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ao país; já havia estado na França 
seis vezes. Por isso, Giacomini 
confiou ao diretor a tarefa de des
bravar o mercado. Remedio será 
o responsável pela operação da 
Archo Solutions Europe.

Giacomini fundou a Archo em 
1999. Ele enxergou a oportunidade 
de criar o negócio quando era fun
cionário da Embraer. “Procurava 
fornecedores e percebi que não 
havia boas empresas de engenha
ria na área de projetos elétricos”, 
afirma. Desde o início, a Embraer 
é sua principal cliente — respon
de hoje por 60% da receita. Dimi
nuir essa dependência é um dos 
objetivos do plano de internacio
nalização pensado pelo empreen
dedor. Além disso, a companhia 
quer reforçar o time de pesquisa
dores e profissionais especializa
dos na área de aviação.

INCENTIVO PARA ESTRANGEIROS
Ao avaliar opções na Europa, a 
França se destacou pela sua im
portância nesse setor. Durante 
um evento da AFII (Agência Fran
cesa para Investimentos Interna
cionais), em São Paulo, apareceu 
outro atrativo: Remedio conheceu 
as vantagens que o governo ofe
recia para atrair empresas estran
geiras. Um dos primeiros pontos 
a chamar a sua atenção foi o pro
grama de estímulo à pesquisa e 
desenvolvimento (veja mais no 
quadro da pág. 109).

Depois de três meses de projeto 
e de negociações prévias, Remedio 
e a Archo desembarcaram na Eu
ropa. François Removille, diretor 
geral da AFII no Brasil, foi o res
ponsável por entrar em contato 
com as agências regionais france
sas para encontrar um local com

perfil para receber a companhia. 
Três cidades responderam à son
dagem: Pau, na região da Aquitâ- 
nia; Toulouse, nos Midi-Pyrénées; 
e Marselha, na Provence-Alpes- 
-Côte D’Azur (PACA). Na hora de 
montar o roteiro, Pau acabou fi
cando de fora. Era mais distante 
de Paris e não tinha uma atuação 
tão forte no ramo de aviação.

Ainda no Brasil, Toulouse foi 
identificada como favorita. Para a 
Archo, ficar próxima da fabrican
te mundial de aviões Airbus e do 
polo Aerospace Valley — que reú
ne 1.600 instituições e empresas 
do setor — era estratégico. Do la
do de Marselha, a fabricante de 
helicópteros Eurocopter e a in
dústria de defesa naval DCNS 
eram os grandes atrativos — po
deriam significar uma abertura de 
novos mercados. Mas, depois da
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viagem e das propostas oferecidas 
pelas duas regiões, houve uma 
mudança na decisão. Em julho, a 
Archo anunciou a escolha de Mar
selha. “Achamos que seria mais 
estratégico ficar próximo de uma 
empresa do setor de defesa naval 
e abrir mais uma frente de merca
do”, afirma Giacomini.

Os benefícios oferecidos pela 
agência de promoção da Proven- 
ce também tiveram influência na 
decisão. A criação e incorporação 
da empresa, com um custo ava
liado em € 600, sairá de graça e 
terá o apoio do escritório local da 
consultoria PwC. A agência ainda 
vai prestar serviço gratuito para

selecionar os primeiros contrata
dos na região, ajudar a emitir o 
visto de residência de Remedio e 
dar apoio para localizar um imó
vel onde ele possa morar com a 
família e abrir o escritório.

Os contatos feitos com as em
presas locais já trazem desdobra
mentos. A Archo assinou um ter
mo de confidencialidade para 
prestar serviços em parceria com 
a francesa Aerotech, uma consul
toria de gestão de pessoas na 
área de aviação. Além disso, o 
jantar com a DCNS rendeu à em
presa uma reunião no Rio de Ja
neiro para tratar do projeto PRO- 
SUB. No Brasil, a companhia

francesa tem um contrato com a 
Marinha para a construção de 
submarinos — e está em busca 
de fornecedores locais.

UM NOVO PASSO NO EXTERIOR
O desembarque da Archo Solu
tions na Europa não é o seu pri
meiro movimento para fora do 
Brasil. No começo deste ano, a em
presa firmou uma parceria para 
abrir uma unidade junto à sede da 
Embraer em Melboume, na Flóri
da. Segundo Giacomini, a Archo 
Solutions USA fará trabalhos de 
engenharia, projeto e manufatura 
de cablagem (os painéis com ca
bos elétricos usados nos aviões).
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“Somos uma empresa brasileira 
que está se expandindo no mer
cado mundial. Para o nosso setor, 
tanto os Estados Unidos quanto 
a Europa são muito importantes”, 
diz Giacomini.

Na França, a Archo optou por 
criar uma SAS (sociedade por 
ações simplificada). A intenção é 
constituir um estatuto em que Gia
comini se tome o acionista majo
ritário como pessoa física. Assim, 
a empresa terá uma estrutura ju
rídica independente da Archo So
lutions Brasil — será uma compa
nhia de direito francês. Remedio 
já prepara as malas para a mudan
ça, em outubro. Até lá, ele terá tem
po para preparar o plano de negó
cios e fincar, de vez, a bandeira da 
Archo Solutions na França. 
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 296, p. 106-109, set. 2013.




