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Rentabilidade e qualidade da gestão dão importância a subsidiárias locais. 
 
Mais uma comprovação do sucesso da gestão brasileira é o destaque das subsidiárias locais de 
multinacionais, que têm ganhado destaque além da América do Sul. Desde dezembro, a Fiat do 
Brasil, que já respondia pelas subsidiárias sul-americanas, passou a comandar as operações na 
África do Sul. No setor de rolamentos, a japonesa NSK tem, no Brasil, a maior participação d 
mercado fora do Japão. No setor de informática, a Dell instalou no País uma de suas cinco fábricas 
no mundo.  
 
"O caso é que muitos fatores podem estar influenciando estes movimentos: o estilo de gestão do 
líder à frente da empresa no País e a performance de destaque alcançada aqui pela companhia 
perante as demais filiais com atuação em outros países", enfatiza Alessandro Saade, professor de 
marketing intenacional da Mercatus Educação em Negócios da Universidade Cruzeiro do Sul.  
 
A performance das subsidiárias tende a melhorar conforme o tempo de atuação no País, na 
opinião de Carlos Eduardo Romani, chefe de vendas da NSK no Brasil, empresa japonesa de 
rolamentos. A NSK iniciou suas atividades no Brasil em 1970. Hoje, produz 50 milhões de 
rolamentos por ano em sua fábrica em Suzano, interior paulista e detém 25% de participação no 
mercado brasileiro.  
 
Recentemente, a subsidiária brasileira foi escolhida para liderar as atividades de marketing na 
área de mercado de reposição (aftermarket) para toda a América Latina. A escolha se deveu ao 
fato de a empresa apresentar resultados relevantes dentro da companhia, inovando nas 
operações do mercado de reposição. A filial brasileira ganhou importância para a matriz ao 
conquistar um market share significativo, maior que o da NSK nos Estados Unidos. Em relação ao 
faturamento anual, o Brasil, com R$ 350 milhões, oscila entre o terceiro e o quarto lugar em nível 
de rentabilidade entre as subsidiárias da NSK.  
 
"O ponto mais importante da NSK Brasil está na participação de mercado. A subsidiária também 
foi a primeira a desenvolver serviços para os clientes da marca. Além de trabalhar como 
vendedora de rolamentos, a filial atua como provedora de soluções, ou seja, trabalha com o 
conceito de parceria junto aos clientes finais, dando-lhes suporte no momento de montar o 
equipamento", ressalta Romani. 
 
NSK investe em centros de capacitação técnica  
 
Para desenvolver o acompanhamento personalizado, completa o executivo, uma equipe é 
disponibilizada para a tarefa. Buscando ter um grupo em cada região para prestar o serviço ao 
consumidor, a NSK Brasil investiu em centros de capacitação técnica. "Hoje, existem oito 
espalhados pelo Brasil, nos quais 11 mil profissionais são formados por ano", diz Romani. 
 
A dimensão do mercado brasileiro em determinados segmentos impressiona as matrizes, ressalta 
Fernando Loureiro, diretor de Comunicação e Assuntos Corporativos da Dell Brasil. O Brasil é um 
dos 10 principais países do mundo com potencial de mercado em Tecnologia da Informação (TI). 
A posição da Dell no País é estratégica, pois 42% das vendas da empresa na América Latina são 
oriundas daqui.  
 
A multinacional americana não possui muitas fábricas nas suas regiões de atuação. Geralmente, 
os produtos são importados pelas subsidiárias. Apenas cinco países possuem planta industrial, o 
Brasil entre eles. Além disso, só existem três centros de desenvolvimento de software para gestão 
interna global da Dell. O único país fora dos Estados Unidos com fábrica e centro de 
desenvolvimento é o Brasil.  



"A subsidiária brasileira poderia ter mais notoriedade do que já tem, caso não houvesse tanta 
complexidade fiscal no País. A filial poderia crescer mais rápido, receber mais investimentos. 
Porém, a ilegalidade no mercado de informática e a evasão fiscal das empresas que importam 
produtos do gênero, sem declarar e recolher impostos, geram insegurança. Falta uma fiscalização 
mais rígida por parte das autoridades", analisa Loureiro. 
 
Canon tem operação própria no brasil  
 
Segundo Odilon Nogueira Júnior, gerente geral de vendas da Canon no Brasil, os países do grupo 
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) devem fazer parte dos planos estratégicos de qualquer 
empresa que vise um futuro promissor no mercado mundial. No Brasil, a Canon tem uma 
operação própria com cerca de 200 funcionários trabalhando, mas existe um projeto de abrir uma 
fábrica em solo brasileiro.  
 
"A Canon acredita no futuro do Brasil. O País está abaixo apenas do México, na América Latina, 
em relação a volume de negócios no setor de produtos corporativos. A Canon Brasil tem 7% do 
mercado nacional de multifuncionais de impressão a laser. Em 2010, o objetivo é chegar a 20%. 
Para isso, a intenção dos dirigentes da subsidiária é defender a importância de se produzir os 
produtos da empresa no Brasil, aproveitando o potencial do mercado", avalia Nogueira. 
 
Processos de gestão criados pelas subsidiárias brasileiras também se destacam nas 
multinacionais. Segundo Clemis Miki, gerente geral responsável pela divisão de Gases Industriais 
da AGA na América do Sul, a qualificação, a criatividade e a flexibilidade dos executivos latinos 
são fatores que potencializam o rendimento da subsidiária no País e chamam a atenção da 
multinacional para a região.  
 
A AGA reestruturou recentemente a sua diretoria de Gases Industriais. Desde julho do ano 
passado, dois novos diretores brasileiros estão no comando das operações no Brasil e na América 
do Sul - as duas diretorias ficam no Brasil. A AGA, integrante do grupo alemão Linde, é hoje a 
segunda maior produtora de gases industriais e medicinais do Brasil.  
 
"Apesar das dificuldades na infra-estrutura de comunicação tecnológica, a velocidade de 
implementação no Brasil de alguns procedimentos vindos da Europa surpreende a matriz. A 
extensão geográfica, a densidade populacional e o mercado consumidor agressivo brasileiro são 
relevantes. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter uma subsidiária da AGA e responde 
pela metade do faturamento de 300 milhões de euros verificado na região", pontua Miki.  
 
A qualidade da gestão e o nível de profissionais no Brasil sempre foram aclamados por empresas 
no exterior, explica Flávio Kosminsky, sócio da Korn/Ferry International Brasil, consultoria 
especializada em estrutura organizacional. Se antigamente os executivos estrangeiros  
eram enviados para o País para conhecerem um ambiente de extrema instabilidade político-
econômico, hoje o foco é no crescimento.  
 
"Com a estabilidade e a percepção das multinacionais sobre a importância do grupo BRIC, o Brasil 
o torna-se um mercado potencial. A tendência é que cada vez mais as multinacionais invistam nas 
subsidiárias brasileiras", considera Kosminsky. 
 
Brasil é segunda maior operação da Fiat  
 
No grupo automobilístico italiano Fiat, a subsidiária brasileira é considerada a segunda operação, 
perdendo apenas para a matriz. Na semana passada, o presidente do grupo, Luca Cordero di 
Montezemolo, confirmou o plano de investir no País de 1 bilhão de euros, nos próximos quatro 
anos. Um dos motivos da visita de Montezemolo à fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, é a 
comemoração dos 30 anos da empresa no Brasil. 
 



Outra prova da importância da Fiat do Brasil para o grupo foi uma mudança na estrutura do 
grupo, anunciada em dezembro. A Fiat brasileira, que já respondia por toda a América do Sul, 
passou a comandar a subsidiária da África do Sul. Contribuiu para esta decisão a similaridade da 
gama de produtos fabricados e comercializados, e do mercado de atuação. Estes pontos em 
comum fazem com que os conhecimentos desenvolvidos pela Fiat no Brasil possam ser aplicados 
também nas operações da África do Sul. 
 
Assim, o presidente da Fiat do Brasil, Cledorvino Belini, dirige a Fiat na América Latina e na África 
do Sul. Os resultados da subsidiária brasileira em 2005 colocam a empresa em um nível de 
representação cada vez mais alto no contexto internacional da matriz. Hoje, a operação da Fiat na 
América Latina representa 30% do total do grupo em volume de vendas.  
 
Outro aspecto positivo é que os resultados consolidados da matriz apresentaram grandes avanços 
em 2005, e as operações brasileiras contribuíram para isso. Ano passado, a produção no País 
cresceu 15%, superando 500 mil veículos; o faturamento saltou para R$ 13,1 bilhões, um 
aumento de 24,8%, e o lucro líquido foi de R$ 511 milhões.  
 
"A Fiat do Brasil obteve autorização para praticamente dobrar o seu plano de investimentos, agora 
previstos em R$ 2,5 bilhões nos próximos três anos (2006-2008). Deste total, R$ 900 milhões 
serão aplicados ainda neste ano. Assim, poderemos manter o ritmo de crescimento da marca no 
Brasil e na América Latina. Este é o maior programa de investimentos que a Fiat já realizou no 
País após a sua instalação, em 1976", considera Belini. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 abr. 2006, Gerência, p. B-10. 
 


