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MULTINACIONAIS Cresce o número
de empresas com presença no México

POR ANDRÉ SIQUEIRA

A
s consumidoras mexicanas
começaram a receber, na se-
gunda-feira 1°, as visitas de
consultoras da Natura, com
seus inseparáveis catálogos e

kits de amostras de produtos. A fabri-
cante de cosméticos soma-se às 203 em-
presas brasileiras com atividades naque-
le país, um número que cresceu 650%
entre 2001 e 2004, de acordo com da-
dos da Embaixada do México no Brasil.
A lista de negócios na fila para ingres-
sar no país é grande e abrange segmen-
tos que vão de franquias de ensino a
transporte aéreo.

"O México é o segundo maior mercado
da América Latina", diz o presidente da
Natura, Alessandro Carlucci. A afirma-
ção sintetiza o interesse da maioria das
empresas pelo novo mercado. A entra-
da da fabricante de cosméticos ocorre
de modo tímido, com apenas 28 funcio-
nários (3 brasileiros e 25 mexicanos),
também responsáveis pelo recrutamen-
to de novos revendedores. "A venda di-

reta é diferente do varejo. Começa
quando a primeira venda é faturada e
cresce gradualmente", diz o executivo.
O objetivo é atingir 4 mil consultoras
até o fim de 2006.

A empresa evita comentar os inves-
timentos na operação, por enquanto
restritos à montagem de um escritório,
que fará as vezes de show-room e cen-
tro de treinamento, a Casa Natura. Na-
da tão luxuoso quanto o espaço de mes-
mo nome inaugurado há três meses em
Paris, para funcionar como ponto-de-
venda (quadro). E a chegada ao Méxi-
co, entretanto, que marca a retomada
da expansão internacional da marca
por meio da venda direta.

A próxima empresa a desembarcar no
México pode ser a Bit Company, fran-
quia de cursos profissionalizantes, com
179 unidades, mas ainda restrita ao Bra-
sil. "Participamos de uma feira de fran-
quias em março e percebemos o grande
potencial do país para dar início à nossa
internacionalização", conta Fernando
Cofiel, gerente de processos e infra-es-
trutura técnica da rede. "Identificamos
um perfil demográfico parecido com o

brasileiro: uma grande população com
carência de qualificação profissional."

Segundo o executivo, a empresa está
em contato com potenciais investidores
dispostos a assumir a franquia no país.
"Só precisamos fechar com a pessoa cer-
ta para começar a operação", diz Cofiel.
A adaptação dos livros e da metodologia
ficará a cargo do escritório brasileiro.

A Bit Company chegou ao México em
uma comitiva organizada pela Associa-
ção Brasileira de Franchising (ABF), em
parceria com a agência governamental
de estímulo às exportações, a Apex. O
diretor-executivo da entidade, Ricardo
Camargo, conta que pelo menos duas
redes brasileiras devem estrear naquele
país ainda este ano. "O México tem um
grande potencial de expansão, com eco-
nomia mais estável que a nossa e em
crescimento", avalia o executivo.

Outra interessada no país é a compa-
nhia de aviação Gol, que divulgou em
julho a possibilidade de constituir uma
joint venture com o grupo mexicano In-
versiones y Técnicas Aeroportuárias
S.A. O objetivo é explorar o mercado de
transporte aéreo no segmento low cost,
low fare (baixo custo, baixas tarifas), a
exemplo da operação brasileira.

Por trás do interesse dos brasileiros
pelo México há o esforço das autorida-
des daquele país em atrair investimen-
tos estrangeiros. O adido comercial Ro-
berto Díaz Martínez é também o repre-
sentante no Brasil do Banco Nacional
de Desenvolvimento Exterior (Banco-
mext), instituição financeira que ofere-
ce recursos para as empresas interessadas
em usar o território mexicano como base
de exportação. Como se vê, a imagem



"Temos acordos comerciais com 44
países e oferecemos crédito a taxas de
juro menores para os exportadores", afir-
ma Martínez. O adido comercial visita
pessoalmente todas as empresas inte-
ressadas em atuar no México e organiza
eventos para falar das vantagens de in-
vestir no país. "Podemos entrar com até
50% do valor inicial do projeto de um
grupo estrangeiro", diz ele. "Mas a maio-
ria opta por abrir primeiro um escritó-
rio para conhecer o mercado."

A alternativa escolhida, há quatro
anos, pela Microsiga foi oferecer uma
franquia no país. No início de 2004, a
empresa de softwares brasileira com-
prou a operação do franqueado, com
o objetivo de investir mais na amplia-
ção dos negócios. O resultado foi a
conquista de 3% do mercado. "É mais
do que grandes empresas de software
americanas alcançaram com mais
tempo de atuação", diz o diretor de
mercado internacional da Microsiga,
Cláudio Bessa.

O executivo afirma que o mercado
mexicano é grande o bastante para as
ambições da empresa, mas vale lembrar
o quanto é tentadora, para quem já está
no México, a investida no mercado dos
EUA; negócio facilitado pelas regras do
Tratado de Livre Comércio da América
do Norte, o Nafta. A fabricante de ôni-

rada em 2000 e atingiu a produção de 4
mil veículos por ano antes de iniciar as
exportações para o mercado americano,
hoje nos planos da empresa.

Outra que persegue o Tio Sam é a
franquia de restaurantes delivery Chi-
na In Box. Depois de chegar ao Méxi-
co, há três anos, a rede faz uma rota típi-
ca dos imigrantes para o
país vizinho. Abriu cin-
co unidades nos muni-
cípios de Cidade do Mé-
xico, Guadalajara e, por
último, em Monterrey.
O próximo passo deve
ser a abertura de uma
loja em Miami, no sul
dos EUA - a operação
já está completamente
formatada pelo escritó-
rio brasileiro. "A idéia
era essa mesmo, chegar cada vez mais
perto do mercado americano", diz a di-
retora da rede, Regina Seixas.

Camargo, da ABE, faz um alerta às
franquias brasileiras interessadas em
usar aquele mercado apenas como tram-
polim para os EUA: "Quem entrar no
México terá de enfrentar também as
grandes redes norte-americanas, como
a Kentucky Fried Chicken (KFC) e a
Starbuck's, sem falar nas franquias lo-
cais, que crescem 15% ao ano".

A rede de fast-food Habib's enfrenta

hoje problemas no mercado
mexicano. Depois de abrir cin-
co restaurantes em 2003 e
alardear o sucesso inicial da
operação - uma das lojas da
Cidade do México chegou a
registrar o maior ticket médio
de toda a rede -, a empresa
estuda deixar o país.

Há várias hipóteses sobre os
motivos que levaram ao im-
passe nos negócios no Méxi-
co. Um deles, uma espécie de
justificativa extra-oficial di-
vulgada dentro da própria em-
presa, seria a dificuldade dos
executivos brasileiros para se
adaptar ao novo país. Outra
possibilidade é o alto custo,

principalmente em marketing, para
criar o interesse local pela culinária ára-
be - uma cozinha completamente dife-
rente da consumida pelos mexicanos.
Por meio da assessoria de imprensa, a
direção do Habib's informa que um exe-
cutivo foi enviado ao país e terá o prazo
de 90 dias para decidir o destino das lo-
jas. Até lá, a empresa evita comentar a
crise local, responsável também pelo
fim do plano de chegar aos EUA.

Mesmo com alguns revezes, o adido
comercial do México considera con-

sistente o crescimen-
to do interesse brasi-
leiro. Ele ressalta o fa-
to de grandes empre-
sas brasileiras terem
instalado subsidiárias
e escritórios regionais
para participar de ne-
gócios no país, e cita a
Petrobrás e as constru-
toras Andrade Gutier-
rez e Odebrecht.

De acordo com Mar-
tínez, os investimentos diretos de em-
presas do Brasil no México (US$ 180
milhões até dezembro de 2004) repre-
sentam 44% do valor aportado pelos 12
países da Associação Latino-America-
na de Integração (Aladi). "Queremos
ampliar os acordos comerciais com o
Brasil e sabemos que os empresários
brasileiros também querem essa proxi-
midade maior", diz Martínez. À seme-
lhança das consultoras da Natura, as
autoridades mexicanas vão continuar
a bater em nossas portas.

bus Po-
lomex, par-

ceria entre a brasi-
leira Marcopolo e a

Mercedes-Benz, foi inaugu-
para os EUA não atrai apenas
candidatos à imigração ilegal.

porta de entrada
xico como
do Mé-

Fonte: Carta Capital, a. 12, n. 354, p. 46-47, 10 ago. 2005.




