). “Além da proximidade,
que favorece a integração, esses
países demandamprodutosme-
nos sofisticados, o que se traduz
emmais oportunidades”, anali-
sa Rogério Bellini, diretor de ne-
gócios da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex). ■

Esforço de longo prazo— aome-
nos 15 anos — e dedicação para
atingir padrão de qualidade
mundial são as características
comuns às companhias com fa-
turamento de até R$ 1 bilhão e
que, de fato, conseguem inter-
nacionalizar seus negócios.
A análise é de Sherban Leo-

nardo Cretoiu, professor-coor-
denador do Núcleo de Negócios
Internacionais da Fundação
Dom Cabral (FDC), responsável
por um estudo realizado com

60 empresas que expandiram
seus negócios para além das
fronteiras nacionais. O levanta-
mento serviu de base para ela-
boração do ranking dasmais in-
ternacionalizadas.
“Amaioria das empresas tem

líderes comvisão demundo cla-
ra, na qual a atenção ao padrão
mundial de qualidade está sem-
pre presente”, diz. “Tanto que
não há predominância de setor
ou tipo de negócio, nemmesmo
de porte nas que alcançam os
melhores índices.”
De modo geral, as brasileiras

que “chegaram lá” iniciaram a
atuação internacional como ex-

portadoras, abrindo mercados e
verificando que conseguiam
atender multinacionais — são
fornecedoras de outras compa-
nhias, como a autopeças Sabó.
Depois, abrem uma unidade de
vendas e, apenas na etapa se-
guinte, implantam fábricas. A
maioria das líderes no ranking
de internacionalização (63%)
monta emoutros países daAmé-
rica Latina a primeira subsidiá-
ria fora do Brasil. A América do
Norte é o primeiro destino de
23%das empresas. Mas há tam-
bém exceções: a franqueadora
Yogoberry abriu sua primeira lo-
ja no Irã, em 2011. ■ J.G.
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Internacionalizadas elevampadrãodequalidade

DESTAQUE GLOBALIZAÇÃO

Empresas brasileiras demédio
porte já ganham omundo

Êxito no mercado internacional
implica empenho de longo prazo
e foco no desenvolvimento

Companhias desbravam mercado estrangeiro, valorizando suas marcas, sobretudo nas classes C, D e E

Ito,daKPMG:“Obrasileirovalorizamarcasqueganhamomundo”

MUNDO AFORA Médias empresas buscam negócios além das fronteiras
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Fonte: KPMG

*Nos próximos cinco anos
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AS MAIS GLOBAIS

ENTRE AS EMPRESAS COM 
FATURAMENTO TOTAL DE 
ATÉ R$ 1 BILHÃO

AS QUE POSSUEM MAIS SUBSIDIÁRIAS

Fonte: Ranking 2012 da Fundação Dom Cabral (FDC)

1       Metalfrio

2       Ibope

3       Sabó

4       Ci&T 

5       Artecola

6       Agrale

7       Cia Providência

8       Bematech

9       BRQ IT Services

10      Eliane

Número de países onde está presente, além do Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




