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Especial | Multinacionais brasileiras

Fonte: Fundação Dom Cabral. * 1 = favorece pouco; 5 = favorece muito. ** Respostas cumulativas

Política externa brasileira
Impactos no processo de internacionalização das empresas*

Criar linhas de crédito para investimentos no exterior
Negociar a diminuição de barreiras alfandegárias
Buscar lugar de destaque do Brasil no contexto internacional
Dar apoio diplomático às empresas brasileiras com investimentos no exterior
Buscar cooperação bilateral e integração sul-americana
Buscar mais aproximação política e econômica com Brics
Indicar representantes brasileiros para cargos de direção de organismos internacionais
Organizar missões empresariais do governo ao exterior
Participar ativamente dos debates/negociações sobre os grandes temas da agenda global
Definir como prioritária a aproximação política e econômica com países africanos
Obter para o Brasil um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU
Atuar como agente intermediador de conflitos/problemas que afetam outros países
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Negociar a diminuição de barreiras alfandegárias
Buscar cooperação bilateral e integração sul-americana
Buscar lugar de destaque do Brasil no contexto internacional
Criar linhas de crédito par a investimentos no exterior
Dar apoio diplomático às empresas brasileiras com investimentos no exterior
Organizar missões empresariais do governo brasileiro no exterior
Buscar maior aproximação política e econômica com os Brics
Participar ativamente dos debates/negociações sobre os grandes temas da agenda global
Definir como prioritária a aproximação política e econômica com os países africanos
Indicar representantes brasileiros para cargos

Ação diplomática
Aspectos da política externa mais favoráveis à internacionalização, em %**
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Est rat é g i a Fabricante de softwares educacionais estudou durante quatro anos peculiaridades do país

Empresa ensina como conquistar a China
DAVILYM DOURADO/VALOR

Mervyn Lowe, diretor-executivo da P3D: “Em volume de negócios, a China é a última grande fronteira do mundo”

Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Uma empresa brasileira fabri-
cante de softwares educacionais
está apontando novos caminhos
para a conquista do imenso e pou-
co conhecido mercado chinês. A
companhia estudou quatro anos
desde os costumes chineses até os
caracteres complexos de sua lin-
guagem, para só depois traduzir e
lançar seus cursos em 3 D. Não se
trata apenas de uma nova rota de
negócio ou mais um ponto de ven-
da no exterior: a empresa P 3 D, fun-
dada em São Paulo há uma década,
pretende abrir IPOs na China e ins-
talar lá sua própria fábrica. Numa
joint-venture com um parceiro
chinês, a empresa estima que esta-
rá abrindo o capital em três a qua-
tro anos. “Foram necessários qua-
tro anos depois da primeira visita e
pelo menos US$ 300 mil para che-
gar a um produto que pudesse en-
trar no mercado chinês”, diz Mer-
vyn Lowe, diretor-executivo da
P3D. O parceiro chinês exigiu que
os textos fossem traduzidos para
os caracteres locais e situações e
animais típicos do país fossem in-
seridos nas “aulas”. Materiais edu-
cacionais de ciências, biologia,
geografia e química começaram a
ser vendidos em outubro, deste
ano, em Xangai e Pequim.

A P3D pretende faturar na Chi-
na, ainda neste ano, cerca
US$ 1 milhão e dobrar essa cifra
em 2014. Hoje a empresa fatura

R$ 20 milhões, dos quais R$ 18 mi-
lhões em vendas internas. “Em vo-
lume de negócios, a China é a últi-
ma grande fronteira do mundo”,
diz Lowe. Para quem pretende se
aventurar nesse território, ele tem
uma sugestão. “Não compartilhe
seu know-how — eles estão sempre
pedindo, eu estou sempre dizendo
não. Nem veja os chineses com
preconceito. Nós temos uma con-
cepção da China como país de ter-
ceiro e quarto mundo. Mas lá você
tem o primeiro e o sexto mundo”,
diz. Há outras facilidades além do

gigantismo do mercado. “Lá, com
faturamento de US$ 15 milhões eu
abro para a bolsa de valores de
Xangai. Aqui eu não conseguiria,
nem me interessa”, diz. A P3D é re-
ferência mundial no mercado edu-
cacional e exporta para mais de 20
países softwares traduzidos em 13
línguas. No Brasil, está no dia a dia
de mais de 800 instituições, entre
escolas públicas e privadas.

Os investimentos da P3D na Chi-
na fazem parte dos cerca de
US$ 600 milhões que empresas
brasileiras aplicaram naquele país

entre 2002 e 2010. O valor é irrisó-
rio perto das cifras aplicadas pelos
chineses no Brasil. Entre 2007 e
2012, cerca de 60 projetos com in-
vestimentos chineses foram iden-
tificados no país, atingindo
US$ 68,5 bilhões. Desse total, 39 fo-
ram confirmados, somando
US$ 24,4 bilhões, enquanto os ou-
tros 21 continuam em negociação.
As informações constam de estudo
do Conselho Empresarial Brasil-
China (CEBC). Considerando ape-
nas os investimentos confirmados,
as aplicações chinesas aqui seriam

pelo menos 40 vezes superiores às
aplicações brasileiras lá.

A explicação para tanta diferen-
ça estaria no receio de entrar num
território ainda pouco conhecido.
Mas quem ousou está colhendo
frutos. O estudo identificou 57 em-
presas brasileiras presentes no
mercado chinês. Desse total, 40,4%
são escritórios de representação,
36,8%, escritórios de prestação de
serviços, 14,0% são unidades de
produção, 7% são restaurantes e
1,8%, agências. “Há empresas que
prestam serviços, mas também há
as que produzem na China como a
We g e E m b r a e r. Há outras que são
transformadoras de recursos natu-
rais, ou seja, não produzem neces-
sariamente na China, mas distri-
buem lá, como a Va l e , Pe t r o b r a s e
B R Fo o d s ”, diz Sergio Amaral, presi-
dente do CEBC.

No seu entender, para “expandir
os investimentos brasileiros na
China é preciso uma melhor iden-
tificação das oportunidades”. Até
o fim do ano, o Conselho concluirá
um estudo indicando quais são es-
ses nichos. Segundo ele, o estudo já
apontou oportunidades principal-
mente nas áreas de agronegócio e
no ramo da indústria de transfor-
mação de produtos de recursos na-
turais. Depois de concluído, o
CEBC levará o estudo para ser dis-
cutido com o setor privado.

A timidez nos investimentos
brasileiros lá fora não se restringe
à China. “O Brasil tradicionalmen-
te é um país voltado para dentro”,

diz José Augusto de Castro, presi-
dente da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB). “A alega-
ção sempre foi que o mercado in-
terno brasileiro é bastante grande.
Não temos uma cultura exporta-
dora, muito menos uma tradição
de investir no exterior.” Como
agravante, ele lembra que “o seg-
mento industrial do Brasil está
bastante desnacionalizado”.

Para Castro, o “i nv e s t i m e n t o
brasileiro externo, proporcional-
mente a outros países, é muito pe-
queno, seja pela ausência de tradi-
ção, seja pela falta de uma legisla-
ção para amparar os investimen-
tos no exterior”. “Os investimentos
do Brasil, de uma forma geral, es-
tão mais voltados para a América
do Sul, mais especificamente para
a Argentina, mas são investimen-
tos tímidos considerando nosso
potencial”, diz. O Chile, por exem-
plo, apesar de bem menor, tem
muito mais investimentos no exte-
rior, porque “o país tem que cres-
cer para fora, enquanto o Brasil po-
de crescer para dentro”.

Uma série de ações vêm sendo
adotadas para ampliar os investi-
mentos brasileiros no exterior. No
caso específico da China, Ricardo
Santana, diretor de negócios da
Agência Brasileira de Exportações
e Investimentos (Apex Brasil) cita a
Expo Xangai, em 2010, o “maior
evento do mundo em termos de
área, visitantes e atividades”. “De lá
para cá, participamos das princi-
pais feiras do mercado chinês.”

Para chineses, bom relacionamento
vale mais que contrato assinado
De São Paulo

Antes de tentar fazer negócio
com os chineses, procure entender
Confúcio. Uma das citações desse
filósofo diz o seguinte: “Se você es-
tá no meu ciclo de amigos, traba-
lha comigo ou com minha família,
você pode tudo. Se você está fora
desse ciclo, não pode nada.” A re-
comendação é de Roberto Dumas,
professor do Insper e especialista
em economia chinesa. E ajuda a
entender por que há tanta dificul-
dade e tanto desencontro quando
se faz negócios com a China. “Pa r a
os chineses, a amizade conta mais
que o contrato”, diz. Essa maneira
de pensar está mudando, mas con-
tinua valendo. Afinal, diz o profes-
sor, “a China já tem 6 mil anos, che-
gou primeiro, então é preciso en-
tender como os chineses pensam.”

Para ele não há negócio da Chi-
na — no sentido de bom negócio —
sem conhecer a cultura dos chine-
ses. Um contrato não será quebra-
do, por exemplo, se entre as duas

partes já tiver sido criada uma rela-
ção. “Na China, a última coisa que
se faz é o contrato”, diz Dumas.

Para Dumas, a China precisa ser
vista pelas suas diferenças regio-
nais e demográficas. A geração en-
tre 45 e 50 anos, “que apanhou du-
rante a revolução cultural”, não fa-
la inglês. Os mais velhos, que sofre-
ram com a invasão japonesa, são
ainda mais fechados aos estrangei-
ros. Além disso, é preciso conhecer
hábitos essenciais. O chinês, por
exemplo, não gosta de alimentos
congelados. Um investidor que
tentou fabricar refrigeradores de
300 litros sucumbiu, diz Dumas.

Há outros cuidados nessa rela-
ção. “É preciso se relacionar com
todas as instâncias do governo e
tentar negociar com os governos
locais, pois se trata de um país de
um partido único.” De acordo com
o especialista, o que diferencia o
empresário chinês do brasileiro “é
que o primeiro tem custo baixo e o
segundo tem a tecnologia”. A mo-
dalidade de joint venture, exigida

no país, facilita esse entendimen-
to, já que o chinês “tem vergonha
de demonstrar desconhecimento”.
José Augusto de Castro, presidente
da Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB), observa que
uma das justificativas para o pe-
queno número de empresas brasi-
leiras na China é que o país só au-
toriza a entrada de investimentos
em setores que atendem seus inte-
resses. “Outro ponto é que todo in-
vestimento na China exige um só-
cio local e a tecnologia que entra
acaba sendo conhecida”, diz.

Para encorajar os brasileiros a
entrar em território chinês, a
Agência Brasileira de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil) dis-
põe em Pequim de um centro de
negócios que auxilia nos trâmites e
aspectos como legislação e tradu-
ção. “O contato direto com o mer-
cado, tanto pela busca de informa-
ções reais e atualizadas, como pela
presença junto a seus clientes, re-
presenta um elemento importante
no relacionamento com os chine-

ses”, diz Ricardo Santana, diretor
da Apex-Brasil.

Alguns dados ilustram a impor-
tância desse mercado: são cerca de
300 milhões de pessoas com renda

crescente e disposição para o con-
sumo, que buscam produtos de
maior qualidade. Entre esses seg-
mentos, estão o de alimentos, be-
bidas, agronegócios e de moda. O

consumo de alimentos deve cres-
cer 13,2% ao ano entre 2012 e
2016, e chegar a US$ 1 trilhão. O
consumo per capita tende a au-
mentar 12,7% no período. (RC)

Europa agora é o terceiro destino
preferido de companhias brasileiras
Yan Boechat
Para o Valor, de São Paulo

Durante décadas a Europa exer-
ceu um fascínio, quase um fetiche,
para as companhias brasileiras
que sonhavam em conquistar o
mundo por meio de seus serviços e
produtos. No entanto, o complexo
sistema regulatório, as duras leis
trabalhistas e o andar lento da eco-
nomia têm feito com que as multi-
nacionais brasileiras deixem o so-
nho europeu para um segundo es-
tágio em suas estratégias de inter-
nacionalização. A Europa, com sua
rica população de mais de 500 mi-
lhões de habitantes, é claro, ainda
é cobiçada por qualquer compa-
nhia do planeta. Mas, para as brasi-
leiras, não é mais prioridade.

Levantamento da Fundação
Dom Cabral (FDC) sobre as multi-
nacionais do país mostra que a Eu-
ropa se tornou apenas o terceiro
destino preferencial das compa-
nhias brasileiras. Antes do “Ve l h o
M u n d o”, América do Sul e Estados
Unidos recebem mais atenção.
Cerca de 50% das multinacionais
brasileiras têm alguma operação
na Europa, diante de quase 80% na
América do Sul e cerca de 70% nos
Estados Unidos. Pelo estudo da

FDC, só 4,25% das empresas nacio-
nais que cruzaram fronteiras opta-
ram por iniciar esse movimento
em algum país europeu. A explica-
ção, diz o professor Sherban Leo-
nardo Cretoiu, organizador da pes-
quisa, tem várias razões. Uma de-
las, e talvez a principal, é o fato de
as empresas brasileiras nem sem-
pre terem um capital tecnológico
competitivo no mercado europeu.

A Metalfrio decidiu ir para a Eu-
ropa por essa questão. Ela passou a
se ver ameaçada pela forte concor-
rência chinesa, que conseguia ob-
ter vantagens competitivas atuan-
do principalmente no segmento
mais básico. “Era uma concorrên-
cia feroz, em que não conseguía-
mos competir, estávamos ameaça-
dos de perder mercado”, diz Luiz
Eduardo Moreira Caio, presidente-
executivo. A solução foi buscar tec-
nologias para agregar mais valor a
seus produtos e escapar da concor-
rência chinesa. “Fomos para a Eu-
ropa atrás de tecnologia e de nos-
sos clientes, que também estavam
se internacionalizando”, diz Caio.

A companhia optou por fazer
uma aquisição. Adquiriu a dina-
marquesa C a r av e l l , que já tinha
longa tradição nesse mercado. Pa-
ra conseguir reduzir os custos, a

Metalfrio optou por ir para as fran-
jas da Comunidade Europeia, on-
de a mão de obra é mais barata,
mas com boa infraestrutura. Hoje
produz no enclave russo de Cali-
ningrado, na Polônia, às margens
do mar Báltico, e na Turquia.

A companhia também foi para a
Europa em busca de clientes anti-
gos que iniciaram um processo
amplo de internacionalização, co-
mo a A m b e v, por exemplo.

A Stefanini foi com a cara e a
coragem para a Europa no início
dos anos 2000. A empresa, que ti-
vera boas experiências na Améri-
ca do Sul optou por começar do
zero em três países em 2003: Por-
tugal, Espanha e Itália. “Não foi fá-
cil e, hoje, com a experiência que
temos, não sei se tomaríamos a
mesma decisão”, diz Marco Stefa-
nini, o presidente da empresa. Pa-
ra ele, a Europa, sem dúvida, é um
grande mercado, mas com igual-
mente grandes desafios.

Desde 2010, quando a compa-
nhia adquiriu a americana Te c h
Te a m , a Stefanini está presente em
12 países europeus. Optou, assim
como a Metalfrio, em concentrar
suas operações em países mais ao
leste, mas que ainda estão dentro
da União Europeia.

América do Sul e EUA são pontos de
partida para internacionalização
Luiz Maciel
Para o Valor, de São Paulo

Começar pelos vizinhos da
América do Sul, estabelecer uma
base nos Estados Unidos na pri-
meira oportunidade e, em segui-
da, expandir os negócios para os
países que oferecerem as melhores
condições para o seu setor de ativi-
dade. Este ainda é o caminho mais
trilhado pelas multinacionais bra-
sileiras no exterior, de acordo com
estudo da Fundação Dom Cabral
(FDC), que analisou o desempe-
nho de 63 delas — 47 com unida-
des próprias no exterior e 16 com
franquias — ao longo de 2012.

A novidade é o interesse cada
vez maior despertado pela África
e Ásia. “A China já é o sexto país
mais procurado pelas empresas
brasileiras internacionalizadas,
que no ano passado também au-
mentaram significativamente a
presença no continente africano”,
revela o coordenador da pesqui-
sa, Sherban Cretoiu, do Núcleo de
Relações Internacionais da FDC.

Os países sul-americanos servi-
ram de entrada para 32 das com-
panhias pesquisadas — com desta-
que para a Argentina, preferida
por 14 delas. A segunda região

mais procurada foi a América do
Norte, escolhida por 20 empresas
(16 instaladas nos Estados Uni-
dos), seguida pela Europa, que re-
cebeu seis (quatro em Portugal), a
África, que abrigou quatro (três
em Angola), e a Ásia, preferida por
uma (na China). “É natural que as
empresas optem, num primeiro
momento, por ambientes de negó-
cios mais parecidos com o que elas
já têm, para facilitar a adaptação
aos novos mercados. Isso explica a
preferência por América do Sul,
Portugal e Angola”, diz Cretoiu.

A preferência pelas Américas do
Sul e do Norte é mais visível entre
multinacionais com unidades pró-
prias no exterior do que nas em-
presas que se internacionalizam
por meio de franquias. No primei-
ro grupo, 50% optaram pela Amé-
rica do Sul e 30,65% pela América
do Norte, enquanto no segundo
esses índices foram, respectiva-
mente, de 31,25% e 25%. Isso se de-
ve, segundo os analistas da FDC, ao
fato de a instalação de uma fran-
quia no exterior representar bem
menos riscos e investimentos do
que a constituição de uma subsi-
diária. Além disso, não demanda
da empresa brasileira tanto conhe-
cimento da cultura e do ambiente

de negócios do país, pois será ope-
rada por franqueados locais.

Dos 84 países que compõem o
mapa da internacionalização bra-
sileira, 61 entram na lista por abri-
gar exclusivamente subsidiárias,
outros 22 por serem endereço de
subsidiárias e de franquias, e so-
mente um – o Kuwait – por ter sido
escolhido apenas por franquias
verde-amarelas. No total, 30 seto-
res de atividade participam da ex-
pansão brasileira, com destaque
para os de alimentos e de tecnolo-
gia da informação entre as empre-
sas com subsidiárias, e o de moda,
entre as de franquias – todos com
cinco representantes cada um.

A partir da primeira unidade no
exterior, de qualquer modalidade,
o relatório da FDC mostra que a ex-
pansão das multinacionais brasi-
leiras costuma tomar rumos mais
diversos, mas sem deixar de refor-
çar a presença nas regiões mais co-
nhecidas. A América do Sul segue
sendo a região mais procurada pe-
lo conjunto das multinacionais,
abrigando 77,78% delas, seguida
pela América do Norte (69,84%),
Europa (53,97%), Ásia (41,27%),
América Central e Caribe (33,33%),
África (30,16%), Oriente Médio
(23,81%) e Oceania (11,11%).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Especial Multinacionais brasileiras, p. F4.




