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O país das

formiguinhas
Por mais que o termo sugira um fenômeno de grandes proporções, a verdade é que, em muitíssimos casos, o processo de expansão internacional de uma
empresa é um trabalho de formiguinha. A brasileira
Natura, uma das maiores companhias mundiais do
segmento de cosméticos, é um exemplo lapidar. Só ago-

ra, após ter pacientemente construído redes de vendas diretas em vários
países da América Latina, a empresa anunciou que passará a produzir,
em breve, por intermédio de terceiros, em três países da região. Hoje, a
Natura, conhecida por seu modelo de vendas diretas, já tem 160 mil consultoras (vendedoras) no exterior. Nossa reportagem de capa esmiúça
o processo de recrutamento desse exército e sua importância vital para
o sucesso das próximas etapas do processo de expansão internacional
da empresa.
Outro grupo brasileiro, o paranaense Positivo, dedicado à
educação e à informática, conquistou, com idêntica discrição e um
trabalho metódico, uma sólida presença externa com um produto altamente inovador: as chamadas e-tables, ou mesas didáticas. Simples
em sua concepção e admiráveis em sua eficácia, essas mesas abreviam
e enriquecem o aprendizado e, melhor, podem ser adaptadas ao ensino
de diversas disciplinas em diferentes idiomas. Um produto, em suma,
dotado de um apelo e uma funcionalidade praticamente universais.
Como você rapidamente depreenderá da leitura desta edição
de PIB, as empresas brasileiras avançam em diversas frentes no ambiente globalizado. A gaúcha Taurus, por sua vez, tradicional fabricante de armas de fogo, cresce no mercado americano, onde inaugurou
uma fábrica própria.
Mas a globalização, como se sabe, é uma estrada de mão dupla. É uma highway onde empresas do mundo inteiro buscam oportunidades em todos os mercados do planeta. O Brasil, nesse aspecto,
também vai muito bem. Como revela em um ensaio primoroso o jornalista inglês Richard House, ex-correspondente do diário londrino
The Independent no Brasil, nosso país tornou-se um dos mercados mais
atraentes para multinacionais do mundo inteiro. É no Brasil, segundo
Richard, mais que em qualquer outra nação, que essas empresas buscam − e, na maioria dos casos, conseguem − compensar as perdas que
ainda vêm tendo em seus países-sedes por conta da crise internacional
de 2008/2009. O Brasil, quem diria, virou uma tábua de salvação para
corporações gigantescas. Graças ao trabalho de tantas formiguinhas
estamos, finalmente, nos tornando gente grande.
Nely Caixeta
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Cartas
Prezado editor,
Sou leitor da PIB há aproximadamente um ano.
Adquirimos a revista e a distribuímos para leitura
entre nossos executivos na empresa. Gostaria de
parabenizá-los pelo excelente trabalho realizado
na última edição, com a reportagem especial
sobre a África. Marco Antônio Rezende traçou
um excelente retrato das oportunidades das
empresas brasileiras e dos trabalhos que vêm
desenvolvendo no continente. Além de apresentar
um conteúdo muito rico e honesto sobre o
contexto internacional, a revista tem mostrado as
oportunidades, a qualidade e a competitividade
dos produtos e serviços brasileiros no exterior.
Continuem com essa excelente linha editorial!
FLÁVIO CIVIDANES IZZO
GERENTE DE EXPORTAÇÕES
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
MANDAGUARI – PR

Parabenizo a editora da revista PIB pela excelente
qualidade de suas matérias. Em recente passagem
pela Associação Comercial e Industrial de Rio
Preto (Acirp), empresários do Paquistão ficaram
surpresos com a abrangência das matérias de
comércio exterior. Indicamo-lhes o site da revista,
onde poderão seguir notícias em inglês. Os
empresários paquistaneses interessaram-se pela
revista PIB assim como pelo Brasil, onde estão
descobrindo um grande potencial de negócios.
MÁRCIO MARCASSA JR.
GRUPO RIO PORT
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
Year 4
Number 10
Mar /Apr 2010
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Em razão de minha profissão, leio
diversas publicações que tratam de
assuntos de interesse para investidores
no Brasil. A revista PIB é uma das
minhas favoritas! Gosto muito da
sua abordagem inovadora, que cobre
assuntos atuais de maneira completa,
sem ser cansativa. A leitura é fácil e
interessante. Leio a PIB de capa a capa.
LETICIA S. LEWIS
DIRECTOR US SECTION
BRAZIL-U.S BUSINESS COUNCIL
WASHINGTON - EUA

Tive acesso à PIB num evento do
qual participei em Brasília.
Gostei muito da revista, editorial e
graficamente. As matérias são interessantes
e os assuntos diversificados – o que torna
a leitura prazerosa e dinâmica.
Parabéns a toda a equipe pelo bom
jornalismo feito pela PIB.
FLÁVIO RESENDE
PROATIVA COMUNICAÇÃO
BRASÍLIA - DF

Caro editor,
Conheci a edição em inglês da revista PIB por
meio de uma aluna. Quando vi o conteúdo
absolutamente atualizado do exemplar, com
textos bem traduzidos e focados na expansão
dos produtos brasileiros no mercado globalizado,
enxerguei nesse material um excelente
instrumento de ensino de inglês de negócios.
Vejo a revista com um marco na forma de
explorar o mundo corporativo, trazendo
importantes atualizações dos negócios
com os quais as empresas brasileiras
se projetam no exterior.
FLÁVIO MORAES MEDEIROS
SAO PAULO - SP
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perguntas para Simon Anholt

Quanto vale o Brasil?
O pesquisador e consultor político
britânico Simon Anholt, responsável por um estudo global sobre
as “marcas” dos países, expôs
à revista PIB algumas de suas
opiniões sobre a atual percepção
do Brasil no exterior. Segundo Simon, que esteve recentemente no
país para uma palestra, a marca
Brasil vale hoje US$ 255 bilhões
e coloca o país no 22º posto do
ranking mundial. O objetivo de
sua pesquisa é especificar se e
como a marca de um país contribui ou atrapalha para que ele
seja reconhecido internacionalmente e para que seus produtos
tenham boa aceitação no mercado
externo. Comparado aos BRICs,
o Brasil ainda é o lanterna do
grupo. “A China é a 9ª marca mais
valiosa do planeta, a Rússia, a

12ª, e a Índia, a 17ª.” No estudo
são analisados atributos como
volume de exportação, modelos
de governança, produção intelectual, turismo, pessoas e qualidade
de vida, além, obviamente, dos
investimentos externos.
A quantas anda a marca Brasil?
O Brasil tem uma imagem internacional razoavelmente poderosa. É
um dos poucos países cuja reputação tem uma elevação gradual,
porém consistente, desde que
comecei a realizar o estudo, em
2005. Em termos de reputação,
ele é o líder entre os países “em
desenvolvimento”. Mas sua imagem tem mais a ver com cultura,
paisagens, música, esportes, e
é muito fraca em aspectos como
governança, economia, indústria. Noutras palavras, o Brasil é

percebido como “decorativo, mas
não útil”. Vejo isso como problema para um país que pretende se
incluir entre as potências globais.
A Copa do Mundo e as Olimpíadas podem ajudar a melhorar
esse quadro?
Simplesmente realizar Copa do
Mundo ou Jogos Olímpicos não
fortalece a marca de um país. Ambas são uma fantástica oportunidade de mídia, e o que importa é
como elas serão usadas. Se esses
eventos forem apenas grandes
festas, nada farão além de reforçar a imagem atual do Brasil. Mas,
usadas inteligentemente, essas
competições podem impactar
sensivelmente a imagem de um
país. Não para sempre, mas como
o início de um ciclo virtuoso.
(Antônio Carlos Santomauro)

Frescobol para exportação
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Para os entendidos, o berço do frescobol é
Copacabana. O esporte teria sido inventado lá, após
a Segunda Guerra Mundial, pelo empresário Lopes
Mendes de Carvalho, que fazia pranchas de surfe.
Em 2005, foi criada, no Rio de Janeiro, a marca de
luxo FB Collection (FB é a sigla de frescobol). Logo,
ela já vendia suas raquetes para o badalado Le Club
55, em Saint-Tropez. Nos últimos anos, a marca
carioca as exportou para Ásia, Europa e Caribe. As
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01 Nara

e a capa
de seu livro:
diversidade

02 Raquetes
da FB: o
frescobol
na Europa

Viagem nas diferenças

raquetes da FB, que já foram chamadas de Hermes
of the Beach, podem ser encontradas em lojas de
departamentos, como a Londrina Selfridges.
As raquetes brasileiras são produzidas
artesanalmente, na Bahia, com sobras de madeira
de marcenarias e indústrias de móveis. Somente
espécies brasileiras nobres, como ipê, maçaranduba
e cedro (todas certificadas) são usadas em sua
fabricação. As raquetes são comercializadas em

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

Depois de passar dez anos no Velho Mundo,
Nara Vidal, colaboradora da revista
PIB, lançou na Bienal em São Paulo, um
livro com relatos saborosos. Publicado
pela editora All Print, Viajar sem dinheiro
e gafes internacionais traz histórias
divertidas, quase todas ancoradas nas
diferenças culturais entre brasileiros e
europeus. Uma bela pedida para quem
se interessa em conhecer o cotidiano de
famílias europeias.

01

três modelos: Guga, Ipanema e Lopes Mendes.
A FB, com sede no bairro carioca do Jardim Botânico
e escritório em Londres, também vende shorts de
praia ideais para o jogo. Todos têm tom pastel e,
num toque discreto de charme, a parte interna do
bolso decorada com o famoso desenho das calçadas
de Copacabana criado por Burle Max. Os preços são
bem europeus. O kit com as raquetes de frescobol e
duas bolas custa cerca de US$ 200; os shorts, idem.

PIB
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Carioca à

francesa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Depois de lançar
a marca de moda
praia Cariocalove no
prestigiado Salão
Internacional do
Prêt-à-Porter, em
Paris, a estilista
brasileira Magnólia
Oliveira foi escolhida
entre 150 profissionais para participar
do showroom de
criadores das Galeries Lafayette de
Marselha, cidade do
sul da França. É lá
que Magnólia mora
e tem seu ateliê. Das
15 grifes expostas, a
Cariocalove foi a que
mais faturou: foram
€ 3 800 em quatro
dias. A próxima
parada da marca é
outra luxuosa loja
de departamentos
francesa: a Printemps. (Andréa
Flores, de Paris)
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coleção da
Cariocalove:
agora em Paris

iPad medieval
Isso mesmo! “É um iPad medieval”, diz
Marcos Malafaia, diretor do grupo Giramundo, ao explicar o brinquedo desenvolvido pelo Giramundo, um grupo de
teatro de bonecos mineiro, para estimular as crianças a contar histórias entre si.
Com personagens, histórias para contar
e ouvir e cenário para ambientar o que
vai ser imaginado, o kit com o brinquedo
foi um dos nove representantes brasileiros na mostra Fresh from Brazil, na New

York Design Week, que aconteceu em
maio, nos Estados Unidos.
Para o desenvolvimento do brinquedo,
o Giramundo contou com a parceria
da Universidade Fumec, que trouxe o
know-how em design para os bonecos.
“A interface com a universidade foi o
ponto forte do produto”, diz Malafaia.
Após Nova York, o produto deve passar
por melhorias para entrar na linha de
produção para exportação.

02 O cubo
de Carlos:
muito com
pouco

Caixa mágica
Do lado de fora, o que se vê é uma
cabine de módulos transparentes
cercando uma escada em espiral.
Dentro, é surpreendentemente
ampla, instigante e com inúmeras
possibilidades de uso. Pensado para
ser um espaço para performance, a
cabine tem cortinas vermelhas que
provocam no visitante certa sensação de espetáculo.
O espaço foi desenvolvido pelo arquiteto brasileiro Carlos Teixeira, do escritório Vazio S/A, de Belo Horizonte,
para servir como palco para teatro e
dança. Teixeira é um dos 19 participantes da mostra Architects Build
Small Spaces (Arquitetos Constroem
Pequenos Espaços), em exposição no
museu Victoria & Albert, em Londres.
A ideia começou a tomar forma a partir do desafio imposto pelo curador
da exposição, Abraham Thomas, aos
arquitetos de todo o mundo: criar o
refúgio ideal dentro de um espaço
de 15 metros quadrados. A proposta
era dialogar com os conceitos de
escapismo e privacidade num mundo
invadido por informações e indiscrição. Não foi fácil. “Perdi o sono
várias noites, por querer mostrar algo
inovador, que superasse as expectativas”, conta Teixeira. Sua instalação
pode ser visitada até 30 de agosto.
(Nara Vidal, de Londres)
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Ela já estava nos pés, nas vitrines
badaladas e nos ensaios de moda
de revistas do mundo todo.
O passo que faltava, enfim, aconteceu: a marca Havaianas inaugurou,
há quatro meses, um endereço para
chamar de seu em território estrangeiro. A primeira loja da marca,
em Barcelona, tem como objetivo
reforçar as vendas que até então só
podiam ser feitas por meio de lojas
de distribuidores e pela internet.
“A grande vantagem é mostrar ao
consumidor a grande variedade
de modelos e cores”, diz Carla
Schmitzberger, diretora de negócios
da Alpargatas.
O endereço é uma das esquinas
mais movimentadas da cidade,
entre a praça Catalunya e a calle
Pelai, a principal artéria comercial do centro da capital catalã.
“Barcelona é jovem e moderna, e a
proximidade com nosso escritório
central da Europa, em Madri, nos
permite acompanhar a evolução
e o crescimento desse projeto de
perto”, explica Carla.
As sandálias coloridas, hoje famosas no exterior, ocupam um espaço
onde antes funcionava uma loja dos
chocolates de luxo Godiva e têm
como vizinha a badalada marca de
calçados Camper. O consumidor
paga 16 euros (35 reais) por um
modelo básico
(Adriana Setti, de Barcelona).
14
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Pezinho
na Europa

01 Loja da

Destino: Uruguai

Havaianas
em Barcelona:
só a largada

02 Maquetes:

Hotel InterCity
de Montevidéu

03 Tinto da

Lidio Carraro:
segmento
premium

02
Montevidéu foi a cidade escolhida pela
rede de hotéis InterCity para iniciar o processo de internacionalização da empresa.
Está sendo erguida, na capital uruguaia,
a primeira unidade da rede no exterior.
Entre os fatores que levaram os empresários a apostar no país estão os turistas

brasileiros que passam pela cidade e a
ausência de uma bandeira brasileira de
hospedagem na região. Com investimento
de R$ 10 milhões, o hotel deve ficar pronto em 2012 e terá 71 apartamentos de
luxo. A rede espera faturar R$ 4 milhões
ao ano com a empreitada.

The wine is on the table
O disputado mercado de
vinhos londrino acaba de
ganhar mais um concorrente brasileiro – e num
endereço nobre. Os vinhos
da Lidio Carraro Vinícola
Boutique estão na carta
de dois dos principais
restaurantes japoneses
contemporâneos da cidade, o Roka e o Zuma.
Focada no segmento
premium, a marca usa um
maquinário especial em
seus vinhedos que dispensa o uso de agrotóxicos.

“Estar no mercado do
Reino Unido, que é o maior
importador de vinhos do
mundo, representa um
importante passo para
a internacionalização
da nossa marca. Lá, o
consumo per capita vem
crescendo, e o valor das
vendas no varejo deve se
tornar o maior da Europa”, diz Patrícia Carraro,
diretora de marketing da
vinícola.
A Lidio Carraro deu início
à exportação de suas

garrafas há cinco anos,
apostando na República
Tcheca. Foi em 2008,
no entanto, que o mercado externo começou a
descobrir seus rótulos.
“Passamos a participar de
eventos e feiras em parceria com o projeto Wines
from Brazil”, diz Patrícia.
O primeiro pedido inglês
é de 20 caixas: metade de
Divinas Chardonnay, safra
2009, e outra metade de
Lidio Carraro Merlot Grande Vindima, de 2005.
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O criador de museus
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de se tornar livres”, diz Marcelo. “Adoro história e me
aproximar de outras culturas com o olhar virgem”,
diz ele. Em seus 20 anos de carreira, Marcelo assina
mais de 110 projetos, entre montagens de museus
e curadorias de mostras. Uma das grandes marcas
de seu trabalho é a combinação de conhecimento
formal com o uso intenso da tecnologia.
Formado em cinema pela New York University e pósgraduado em telecomunicações, ele estudou arte
em Florença e diplomacia em Brasília. “Sempre vi
o mundo de uma perspectiva globalizada. Vivemos
numa era em que as coisas são essencialmente
interdependentes e profundamente relacionadas”,
diz. “Entendi, logo cedo, que ou encarava o mundo
como território, ou ficaria muito vulnerável às
intempéries locais. Com maior integração econômica
do Brasil ao mundo, isso foi ainda mais natural.”

DIVULGAÇÃO

O carioca Marcelo Dantas é um bocado de coisas.
Diretor artístico do festejado Museu da Língua
Portuguesa, em São Paulo; um reconhecido curador
de exposições; cineasta e documentarista. Nenhuma
de suas facetas, no entanto, compara-se à de criador
de museus. Sim. Marcelo cria museus. Concebeos, monta-os e, às vezes, como no caso do da
Língua Portuguesa, dirige-os. Essa sua múltipla
vocação não se limita ao Brasil. Marcelo acaba de
concluir o Museu do Caribe, na cidade colombiana
de Barranquilla. “É a obra mais espetacular que já
vi”, disse sobre o museu o presidente colombiano,
Álvaro Uribe, em entrevista ao diário El Heraldo.
Sua nova missão internacional é recriar em um
espaço a história da independência da Colômbia.
“O Museu da Independência, em Bogotá, conta a
história do nascimento do desejo dos colombianos

01 O carioca 02
Dantas: um
amante da
história...

Firmes e fortes

DELFIM MARTINS/BANCO DA JBS

Apesar de alguns resultados negativos
durante 2009, ano sacudido pela crise
econômica mundial, o Ranking das Transnacionais Brasileiras, feito pela Fundação Dom
Cabral, aponta luz no fim do túnel. Mesmo
em meio à tormenta, parte das empresas
brasileiras conseguiu manter o crescimento
nos mercados internacionais. Essas companhias aumentaram o número de funcionários tanto no Brasil quanto no exterior. O
número passou de cerca de 40 mil para 45
mil contratações, de 2008 para 2009. Isso
indica, segundo o estudo, que elas continuam crescendo e se expandindo mundo
afora. A multinacional brasileira com maior
índice de internacionalização é a JBS-Friboi,
com 0,616 (em uma escala que vai de zero
a 1). Em seguida, vem Gerdau, com índice
0,495. A Friboi, maior produtora mundial de
proteína animal, também lidera o ranking no
quesito internacionalização de empregados,
com 64% deles alocados no exterior.

O Museu da
Independência,
em Bogotá

03 Frigorífico
da JBS-Friboi:
no topo

AS MAIORES LÁ FORA
Classificação das empresas brasileiras
com maior índice de transnacionalidade
JBS-Friboi • 0,616
Gerdau • 0,495
Ibope • 0,456
Metalfrio • 0,437
Odebrecht • 0,379
Marfrig • 0,366
Vale • 0,342
Sabó • 0,288
Tigre • 0,286
Suzano • 0,276
Fonte: Fundação Dom Cabral.
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Paradoxo globalizado

SXC

A globalização faz bem ao mundo? Para a maioria das
pessoas, sim, aponta uma pesquisa internacional feita
pela Ipsos com 18 mil pessoas em 24 países. O comércio
internacional também é bem-visto pela população mundial – 88% dos entrevistados apostam que o aumento da
troca de mercadorias entre países é algo positivo. Além
disso, quatro em cada cinco pessoas afirmaram que investir em empresas globais no seu país é essencial para a
expansão econômica do país em que vive. De fato, apenas
39% dizem que o governo deveria restringir o investimento das empresas estrangeiras em seu país, mesmo que
isso signifique a criação de menos empregos. Existem,
porém, controvérsias. Mais de 70% dos entrevistados
acham que as grandes empresas têm muita influência
sobre as decisões do governo e interferem na economia de
seus países. O resultado é um paradoxo: a globalização é
boa, mas a maioria aprova o controle do governo sobre as
grandes indústrias de seu país.

01

Ya, danke!
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Com 300 pontos de venda no mundo, a rede
brasileira de óculos escuros Chilli Beans
inaugurou, no início de agosto, a segunda
loja da marca nos Estados Unidos. A cidade
escolhida foi Los Angeles, que já conta com
um ponto de venda da marca. Para comemorar a chegada, a rede lança uma coleção de
óculos com a marca L.A., focada em produtos
mais conceituais e com venda exclusiva em
solo americano. “Esta loja traz o
que há de mais novo para o
comércio de óculos”, diz o
presidente da empresa,
Caito Maia. Há cinco
anos no exterior, a
Beans deve aportar
ainda este ano no
continente africano,
abrindo uma loja em
Luanda.

ÃO

Pimenta no mundo
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De gole em gole, o vinho
brasileiro vai abrindo seu
espaço no mercado externo. A última novidade:
duas vinícolas brasileiras
agora fazem parte das
prateleiras de uma das
principais lojas de departamentos da Alemanha.
Quatro vinhos brasileiros –
Reserva Cabernet Sauvignon, da Aurora; e o Lote
43, Tannat e Pinot Noir,
da Miolo – estão à venda
na KaDeWe (Kaufhaus
des Westens, ou “Loja
de Departamentos do
Ocidente”). A Alemanha é
o maior mercado importador de vinhos do mundo e
o quarto país em consumo
do produto, com 24,3 litros
per capita por ano.

ANDRIES OUDSHOORN

Petróleo limpo
No avanço da indústria petrolífera do Oriente
Médio há um pouquinho do Brasil. Há um mês,
a empresa brasileira de biotecnologia SuperBAC
inaugurou uma unidade no emirado árabe de Omã.
O propósito do negócio é oferecer aos árabes um
sistema biotecnológico capaz de reduzir os resíduos de hidrocarbonetos presentes na água produzida de petróleo das grandes companhias petrolíferas da região. A expansão do negócio brasileiro
é resultado de uma joint venture com a Partex,
empresa portuguesa do setor de petróleo. Com investimentos de cerca de US$ 6 milhões, o negócio
é a segunda operação da SuperBAC fora do país e
já está na fase pré-operacional. A expectativa é
que a estação de tratamento entre em operação
dentro de um ano.

02

Os calçados apertam o passo
De janeiro a julho deste ano, o volume das exportações brasileiras de calçados
saltou 15,2% em comparação com o mesmo período de 2009. Foram embarcados 89 milhões de pares. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados), esse faturamento ascendente nos sete
primeiros meses do ano põe fim a um tenebroso período de
quedas do setor. Os Estados Unidos continuam liderando a
lista de compradores, com 23,6 milhões de pares.
O vice em importações é o Reino Unido, que, nesse
período, encomendou 5 milhões de pares de calçados. Em terceiro lugar vem a Itália. Se analisadas
as exportações por estado, o Ceará é o que
apresenta os índices mais altos de exportação.
De janeiro a julho, as fábricas cearenses mostraram alta de 38,9% em volume exportado
e um faturamento 39,2% maior.

01

Globalização:
88% de
acordo

02 O golfo
de Omã:
livre de
manchas

03 Chilli

Beans:
segunda loja
em Los Angeles

04

DIV

ULG

AÇÃ

04 Setor de

calçados:
de novo, um
respiro

O

PIB

19

Observatório de Washington
Notícias dos Estados Unidos com um olhar brasileiro

FLÁVIA CARBONARI

ferve
Dias de Brasil
Já não é apenas em
Nova York, Boston ou San
Diego que se comemora a
cultura brasileira nos EUA
em um dia inteiro dedicado
ao país. A comunidade de
Frederick, localizada a 80
km da capital americana,
celebrou, no fim de agosto, sua quarta edição do
Brazil Day. O evento, que
vem crescendo a cada ano,
trouxe não só brasileiros,
mas também americanos
de toda a região para um
dia movido a samba e capoeira, regado a água de coco
e com trilha sonora só em
português. A Embaixada
20
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do Brasil em Washington
aproveitou a oportunidade
para enviar um consulado
móvel ao local, representado pelo deputado-cônsul
Bernardo Brasil, para facilitar o acesso de brasileiros
a serviços de passaporte,
certidões de casamento
ou nascimento e títulos de
eleitor. Os fundos arrecadados durante o evento,
organizado pela organização sem fins lucrativos
MissionServ International,
serão utilizados na assistência médica e educacional a brasileiros residentes
nos EUA.

BP P.L.C./HARRISON MCCLARY

O Capitólio

O lado
BP P.L.C./DAVE EINSEL

O desastre do petróleo no Golfo do
México foi a senha para que o governo
de Obama pressionasse os congressistas a aprovar a tão controversa “lei
da energia”, ou “lei do clima”, mas o
debate ainda deverá durar. O texto
em discussão no Senado pode afetar
o Brasil em diferentes frentes. Por um
lado, a proposta, que impõe limites de
emissões e a instituição de um mercado de comercialização de créditos de
carbono gerados a partir dos excedentes
de redução, prevê tarifas para produtos
importados ou a exigência de que esses
bens também comprem licenças baseadas no conteúdo de carbono de seus
produtos. “Já há um consenso de que
haverá dispositivos nessa que poderão
virar barreiras comerciais. O que está em
debate agora é como eles serão aplicados e a metodologia a ser adotada”,
diz Diego Bonomo, diretor executivo
da Brazil Industries Coalition (BIC),
que representa os interesses do setor

01
privado brasileiro em Washington. A lei
será aplicada a quatro setores específicos: papel e celulose, químico, metais e
minerais não metálicos. O setor agrícola
fica, portanto, de fora. “Mesmo assim,
insumos como fertilizantes poderão ficar
mais caros”, diz Bonomo. Em compensação, a agricultura gerará créditos de
carbono que poderão ser vendidos, por
exemplo, para a indústria química. “Ou
seja, poderá, também, ser criada uma
nova modalidade de subsídio via crédito
de carbono”, explica Bonomo. O impacto
que essa nova forma de subsídio poderá
ter sobre a agricultura brasileira ainda
não foi formalmente avaliado.

bom

Se a “lei do clima”
trará mais benefícios
ou mais programas,
só mesmo o tempo
dirá. O projeto
em debate pode
beneficiar o Brasil,
ao permitir a compra
de créditos de
carbono de empresas
estrangeiras, aceitar
crédito florestal e
prever investimentos
no combate ao
desmatamento da
Amazônia. A boa
notícia é que esses
pontos vantajosos
para o Brasil não são
fontes de polêmica
no Congresso.

Parceria incerta

Um não ao Irã

A TÃO ESPERADA consolidação de uma nova relação
entre América Latina e EUA
segue longe de concretizarse. No caso do Brasil, os dois
países parecem simplesmente ter “concordado em
discordar”, afirmou Michael
Shifter, presidente do InterAmerican Dialogue, durante
evento para avaliar o atual
status das relações bilaterais
entre EUA e a região. O tom
da política americana para a
região mudou, concordaram
os palestrantes, mas não
houve ainda a definição de
uma parceria estratégica,
como se desejava.

O PRESIDENTE DA UNICA, Marcos Jank,
informa que a indústria brasileira não tem
interesse em vender etanol ao Irã. Foi uma
resposta ao recado dado pelo Congresso
americano na aprovação da lei de sanções contra o país. Pela primeira vez, tais
sanções restringem a venda de etanol ao
país. O governo americano monitorará as
exportações do produto para o Teerã.
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O trunfo

Brasil

Enquanto as múltis estrangeiras redobram seus
investimentos no país, as brasileiras, adolescentes,
capturam, aqui e lá fora, ativos de primeira
qualidade enfraquecidos pela crise mundial

E

P O R R IC H A R D H O U S E *

m 1808, fugindo à turbulência napoleônica que assolava a Europa, um exército de
quase 15 mil aristocratas,
administradores e investidores em potencial, fez do Brasil seu
lar temporário, apropriando-se de
usinas de cana-de-açúcar, das melhores propriedades agrícolas e de
outros troféus econômicos. Levou
mais de uma década para que eles
se sentissem suficientemente confiantes para voltar ao Velho Mundo,
quando Napoleão estava morto e D.
João VI novamente ocupava o trono
de Portugal.
Avanço rápido de 200 anos: uma
nova flotilha de investidores que
chega às praias brasileiras foge de
um terror tão grande quanto Napoleão − o prenúncio da dissolução da
economia unificada europeia. E, exatamente como seus antepassados, os
investidores europeus contemporâneos estão de olho nos troféus mais
vistosos. Energia, etanol, comunicações (não nos esqueçamos de que
Pedro II foi o primeiro monarca no
mundo a possuir um telefone).
A robusta economia brasileira
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está se revelando uma tábua de
salvação para os setores econômicos europeus, atualmente em sérias
dificuldades, enfrentando a sombra
de colapso em seus mercados domésticos. O frágil sistema bancário
espanhol, por exemplo, onde 45
cajas, ou bancos de poupança, hoje
lembram bêbados apoiando-se uns
nos outros. Acima deles paira, imponente, o Banco Santander, cujo
robusto lucro de US$ 8,9 bilhões,
no ano passado, foi obtido graças a
um forte crescimento no Brasil. Por
seu turno, a Telefónica e a Portugal Telecom estão engajadas numa
encarniçada disputa envolvendo
6,5 bilhões de euros pelo controle
da Vivo Participações, operadora
brasileira de telefonia sem fio, hoje
reconhecida como sendo de valor
estratégico crucial para as empresas de telecomunicações ibéricas,
ambas em dificuldades em seus
próprios países.
Investidores em ativos no exterior injetaram dinheiro nos setores
produtivos do etanol e do açúcar
brasileiros: em 2008, a BP investiu US$ 560 milhões na Tropical

01 Telefónica:

TELEFONICA/DIVULGAÇÃO

ávida por
resultados
fora de casa
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Bioenergia. Em 2009, foi a vez de
a Bunge, comercializadora mundial de grãos, investir US$ 860 milhões na usina Moema. O asiático
Noble Group, de perfil semelhante
ao da Bunge, também realizou um
investimento de US$ 300 milhões.
O mesmo fizeram a Shell e a Louis
Dreyfus. Em apenas três anos, os investimentos no setor bioenergético
brasileiro triplicaram.
Mas, em termos psicológicos,
não há mais expressiva demonstração de crescente confiança no Brasil − e de não confiança no futuro da
Europa − do que a extraordinária
migração empresarial planejada
pela francesa Tereos. O grupo está
seguindo exatamente nas pegadas
de D. João e de seus portugueses
fujões, mas planeja permanecer
para sempre.
Essa enorme cooperativa tem
um faturamento anual superior a 3
bilhões de euros, suas raízes remontam à era napoleônica e ela cultiva
as duas culturas mais subsidiadas na
Europa – trigo e beterraba sacarina.
Na primeira “realocação intercontinental pós-crise” dessa natureza
PIB
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01 Canavial

paulista: as
múltis de olho
no etanol

02 A indiana

© BP PLC

Tata: dona
da Land Rover
e da Jaguar

01
e porte, a Tereos irá transferir o
núcleo de suas operações para o
Brasil após uma gigantesca oferta
pública inicial de ações (IPO, a sigla
em inglês), planejada para o segundo semestre de 2010, após o que a
companhia passará a ter ações negociadas nas bolsas
de São Paulo e Paris.
Uma administração
brasileira supervisionará parte de seus
ativos remanescentes
na Europa.
Para agricultores
e acionistas franceses
da Tereos Internacional existe um futuro
mais confiável a ser desfrutado
colhendo dividendos no lucrativo
setor açucareiro brasileiro do que
penando nas lamacentas plantações de beterraba, na dependência
de caridosos subsídios da Política
Agrícola Comum europeia e em
meio a uma economia em declínio.
A Tereos Internacional já convenceu a Petrobras a investir US$ 920

milhões em suas atividades com o
etanol, que serão absorvidas pelas
usinas de cana-de-açúcar Guarani.
Mas assim como os mimados
aristocratas portugueses passaram
a maior parte de seu exílio napoleônico nas proximidades do Rio de
Janeiro e revelaram
limitado interesse no
que realmente estava acontecendo no
Brasil, os analistas
contemporâneos que
acompanham os movimentos de capitais
internacionais não
se deram conta do
que realmente está
acontecendo abaixo da superfície da
efervescente economia brasileira.

O Brasil é uma
superpotência
econômica
emergente
pronta para
ir ao ataque
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Playground tropical

O Brasil não é simplesmente um
playground tropical conveniente, no
qual investidores fatigados podem
tranquilamente evitar uma recessão e (com exceção da Tereos) voltar para casa quando os problemas

na UE tiverem passado. Trata-se
de uma superpotência econômica
emergente pronta para ir ao ataque,
com empreendedores agressivos e
capazes que já estão arrebatando ativos desvalorizados em todo o mundo.
O fato de estrangeiros estarem investindo no Brasil é notícia requentada.
O que há de novo é que as empresas
brasileiras estão começando a atacar
redutos das atividades econômicas
americanas e europeias, agregando
e adquirindo ativos negligenciados
com supreendente vigor.
A história mostra que subestimar
a independência e a engenhosidade
brasileira pode custar caro. A corte
de Bragança – na distante segurança
de seu lar, em Lisboa – tentou reintegrar o Brasil como colônia da coroa
e foi humilhada, em 1822, pela declaração de independência de Dom
Pedro. A atração exercida pelo Brasil
imperial sobre interesses comerciais
britânicos conduziu Portugal a um
declínio econômico do qual, pode-se
dizer, jamais se recuperou.
Hoje, é praticamente um con-

As adolescentes

Essa análise, porém, ignora uma
classe inteiramente nova de companhias brasileiras que atingiram a maturidade durante o período de desaquecimento econômico e que agora
estão prontas para assumir uma presença mundial – a “mega-agregadora
adolescente”. Muitas companhias
que simplesmente não existiam uma
década atrás são alvo de uma febre
aquisitiva, movida a testosterona e
disseminada por todo o mundo.
Concentradas em setores econômicos tradicionalmente negligenciados, tanto interna como externamente, as “mega-agregadoras”
brasileiras estão agora em marcha, e
seus investimentos estão bradando,
desafiadores, enquanto disputam
ativos hoje problemáticos. São essas
as empresas que devem ser observadas de perto.
É verdade que o Brasil ainda não
arrebatou um grande troféu, como
na compra das operações da IBM no
setor de computadores pessoais pela

chinesa Lenovo, ou na aquisição da
Jaguar Land Rover pela indiana Tata.
As multinacionais adolescentes brasileiras simplesmente não necessitam desse tipo de dor de cabeça dispendiosa quando existem alvos mais
tranquilos em abundância.
A captura, em 2008, da cervejeira americana Anheuser-Busch, por
US$ 52 bilhões, pela
InBev, e a emergência
da maior companhia
cervejeira do mundo
foi o passo inicial da
tendência das “megaagregadoras” brasileiras. Afinal de contas,
a Brahma somente
adquiriu a Antarctica
em 1999. A ABInBev
pode ter sua sede na Bélgica, mas
ninguém duvida que os brasileiros
realmente ainda estão no comando.
Não há exemplo mais espetacular
do que a Hypermarcas, a autodenominada “Procter & Gamble brasileira” − talvez “Unilever brasileira” fosse uma designação mais apropriada,
tantos foram os ativos anglo-holandeses que ela devorou. A aquisição
da marca de preservativos Jontex, da

Johnson & Johnson, por US$ 221 milhões, no segundo semestre do ano
passado, nem pode ser considerada
um marco na estonteante na história de aquisições da Hypermarcas,
grupo especializado em produtos
farmacêuticos comprados sem exigência de receita médica, cosméticos
e artigos para cuidados pessoais. Em
apenas uma década, a
companhia adquiriu
170 marcas e 4 000
produtos. Hoje, além
de ser a maior anunciante do Brasil, a
Hypermarcas patrocina a equipe de futebol
do Corinthians.
O fundador da
Hypermarcas, João
Alves de Queiroz Filho, conhecido
por Júnior, vendeu sua empresa, a
Arisco, para a Unilever, em 2000,
por US$ 760 milhões – e imediatamente passou a competir em toda
uma linha de artigos de consumo
doméstico e de cosméticos, terminando por recomprar alguns de seus
antigos ativos. As operações de Júnior já são muitíssimo maiores do
que as da P&G no Brasil, com um

Aquisições
fizeram da
Hypermarcas
uma espécie
de Unilever
brasileira
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senso entre investidores estrangeiros que a economia brasileira se
divide em três partes. Na primeira
estão os grandes expoentes da economia. Nesse território, décadas de
investimento estatal produziram
“campeões nacionais”, como a Vale,
a Petrobras e a Embraer. Depois vêm
os setores industriais, em que são
necessários capital ou competência
externos – como a indústria automobilística ou o setor de bioenergia.
Finalmente, vêm segmentos como a
hotelaria, o comércio e a manufatura.
Os investidores identificaram companhias nessas áreas – como a Votorantim ou a Suzano – que tinham
sobrevivido a quatro décadas de turbulência econômica e política como
“apostas seguras”. Com uma previsão
de 6% para o crescimento do PIB, é
difícil dar um passo errado.

PIB
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lucro de R$ 3,5 bilhões em 2009 e o
título de a maior “compradora serial
brasileira”. Em janeiro, o BNDES,
banco estatal de desenvolvimento, anunciou que poderá converter
dívida em participação de capital e
assumir uma fração controladora na
Hypermarcas para ajudar a companhia a assumir uma presença mundial, mediante aquisições nos EUA e
na Europa. Comenta-se que Júnior
estaria interessado em laboratórios
farmacêuticos nos EUA.
Os brasileiros sofisticados podem considerar Goiás um estado
caipira, mas a região produziu outro “mega-agregador”, ainda maior
que a Hypermarcas. Considere a
JBS Friboi – hoje a maior companhia no setor de carnes do mundo,
com vendas anuais superiores a
US$ 30 bilhões e presença em cada
um dos continentes. A JBS é um
verdadeiro “T. Rex” vasculhando os
produtores de proteína animal em
todo o mundo em busca de presas
fáceis. No fim de 2009, ela adquiriu a Pilgrim’s Pride, segunda maior

01
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criadora americana de frangos, em
um tribunal de falências, por US$
2,8 bilhões. Era o pior momento da
recessão econômica americana. A
JBS tem interesses em carne bovina, suína, couro, ovos, laticínios – e
agora também em frangos.
Embora quando fundada, em
1953, a JBS fosse apenas um poeirento açougue em Goiás, em 2005 a
companhia começou
efetivamente a crescer. Em pouquíssimo
tempo, ela devorou
fatigados nomes da
pecuária argentina,
como Swift Armour,
Bordon, Anglo, e,
desde então, seguiu
adiante, adquirindo
tanto a marca americana Swift como as australianas
National Beef e Smithfield. Incrivelmente, a JBS negociou simultaneamente a aquisição da Pilgrim’s
Pride e a conclusão de uma fusão
com a Bertin, sua maior concorrente brasileira.

As extremamente bem-sucedidas “multinacionais adolescentes”
brasileiras parecem evitar “marcas
troféus” ou de alta tecnologia, preferindo a isso nomes conhecidos já
não mais na vanguarda, dos quais
podem extrair enorme valor. Considere a Alpargatas, fabricante das
Havaianas – a sandália de praia favorita no mundo inteiro. Em pouco
tempo, a companhia
poderá até mesmo
abocanhar a Timberland, cujos produtos
hoje licencia. Ou a
Natura, uma fabricante e distribuidora de cosméticos, espécie de mescla de
“Body Shop e Avon”,
fundada há quatro
décadas. Seu lucro líquido cresceu
32,1% (para R$ 683,9 milhões) no
ano passado. A Natura mobiliza
quase 1 milhão de vendedoras espalhadas por todo o continente (veja
reportagem à pág 38). Ou a Braskem,
produtora de derivados de petróleo,

A JBS é um
T.Rex em
busca de
presas fáceis
no mercado
mundial

atualmente espreitando pepitas no
mercado americano. Em abril, a
Braskem pagou US$ 330 milhões
pelas antigas operações da Sunoco
com polipropileno. A siderúrgica
Gerdau, cujos lucros cresceram
seis vezes no primeiro trimestre
deste ano, está desembolsando US$
1,7 bilhão para assumir controle total da Ameristeel. Recente estudo
da revista inglesa The Economist
sugere que os bem capitalizados
bancos brasileiros poderão, em
breve, sair à caça de seus primos
europeus mais frágeis.

Fontes de crédito

Mas quem está bancando essa
onda titânica de aquisições? O vigoroso reaquecimento econômico brasileiro e o heroico financiamento do
banco estatal BNDES simplesmente não têm condições de satisfazer
todas as necessidades de dinheiro
para bancar o crescimento nos setores público e privado. O financiamento, pelo BNDES, de 80% dos R$
20 bilhões para a usina hidrelétrica

de Belo Monte, deixa a descoberto
necessidades em outras áreas.
Os mercados brasileiros de capital acionário tiveram um tórrido
2010, com uma série de IPOs a preços inferiores à faixa sugerida, e o
lançamento de ações da OSX Brasil, de Eike Batista, levantou menos
de um terço dos esperados R$ 9,9
bilhões. O “gorila de meia tonelada” que espreita os
mercados acionários
brasileiros é a planejada chamada de capital, pela Petrobras,
para exploração da
camada pré-sal, que
engolirá toda a liquidez disponível entre
os investidores institucionais brasileiros
– e de fundos estrangeiros cautelosos em face da montanha-russa nos
mercados mundiais.
Empréstimos de bancos combalidos a empresas em outros países não estão na pauta do dia e, de
todo modo, o empresariado brasileiro é avesso a grandes alavancagens. Fundos de investimento em
participações contam uma história
ambiciosa, mas, em termos reais, os
recursos financeiros que têm à sua
disposição são pequenos: segundo
a Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital (ABVCAP),
os fundos tinham apenas US$ 28 bi-

O pré-sal
engolirá toda
a liquidez dos
investidores
institucionais
brasileiros

01 A Shell no

Brasil: grande
interesse
no pré-sal
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lhões no Brasil no fim de 2008. É
um incremento em relação aos US$
6 bilhões em 2004 – mas ainda insuficiente para suprir as ambições
mundiais. Alguns emissores – como
os donos das marcas Viena e Frango Assado, que levantaram US$ 100
milhões em junho − estão tentando
obter colocações privadas de investidores mais ousados, nos termos
das Regras Americanas 144A.
Na pior das hipóteses, existe apenas
uma fonte de capital
suficiente para bancar o crescimento
e as ambições das
“mega-agregadoras
adolescentes” brasileiras. Diante do
morno crescimento das empresas americanas e de uma Europa
estagnada, os fundos de pensão
americanos se verão, eles próprios,
tentados a financiar o crescimento de companhias brasileiras. Não
apenas para ajudá-las a construir
usinas de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, mas também para
adquirir ativos cada vez mais expressivos da indústria americana
em seu próprio quintal.
Desse modo, é bem provável os
guardiões dos mercados de capital
americanos e legisladores protecionistas aprendam a pôr de lado seu
orgulho quando o sino de advertência do início das sessões da Bolsa
de Valores de Nova York (Nyse) for
cada vez mais frequentemente tocado por empresários brasileiros.
Dom João certamente reconheceria
essa sensação.

*Richard House é sócio e diretor britânico da Nextar Communications, empresa brasileira
especializada em gestão de reputações, treinamento para comunicações e programas
transformacionais para altos executivos. Jornalista, escreveu sobre o Brasil em importantes
publicações mundiais, como o jornal inglês Financial Times.
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Após exportar seus
produtos e montar
um exército de
vendedoras em
cinco países da
América Latina,
a Natura engata
a terceira marcha
em sua trajetória
internacional e
investe na produção
local para alavancar
as vendas na região
ALESSANDRO GRECO
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jornada de expansão
internacional da Natura, a maior indústria
brasileira do ramo de
cosméticos e perfumaria, tem sido longa e, muitas vezes,
penosa. Desde que deslanchou, há
28 anos, sua investida para colocar
cremes, batons e perfumes seus nas
bolsas de consumidoras além das
fronteiras nacionais, a Natura, um
dos 15 maiores fabricantes de cosméticos do mundo, com faturamento de R$ 4 bilhões no ano passado,
tem alternado avanços importantes com resultados de vendas ainda
modestos. No início, limitava-se a
atender a pedidos de distribuidores de países vizinhos interessa-

dos em importar os produtos que
faziam sucesso entre as brasileiras.
A partir daí, a empresa, nascida em
1969 numa pequena loja na rua Oscar Freire, em São Paulo, passou a
guiar sua incursão internacional
por estratégia própria, iniciando
operações de vendas no Chile, em
1982, e, gradativamente, ao longo
de quase três décadas, em outros
cinco países da América Latina.
Enquanto crescia de modo consistente e cauteloso na América Latina,
a Natura resolveu cutucar o maior
mercado de cosméticos do mundo:
a França. A ousadia de disputar o
varejo de cosméticos em plena capital mundial da perfumaria foi igualmente temperada por boa dose de

01 Fábrica

da Natura
em Cajamar:
exportação
cede lugar
à produção
terceirizada
na AL

02 Carlucci:

mudança de
patamar no grau de
internacionalização

01

02

expansão
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prudência. O objetivo não era fazer
da operação parisiense um trampolim para conquistar os franceses e,
a partir daí, consumidores do resto da Europa. A intenção era usar
uma única loja como vitrine para
seus produtos e também como fonte de aprendizado de como operar
no mercado mais competitivo do
mundo nesse segmento.
Agora, a Natura acaba de anunciar uma mudança de patamar em
sua estratégia de internacionalização. A novidade foi divulgada discretamente no último relatório trimestral de resultados da companhia,
publicado no fim de julho. A partir

deste ano, a Natura passará a produzir parte da sua linha de produtos
em um país da América Latina e, no
ano que vem, em mais dois. Até agora, as operações no exterior eram
puramente comerciais. A empresa
colocava ali sua linha produzida na
fábrica em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, replicando no exterior o modelo de vendas
diretas, por intermédio de consultoras, que está na base do sucesso
comercial da empresa no Brasil. Fiel
ao estilo de avançar com cautela, a
Natura informa que não pretende
instalar manufatura própria nesses
países – pelo menos não em um futu-

ro próximo. O objetivo é terceirizar
a produção mediante a contratação
de fabricantes de cosméticos locais.
A empresa não revela quais são os
produtos que serão fabricados no
exterior. Limita-se a dizer que serão
os de maior vendagem.
O que leva a empresa a dar agora esse passo que vai aprofundar
seu grau de internacionalização? A
primeira explicação encontra-se na
visão de longo prazo da companhia.
Para Alessandro Carlucci, presidente executivo da Natura, o propósito
da expansão internacional vai além
do desejo de assegurar para a empresa uma nova plataforma de ne-

••
••
•
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Fundação: 1969
Receita líquida 2009:
R$ 4,2 bilhões
Funcionários: 6 260
Consultoras: 1 milhão
Operações: Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia,
França, Guatemala, México e
Peru

FOTOS: NATURA/DIVULGAÇÃO

A NATURA LÁ FORA

01 Linha de

gócio no exterior, capaz de adquirir
relevância crescente nos próximos
anos. O que acontece hoje no Brasil
é parte fundamental dessa estratégia. “Todas as grandes empresas
estão de olho nas oportunidades
do mercado brasileiro”, diz. “Ao
mesmo tempo em que precisamos
começar a plantar sementinhas de
crescimento futuro no exterior, precisamos, também, aprender a atuar
globalmente para podermos ser
competitivos num mercado como o
brasileiro, que é grande, vem crescendo e é bastante cobiçado.” Um
segundo motivo para produzir localmente deriva do próprio amadu-

produção
na sede
brasileira:
aprendendo
a atuar
globalmente
para defender
o mercado
doméstico

recimento das atividades da empresa nos países vizinhos. “Antes, nosso
modelo era de exportação do pacote
completo”, diz Carlucci. “Não fazia
sentido fazer produtos específicos
para a região porque o tamanho do
mercado não justificava.” No entanto, quando o market share se torna
mais significativo, é necessário
aperfeiçoar as operações para continuar crescendo. Ou seja, para ser
um player mais relevante na região,
a Natura precisa estar mais perto de
seus clientes, para conhecer melhor
seus desejos e procurar atendê-los
de maneira mais eficiente.
Uma terceira razão da transfe-

01

01
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rência da produção para empresas
locais tem a ver com redução de custos, ganhos de eficiência e aumento
da competitividade. Ao comercializar os produtos importados do Brasil, a empresa acabava repassando
para o consumidor lá fora parte do
conjunto de mazelas a que se convencionou chamar de custo Brasil
– impostos em cascatas, juros altos, transporte caro e ineficiente e
câmbio supervalorizado. “Esse foi,
a meu ver, o principal motivo para a
transferência da produção do Brasil
para outro país”, diz Álvaro Cyrino,
vice-presidente da Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas (Ebape/FGV), no Rio de
Janeiro. “A valorização excessiva do
real torna inviáveis as exportações
brasileiras.” Ele chama a atenção,
no entanto, para o tamanho do desafio à frente. “Lidar com terceiros
numa operação dessa envergadura
não é trivial.” Por fim, uma quarta
vantagem apontada na Natura para
a transferência de produção: a redução do transporte por estradas
malconservadas reduz a emissão de
dióxido de carbono e conta pontos
importantes para uma empresa que
tem na sustentabilidade ambiental
um dos pilares de sua missão.
A decisão de substituir o modelo de exportação pela produção em
três países coroa um longo trabalho
orgânico de construção de marca e
de canais de vendas iniciado no fim
da década de 1980 e consolidado a
partir do ano 2000. Pouco a pouco e
sem muito alarde, a Natura acabou
construindo no exterior uma rede
de mais de 1 000 funcionários e de
175 mil consultoras − um verdadeiro
exército de formiguinhas que leva
às consumidoras os produtos e o
DNA da empresa. A Natura conta
hoje com operações diretas no Chile,
Peru, Argentina, Colômbia, México
e na França, onde, além da loja em
32
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01 Consultoras da AL em

Paris, também comercializa seus
produtos pela internet e por uma
rede de consultoras que vem crescendo em número (veja quadro na
pág. 36) Mais recentemente, passou
a atuar por meio de parcerias com
empresas locais na Guatemala e na

FOTOS: NATURA/DIVULGAÇÃO

FOCO NO LOCAL
QUANDO COMEÇOU a levar seus
produtos para fora do país, no fim
da década de 1980, a Natura não
tinha um plano deliberado de internacionalização. Os fatos foram atropelando as previsões, e a expansão
simplesmente aconteceu. “Foi
um início pouco planejado”, conta
Heriovaldo Silva, diretor de gestão
comercial da Natura para a América
Latina. “Na maior parte dos casos,
eram distribuidores do Chile, Bolívia
e Peru que nos procuravam pedindo
nossos produtos.” Nesses casos, a
empresa simplesmente exportava
os produtos para parceiros que cuidavam do processo de distribuição
local e da venda em seus respectivos mercados.
Como não havia, na época, redes
já montadas, a distribuição foi concedida a empresários de outras áreas,
que abriram uma empresa à parte
dedicada exclusivamente a distribuir
os produtos Natura. “Oferecemos a

Bolívia. Nessa trajetória, computam-se alguns reveses. A empresa
não revela os números, mas as operações internacionais registraram
fortes prejuízos ao longo desses
anos todos. Mais recentemente,
as atividades na Argentina, Chile

eles o treinamento inicial, informação e assessoria necessárias para
operar”, afirma Heriovaldo. Já no
Chile e no Peru, a expansão andava a
passo de tartaruga, devido ao pouco
conhecimento do negócio pelos
distribuidores. Para contornar o problema, a Natura viu-se obrigada a
comprar os negócios nos dois países,
assumindo os canais existentes. Na
mesma época, abriu uma filial na
Argentina, construindo o canal de
venda direta a partir do zero. Segundo Heriovaldo, o processo consistiu
em contratar a força de vendas (gerentes e supervisoras) e, em seguida,
a captar e treinar as consultoras (veja
quadro na pág 39).
O mesmo aconteceria no
México, na França e na Colômbia
nos anos seguintes. Em 1999, a
empresa sofisticou sua estratégia.
Decidiu criar uma estrutura internacional e administrações locais focadas nos mercados em que atuava.
O objetivo era ter processos mais
eficientes e, consequentemente,

treinamento: quase três
décadas depois, um exército
de 175 000 “formiguinhas”
atua no exterior

02 Premiação a vendedoras
latino-americanas: ainda
hoje, só 7% das receitas
líquidas provêm das
operações internacionais

melhores resultados. O plano deu
certo. Com equipes focadas nos
mercados locais, a Natura começou
a entender melhor o chão em que
pisava e a se expandir com mais
consistência no exterior.
O que nunca muda nos países
é o treinamento das vendedoras
Natura. Ele é feito por cursos
regulares e reuniões batizadas de
Encontros Natura. “Nos dois casos,
as consultoras recebem apostilas
e informações pela internet”, diz
o diretor de gestão. “Tanto nos
cursos como nos encontros, oferecemos treinamento sobre produtos,
técnicas comerciais e educação
socioambiental.” Nos dois casos,
ainda segundo Heriovaldo, o modelo de comunicação com as consultoras é o mesmo utilizado pela
Natura no relacionamento com
seus demais públicos estratégicos.
Cada contato é considerado uma
oportunidade para que esse público possa vivenciar uma experiência
com a essência da marca.

02
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01 Patagônia e Andes:

e Peru, tidas como em
consolidação, alcançaram o ponto de equilíbrio
financeiro, recuperando o
investimento ali aplicado.
O segundo bloco de países,
México e Colômbia, com operações em implantação, ainda
apresenta resultados deficitários.
O fato é que, passadas quase
três décadas desde que deu a largada no processo de internacionalização, a Natura colhe apenas cerca de 7% de suas receitas líquidas
das operações internacionais, que
responderam, no primeiro trimestre de 2010, por R$ 70 milhões de
um faturamento total de cerca de
R$ 1 bilhão. O percentual pode
ser considerado tímido diante
do esforço despendido ao longo desse tempo para conquistar um naco do multibilionário
mercado mundial de cosméticos. Esses 7%, no entanto, é o
dobro do resultado alcançado
há três anos. Na cota
dos insucessos, entra
também a operação
da Venezuela, que
chegou a ter 2 800
consultoras e 63 funcionários. Em 2009, a
empresa decidiu fechar a operação apenas dois anos após
ser criada, em razão
da insegurança política no país
de Hugo Chávez.
A construção dessas redes de vendas diretas revelou-se um trabalho árduo.
Nele há que se levar em conta
uma infinidade de variáveis,
como preço, valores da marca,
comunicação dos atributos e
até diferenças de gosto. Apesar de brasileiros, argentinos,
chilenos, colombianos ou mexicanos serem todos agrupados sob

uso da madeira do
palo santo e da flor da
paramela, espécies da
biodiversidade local,
em produtos como
o Amor América

a identidade latino-americana, as preferências estéticas,
culturais e até mesmo olfativas de cada uma dessas
nacionalidades costumam
variar significativamente.
Isso implica a necessidade
de adaptar os produtos ao gosto dos consumidores. Com a
produção local, isso começará
a ser feito. Hoje, os produtos
ali comercializados, com raras
exceções, continuam sendo
produzidos em São Paulo e feitos sob medida para atender ao
gosto do consumidor brasileiro.
Até mesmo as peças de publicidade destinadas a divulgar os
produtos na América
Latina são criadas e
produzidas no Brasil e, posteriormente,
traduzidas, com pequenas adaptações,
para o espanhol. Foi
essa estratégia de
exportar não apenas os produtos, mas
também o mix de
marketing e a comunicação, que
permitiu, durante muitos anos,
que a Natura se expandisse organicamente na América Latina sem
a necessidade de grandes investimentos na construção de sua rede
de vendas e da marca. “Não precisei fazer um grande acordo com
a Walmart e gastar 50 milhões de
propaganda para convencê-los
a colocar meu produto nas
prateleiras”, afirma Carlucci. Com o crescimento

FOTOS: NATURA/DIVULGAÇÃO; ILUSTRAÇÃO: MARCELO CALENDA

As mexicanas
gostam de
perfumes que
deixam um
rastro
ao passar
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da operação, essa zona de conforto
acabou. “Até certo tamanho, ninguém percebe que você está lá. Você
incomoda pouco”, afirma. “Quando
a operação fica um pouco maior, no
entanto, é preciso atender ao desejo
específico do consumidor daquele
país, senão não conseguimos atingilo.” Nos países andinos (Colômbia,
Peru e Bolívia) e no México, cores de
maquiagem e fragrâncias mais for-

AULAS DE FRANCÊS
EM 2005, a Natura resolveu experimentar na pele como é operar
no mercado de cosméticos e perfumes mais competitivo do mundo,
e abriu uma loja em Paris – sua
única no país, até o momento. A
ousadia poderia sugerir pouca
cautela – entrar na toca do leão
com uma marca desconhecida
dos consumidores europeus. Na
verdade, o objetivo era justamente
estar perto dos melhores do mundo para aprender com eles. Uma
estratégia totalmente diversa da
utilizada nos demais países, em
que primeiro a empresa construiu
o canal de vendas. O motivo é
simples: a venda direta na área de
cosméticos não tem uma tradição importante na França. Daí o
conceito de fazer uma loja em que
os consumidores pudessem entrar,
pegar na mão, testar e expressar
suas expectativas em relação aos
produtos.
Apenas dois anos depois da
abertura da loja, em 2007, é que
a Natura incluiu a venda direta
e, mesmo assim, dentro de um
modelo integrado que contempla
também a venda pela internet. A
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tes fazem grande sucesso. O primeiro produto nesta linha de ação foi
o perfume Ritual, lançado há
três meses no México. “Nossas clientes mexicanas dizem
que gostam de passar e deixar
o rastro do perfume no ar”, conta Carlucci. Uma fragrância tão
intensa teria resultado oposto no
Brasil. “Provavelmente, as vendedoras receberiam reclamações

estratégia parece estar dando
certo. Em 2008, a empresa
tinha 800 consultoras na
França. Atualmente, são
1,4 mil, um aumento de
75% em dois anos. O foco
continua, no entanto, voltado
ao aprendizado – e, muitas
vezes, tem gerado lições inusitadas. “Há quatro anos, uma
cliente francesa entrou na
loja e perguntou a um atendente se o produto continha
parabenos (um conservante
muito usado na indústria cosmética)”, conta Alessandro Carlucci, presidente da Natura. “Ela
logo informou que não compraria
o produto se não soubéssemos
responder.” A empresa decidiu investigar o motivo da preocupação
da consumidora e descobriu que
havia uma controvérsia em torno
do composto.
Na verdade, havia restrições a
um tipo específico dele, o chamado parabeno de cadeia longa, suspeito de causar prejuízos à saúde.
“Por medida de precaução, decidimos tirar todos os parabenos das
fórmulas dos nossos produtos”,
afirma Carlucci. “Percebemos que
essa era uma preocupação latente, que um dia chegaria ao Brasil,
e nos adiantamos.” Outra verten-

de dor de cabeça”, afirma. “O consumidor brasileiro, em geral, não gosta
de perfumes fortes.”
Há quatro anos, a Natura
resolveu aproveitar sua presença
em tantos países sul-americanos
para valorizar a identidade local e promover laços entre os
consumidores da região. A maneira de fazer isso foi mediante

te de aprendizado foi como
apresentar uma marca nova
para um consumidor muito
exigente. “No Brasil, a gente se
desacostuma porque a marca é conhecida”, diz. “Lá,
você tem 30 segundos
para dizer ao consumidor
por que ele deve comprar
seu produto, e não os vendidos em outras 385 lojas de
cosméticos que existem ali”,
diz Carlucci.

01

01 Loja em Paris

e massagem em
clientes: lições na
meca da perfumaria

o lançamento de uma nova linha de
perfumaria baseada em óleos essenciais extraídos da biodiversidade
local. Uma equipe de especialistas
percorreu a região em busca de
inspiração. Em cinco viagens, descobriu o palo santo, uma madeira
perfumada, tradicionalmente usada como incenso em certas regiões
dos Andes, e a paramela, arbusto
aromático, de flores amarelas, en-

contrado nos campos gelados da
Patagônia. Os óleos essenciais extraídos de ambas as plantas deram
origem a uma linha de produtos as operações estão mais maduras
chamada Amor América, batizada – caso da Argentina, Chile e Peru.
com o título de um famoso poema A meta é alcançar a liderança de
do poeta chileno Pablo Neruda.
mercado na venda direta e tornarCom as vantagens associadas
se uma das marcas preferidas dos
à produção local, a expectativa na consumidores locais. Tal desafio
Natura é de que surgirá uma evo- não é pequeno. “A construção de
lução significativa nos países onde uma marca internacional leva anos”,

A estratégia escolhida para
chegar ao mercado francês foi levar
a linha Ekos, inspirada nos brasileiros que vivem da terra e com a
terra, as chamadas “populações
tradicionais” do Brasil. “Nosso
diferencial foi o uso de ingredientes
da biodiversidade de forma sustentável”, afirma Carlucci. Atualmente, a empresa expandiu seus
produtos e comercializa outras seis
linhas na França. Os resultados,
embora não sejam relevantes do

ponto de vista do faturamento da
empresa, parecem agradar à população mais exigente do mundo em
relação a cosméticos. “A maioria
dos consumidores da loja são francesas de classe média”, afirma.
Em 2007, a Natura decidiu
expandir sua atuação no país, passando a incluir o modelo de venda
direta e a venda pela internet.
Esses dois canais revelaram-se
fontes de novas lições, segundo
Carlucci. A França é o único local

no mundo em que o modelo de
vendas é multicanal integrado.
“Ele nasceu assim. Quando recruto
uma consultora, falo: ‘nosso modelo é assim, o cliente pode comprar
na internet e você vai ganhar um
pedaço da comissão se ele reconhecer seu nome. Pode comprar
na loja e você também vai ganhar
um pedaço da comissão e pode
comprar diretamente de você. Tudo
bem? Não? Então a gente toma um
café’”, afirma o presidente.
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EXCLUSIVIDADE NO MÉXICO
A MULHER MEXICANA ganha
um perfume Natura desenvolvido exclusivamente para ela. O
perfume Ritual, lançado em março
no México, é a primeira fragrância
criada especialmente para um país
latino-americano pela empresa. A
iniciativa é mais um passo da Natura para se aproximar dos mercados
em que está presente com produtos customizados para o perfil de
cada consumidor.
Pesquisa realizada pela Natura
mostra que, apesar de compartilharem a paixão por fragrâncias e o
gosto por estarem sempre perfumadas, há diferenças no aroma
predileto pela mulher mexicana em
relação à brasileira. A mulher me-

xicana busca, por meio do perfume,
traduzir sua real essência. Gosta de
usar o mesmo perfume o dia todo.
E, entre os caminhos olfativos, as
fragrâncias florais são as preferidas das mexicanas, alcançando
96% das vendas de perfumes no
mercado de venda direta. No Brasil,
este mesmo aroma é o predileto de
53% do público feminino brasileiro,
seguido do oriental, com 23%.
Pensando nisso, a Natura
lança o desodorante colônia
Ritual. “Ritual tem uma fragrância
floral intensa e duradoura, que
combina jasmim, rosa, maçã e
pera”, comenta Fernando Del Mar,
gerente de serviços de marketing
da Natura Latam.

01
alerta o professor Cyrino, da (Ebape/FGV). Não bastasse essa tarefa,
há outro complicador. Enquanto as
maiores multinacionais brasileiras
exportam ou produzem commodities – ferro, como a Vale; petróleo,
como a Petrobras; e aço e cimento,
como a Gerdau e a Votorantim –, a
Natura disputa frasco
a frasco um pedaço
do varejo de um setor ultracompetitivo,
que, em sua essência,
aproxima-se do mercado de luxo. “A Natura é uma das raras
empresas brasileiras
internacionalizadas
que estão na ponta
do consumo”, diz Cyrino. Ou seja:
ao contrário das empresas que atuam em setores em que o preço das
commodities é que dita, muitas vezes, o sucesso de vendas, a Natura
disputa um mercado em que a briga

pela preferência dos consumidores
é decidida por fatores pouco objetivos e elementos imponderáveis,
como percepção da marca, valores
embutidos no produto, tradição, aspirações etc.
A escolha da América Latina
como ponto focal da expansão da
Natura não foi por
acaso. A região, que
passa por um momento de crescimento de sua economia,
é o melhor mercado
do mundo para venda
direta de cosméticos.
Na França, o share
dessa modalidade de
venda no mercado de
cosméticos é de apenas é 3%; nos Estados Unidos, por volta de 10%. Já na
América Latina, chega a 35%. Conta
ponto importante, também, a proximidade dos países vizinhos com
o Brasil, o que facilita as relações.

A América
Latina é o
melhor mercado
do mundo para
venda direta de
cosméticos

38

PIB

Há, evidentemente, diferenças culturais, mas elas são menores do que
em outras regiões. “O latino é latino.
É mais próximo e gosta de conversar”, afirma Carlucci, que fala com
a autoridade de quem comandou a
operação da empresa na Argentina
durante três anos.
A atuação customizada da Natura na América Latina tem uma meta
bem específica, embora a empresa
não divulgue números exatos. “Queremos estar entre os grandes players
de venda direta da região dentro de
cinco a sete anos”, afirma Carlucci. Para financiar essa expansão, a
empresa informa que usará recursos próprios. Haveria espaço para a
construção de uma fábrica própria
fora do Brasil? Por ora, a possibilidade é descartada. “Para investirmos numa manufatura, seria necessário ter um linha de produtos e
certa constância para ser eficiente,
diluir os custos e os investimentos”,

FOTOS: NATURA/DIVULGAÇÃO; ILUSTRAÇÃO: MARCELO CALENDA

FAMÍLIA FORMIGUINHA
EM UM domingo de 2000, a
cosmetóloga argentina Virginia
Cantariño, 38 anos, estava folheando uma revista de seu país e
pensando em que rumo dar à sua
vida profissional. Ela já trabalhava como vendedora de cosméticos para a Mary Kay, em Rosário,
mas estava em busca de algo
mais. “Ao ler a revista, depareime com a frase de um anúncio
que me encantou. Era uma publicidade da Natura que convidava
as pessoas a formar uma rede
de relacionamentos, muito mais
do que de uma simples marca de
cosméticos”, relembrou Virginia
à PIB por e-mail.
A frase impulsionou-a a ligar
para a Natura e ir conhecer a
empresa brasileira da qual ela
nunca tinha ouvido falar antes.
“Desde o primeiro encontro com
os produtos me enamorei das
fragrâncias e das maquiagens”,
diz ela. O encanto se estendeu
também ao modelo de capacitação da empresa, que inclui
cursos e seminários. “Eu não
podia pagar por esse tipo de treinamento. Ao entrar na Natura,
comecei a ir aos cursos gratuitos
recomendados pela supervisora.
Neles aprendi não somente sobre maquiagem e cuidados com
a pele, mas também a contar
histórias, descrever os produtos em sua totalidade e sobre
estratégias comerciais”, lembra
Virginia.
Tal cuidado com a capacitação, aliado à visão da empresa de
construir uma rede de pessoas
com objetivos e valores comuns
levou Virginia a envolver toda a

família em seu dia a dia. “Tenho
três filhas, duas adolescentes e
uma de três anos. Em casa todos
colaboram para que o trabalho
seja prazeroso para todos e
tenhamos a flexibilidade de que
necessitamos”, explica ela. E
completa: “Meu marido leva as
revistas ao local em que trabalha, oferece aos colegas os produtos que consome e, como é ele
que dirige nosso carro, muitas
vezes faz o papel de cobrador”.
A rede de relacionamentos
também funciona como uma
grande família. As consumidoras conhecem todos na casa de
Virginia e vice-versa. “Busco ter
clientes que eu possa visitar e
que possam me visitar e falar de
produtos, inquietações e fazer
experimentos”, diz a consultora.
“Tudo como em uma família.”

afirma Carlucci. “Neste momento,
isso não faz sentido.”
Resta, agora, saber quais serão
os próximos passos para fortalecer
a presença da empresa no tabuleiro global. O professor Cyrino, da
Ebape/FGV, manifesta dúvidas em
relação à capacidade da Natura de
levar adiante uma expansão internacional bem-sucedida com base
em seu modelo de vendas diretas. “A
premissa de que é possível replicar
um modelo de negócios para outros
países subestima o efeito das características culturais que variam de
país para país”, diz Cyrino. “Pode
ser quer o sistema de vendas diretas
funcione na América Latina, onde
as pessoas gostam de conversar
umas com as outras, mas na França
não tem a menor chance.”
Na Natura, o entendimento é de
que o modelo precisa se adaptar à
realidade dos países. É justamente
por isso que a França hoje é o único país a ter três canais de comercialização: loja, internet e vendas
diretas por intermédio de consultoras. As “formiguinhas” francesas, que eram 800 em 2008, hoje
já são 1 400. Na visão de Carlucci,
o resto do mundo é um mercado
para o qual a Natura não tem uma
estratégia definida. O que não significa que a empresa não se imagine
na Europa (além da França) e em
mercados emergentes, como China
e Índia. “Vontade temos, mas não
há um modelo ou plano para essas
regiões”, afirma. “Vamos fazer cada
coisa a seu tempo.”

01 Ritual:

sob medida
para as
mexicanas
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01 Cores,

rendas e
tules: estilo
Brasil

Com que

roupa?
O que falta para que a indústria brasileira da moda
se transforme num sinônimo mundial de qualidade
S U Z A N A C A M A R G O, D E M I L Ã O

P

oucas cidades no munO crescimento das exportações da Abest despencaram para US$ 12
do encarnam tão bem o da moda e design brasileiros se deu milhões. No primeiro trimestre de
mundo da moda quanto na última década – em que o setor 2010, eles já venderam US$ 4 mia italianíssima Milão. Um se profissionalizou a ponto de po- lhões. A previsão é de que vendam
dos pontos mais famosos der começar a competir nos mer- US$ 15 milhões até o fim do ano.
e concorridos de seu circuito fashion cados internacionais. Em 2003, foi
Por mais que vários nomes já
é o chamado Quadrilatero D´Oro. criada a Associação Brasileira de despontem internacionalmente, no
Neste quarteirão, delimitado pelas Estilistas (Abest), com a missão de entanto, eles ainda são poucos, se
vias Monte Napoleone, Borgospesso, promover e fortalecer o segmento comparados à capacidade do setor
Sant’Andrea e Spiga
dentro e fora do país. no país. Como explicar esse descomestão localizadas as
No primeiro ano de passo? “O Brasil tem grande potenmaisons mais famosas
atuação da Abest, cial, mas, na minha opinião, ainda
da alta-costura, como
seus associados ex- precisa melhorar o modo como
Gucci, Armani, Dolportaram US$ 1 mi- divulga a própria identidade”, diz
ce Gabbana, Prada
lhão. Em 2008, esse Arturo Dell’Acqua Bellavitis, diree Luis Vuitton. A revalor saltou para US$ tor dos departamentos de desenho
gião, sofisticadíssima,
20 milhões. Hoje, a industrial, comunicação e moda da
abriga também alguentidade conta com Universidade Politécnica de Milão.
mas lojas brasileiras.
54 associados − 44 “O problema é que, no próprio OciUma é a Osklen. A
deles exportadores. dente, muita gente ainda não conhemarca carioca tem lojas próprias “Com o atual câmbio desfavorável, ce o país ou tem uma ideia errada a
em Milão, Nova York, Tóquio, Lis- as empresas precisam de muita es- seu respeito, associando-o somente
boa e Roma. Próxima à Osklen, na tratégia para vender lá fora”, afirma às praias e ao futebol.”
via della Spiga, a vitrine de uma Evilásio Miranda, gerente de projeBellavitis, que já esteve algumas
loja de moda infantil se destaca por tos da Abest. Alguns têm sucesso. O vezes no país, tem uma visão bassuas cores alegres e vibrantes. É a estilista Carlos Miele, por exemplo, tante crítica do mercado brasileiro.
Lilica Ripilica, do grupo catarinense tem uma movimentada flagship sto- “Conheci a São Paulo Fashion Week
Marisol. A empresa investiu US$ 5 re em Nova York e há pouco inau- e acredito que ainda há muito para
milhões na abertura da loja italiana. gurou outra em Paris. Alexandre
ser melhorado, se compararmos
Outras de suas franquias estão pre- Herchcovitch tem uma linda loja com os eventos de moda em Milão
sentes em outros países da Europa em Tóquio, no Japão. Com a crise de ou Paris”, ele diz. “É preciso mais
e do Oriente Médio.
2009, as exportações dos associados que desfiles − organizar conferên-

O Brasil
ainda precisa
melhorar o
modo como
divulga a sua
identidade
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cias, discussões sobre o mercado da
moda, por exemplo. Também acho
que as empresas do setor precisam
investir mais em comunicação.” Outro especialista italiano em moda, o
economista e professor Enrico Cietta, é da mesma opinião. “Os brasileiros têm tudo para fazer sucesso
em qualquer lugar do mundo”, diz.
“O que me parece, contudo, é que
alguns designers não acreditam no
próprio potencial e acabam fazendo
a mesma moda da Europa e dos Estados Unidos.”
Para ambos, entre uma boa peça
brasileira de uma marca pouco conhecida e uma da Ralph Lauren
de igual preço, o consumidor vai
preferir a segunda. “A Osklen, por
exemplo, tenta vender uma imagem
europeia em Milão”, diz Bellavitis.
Procurado para responder à crítica, Oskar Metsavaht, dono da grife,
alegou estar “sem tempo na agenda
para entrevistas”. Ainda de acordo
com Bellavitis, o ideal é trazer o
espírito brasileiro para a moda de
uma maneira que os consumidores
de outros países possam entendê-lo.
“O Brasil não é só Copacabana, Rio e
Nordeste. A moda brasileira precisa
promover a diversidade do país e tirar proveito dela”, diz.
Um bom exemplo positivo parece ser o da marca Isabela Capeto. A estilista estudou três anos
na ����������������������������
Accademia ������������������
di Moda de Florença. “Há quase 20 anos, ainda eram
pouquíssimas as escolas de moda
no Brasil. Ter morado na Itália me
trouxe referências de arte e cultura
que mudaram a minha vida”, afirma
Isabela. De volta ao Brasil, a estilista trabalhou com grandes grifes nacionais, como Maria Bonita, Amor
Perfeito e Lenny – e, em 2003, partiu para o voo-solo. Poucos meses
depois da abertura da loja Isabela
Capeto, surgiu a oportunidade de
participar de um showroom em
44
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01 Arturo

02 Lilica
Bellavitis: Ripilica: no
“identidade Quadrilatero
confusa”
D’Oro
Paris. “Um agente viu jaquetas minhas e pediu para mandar algumas
peças para Londres. “Os ingleses
adoraram”, conta. Desde então, a
exportação das roupas da marca
nunca mais parou. Hoje, Isabela
vende seus modelos para cerca de
20 países, em lojas badaladas, como
a americana Barneys e Jeffreys, as
francesas Collete e Le Bon Marche
ou a Saks e a Harveys Nichols nos
Emirados Árabes. Atualmente, 20%

03 Carlos

Miele: lojaconceito
em Paris

01

02

de sua produção é exportada.
As peças, feitas à mão, têm muitas aplicações de rendas, paetês,
tules e passamanarias. Segundo
Isabela, uma loja em Genebra, na
Suíça, é sua cliente assídua desde
a primeira coleção. A loja compra
tanto a coleção de verão quanto a de
inverno, e suas clientes buscam nas
peças brasileiras um design original.
Esse é um dos pontos que, segundo
Enrico Cietta, fazem toda a diferença na hora de as grandes redes
de lojas internacionais investirem
numa nova grife. “Quando uma rede
ou loja de departamentos decide

vender a coleção de uma nova marca, ela faz um investimento de longo prazo. Isso significa que a grife
precisa inovar constantemente em
suas coleções e sempre com a mesma qualidade”, afirma.
A Salinas é outro nome que vende o Brasil com forte sotaque carioca. Desde 2002, a marca ampliou
sua rede de distribuição nos Estados Unidos e na Europa, e ganhou
maior notoriedade internacional.
Hoje exporta para 42 países, e seus
biquínis podem ser encontrados em
lojas como Victoria’s Secret, Urban
Outfitters e Anthropologie. São

10 MITOS FASHION
ENRICO CIETTA, diretor de
pesquisas da consultoria italiana
Diomedea, traça o
perfil dos principais mercados
mundiais e seus
consumidores

1

Diferentemente de mercados
como o americano ou asiático, o europeu não é homogêneo,
cada país tem singularidades
que devem ser bem analisadas.
A Europa pode ser dividida
em três regiões distintas:
mediterrânea (Itália, Espanha e
Grécia); inglesa e, por fim, a do
norte, liderada pela Alemanha.
A Espanha tem um mercado
de moda bastante agressivo, com marcas fortes e coleções
de altíssima rotatividade.
O consumidor americano é
mais conservador, não é tão
criterioso na hora de comprar roupa
e odeia arriscar. Lojas de departamentos e grandes redes dominam o
varejo nos Estados Unidos.
Italianos, espanhóis e japoneses são mais ligados em
tendências.
As lojas menores e independentes são mais fortes
e inﬂuentes na Itália, Portugal,
Grécia e Espanha. Nesses países,
são elas que ditam as tendências.
Na França e na Inglaterra,
as lojas de departamentos
lideram as vendas.
Os jovens asiáticos consideram as lojas de departamentos muito caretas.
Alemães gostam de roupas
coloridas e odeiam parecer
tradicionais.
Os italianos apreciam o
estilo clássico, de bom
corte e sem muitas cores.

2

3

4
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03
aproximadamente 80 mil peças
exportadas anualmente. O sucesso
foi fruto de um longo aprendizado.
“Começamos a exportar em 1983”,
diz Jacqueline de Biase, sócia e diretora de estilo da Salinas. “Foi difícil aprender a lidar com diferentes
culturas e gostos; mas, a cada ano,
nossa experiência crescia”, diz. “A
Salinas tem modelagens exclusivas
para exportação, mas as estampas e
cores são as mesmas comercializadas aqui no Brasil.”
Para o professor Enrico Cietta,
as empresas precisam investir mais
em marketing e comunicação – a

fim de deixar clara a origem do produto. “Ainda tem gente que compra
as sandálias Havaianas no exterior
e não sabe que elas são brasileiras”,
diz. Recentemente, o primeiro-ministro da Austrália elogiou as Havaianas e disse se orgulhar de elas
serem um produto australiano. “Enviamos uma carta a ele agradecendo
o elogio e esclarecendo gentilmente
que a sandália é brasileira”, diz Rui
Porto, consultor de comunicação
das Havaianas. Há uma possível
explicação para a confusão do primeiro-ministro. As sandálias fazem
um tremendo sucesso na Austrália.

5
6

7
8
9
10

Fonte: Diomedea - Economic Research & Communication.
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São vendidos, anualmente, 3 milhões de pares para uma população
de 18 milhões de habitantes. Mas
será que somente a marca Brasil e o
estilo tropical bastam para levar um
produto ao sucesso? “Não. O made

da, a senha para que a moda verde e
amarela possa se firmar no mercado
internacional. Infelizmente, segundo Isabela Capeto, nossa roupa ainda não consegue aquele acabamento
perfeito que se vê lá fora. “Nós ainda

trias locais focadas no mercado de
massa, pouco exigente em termos
de qualidade e serviços”, diz. As
marcas brasileiras hoje abocanham
apenas 0,5% do comércio mundial
da moda, que movimenta US$ 600

01
in Brazil agrega, mas é preciso ter
qualidade, design e uma boa imagem”, diz Rui Porto.
As tendências da moda ainda
são ditadas pelas grandes maisons
europeias, em especial italianas e
francesas. O consumidor europeu é
ávido por novidades, mas não compra uma roupa com tecido ou acabamento ruins. Qualidade é, sem dúvi-

não temos o maquinário para conseguir alguns detalhes, como a barra
impecável dos italianos.”
Para Ricardo Ferreira, dono da
Richards, outra grife que propaga
o estilo de vida carioca em roupas
masculinas e femininas, a questão
tem raízes históricas. “Por muito
tempo, o Brasil foi uma economia
fechada. Essa política gerou indús-

bilhões anualmente. Fernando Pimentel, diretor-superintendente da
Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), também vê razões históricas para esse
desempenho tão pífio. “O Brasil
sempre foi muito mais voltado para
si mesmo do que para o mundo. A
abertura de nosso mercado só se
deu a partir da década de 90 − o que,

vestimentos (Apex-Brasil) criaram o
Programa Texbrasil para estimular e
agilizar as exportações na área têxtil. Em 2010, o programa pretende
investir US$ 44 milhões em cerca
de 380 empresas, ajudando-as a

se internacionalizar. Estas, por sua
vez, devem mandar para fora do país
mercadorias que podem chegar a
US$ 456 milhões.
No setor de vestuário, o Texbrasil definiu como mercados-alvo Angola, Austrália, China, Colômbia e
América Central, Emirados Árabes,

O MUNDO NA AGULHA
ENTIDADES NACIONAIS do setor,
como a própria Abit, têm trabalhado duro para divulgar o produto
brasileiro no exterior. Desde 2000,
a associação e a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e In-
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de Tóquio:
ﬂagship
store

02
na história de um país, não é nada.
As exportações do setor de moda
têm apenas uns dez anos. “A chamada ida para o mundo deverá ocorrer
paulatinamente”, diz Pimentel.
O italiano Arturo Bellavitis acredita ser possível acelerar esse processo com investimentos em qualidade, uma análise mais cuidadosa
das demandas de cada mercado e o
Estados Unidos, França, Grécia,
Itália, Península Ibérica e Reino
Unido. Uma das metas do projeto é
aumentar a visibilidade da imagem
da indústria da moda brasileira. O
país é referência, principalmente,
em moda praia, íntima e jeanswear
Segundo a Abit, em 2009 foi

uso de apelos sociais, que costumam
ser bastante atraentes para o consumidor externo. “Responsabilidade
social sempre ajuda uma marca a
vender melhor, principalmente na
Escandinávia, Alemanha e França.
Por que não usar mão de obra vinda
das favelas?”, sugere. É praticamente unânime o entendimento de que
o Brasil ainda engatinha no compeexportado US$ 1,20 bilhão em
produtos têxteis e confeccionados.
Isso porque o ano passado foi um
ano ruim para a economia mundial
como um todo. Em 2008, as exportações brasileiras do setor chegaram a US$ 1,72 bilhão. Argentina,
Estados Unidos e Paraguai apare-

titivo e glamoroso mundo da moda.
Mas potencial é algo que, definitivamente, não lhe falta. “Aposto que,
em mais cinco ou dez anos, veremos
uma segunda geração de estilistas
brasileiros fazendo grande sucesso no exterior”, diz Cietta. “Como
sede das Olimpíadas de 2016, o país
se tornará uma imensa vitrine para
o mercado internacional.”
cem como os principais importadores desses produtos. Sexta maior
indústria têxtil do mundo, segundo
maior produtor de denim e terceiro
na produção de malhas fazem do
Brasil um gigante no setor. Mas
ainda há uma fatia muito maior a
ser abocanhada.
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Garimpando o
Brasil no exterior
Estudiosos do processo de internacionalização de empresas,
o casal de pesquisadores incluiu as multinacionais brasileiras
no mapa da produção acadêmica mundial
N E LY C A I X E TA

M

ultinacionais foram
sempre sinônimo de
empresas oriundas
dos países ricos. À
medida que foram
surgindo no Brasil e em outras economias emergentes ao redor do planeta, o fenômeno pegou o mundo de
surpresa. A perplexidade de vê-las
desafiando corporações longamente estabelecidas na arena global
logo cedeu lugar à curiosidade que
os livros acadêmicos e as melhores
escolas de negócios do mundo não
estavam preparados para responder. Esses novos gigantes dos países
emergentes teriam características
distintas das multinacionais clássicas? Que fatores estão por trás de
sua competitividade nos mercados
globais? Para ajudar a dar respostas
a essas perguntas surgidas não só
no mundo acadêmico, mas também
entre gestores de empresas, investidores e formuladores de políticas
públicas, um grupo de pesquisadores brasileiros passou os últimos
seis anos debruçado sobre o tema.
À frente, está o casal Afonso Carlos Correa Fleury e Maria Tereza

Leme Fleury – ele, professor de – menos ainda sob o prisma especíengenharia de produção da Escola fico de gestão e competências orgaPolitécnica da Universidade de São nizacionais. Maria Tereza e Afonso
Paulo, e ela, diretora da Escola de comparam o trabalho que realizam
Administração da Fundação Getu- a um garimpo. “Quando demos
lio Vargas, em São Paulo. Afonso início ao projeto, em 2004, havia
encarregou-se da coordenação do apenas 18 multinacionais brasileiProjeto Ginebra – Gestão Empre- ras, ou seja, empresas que, segunsarial para a Internacionalização do nossa definição, eram capazes
de Empresas Brasileiras –, uma de agregar valor a suas operações
extensa pesquisa conduzida com o no exterior”, diz Fleury. “Desde
apoio da Fapesp com o propósito de então, desenvolvemos uma base
entender a dinâmica do processo de empírica que nos aponta uma lista
internacionalização das empresas de cem multinacionais brasileiras.”
dos países emergentes, em geral, e Afonso e Maria Tereza falaram à
das empresas brasileiras, em par- PIB a respeito do gigantesco proticular. A pesquisa, que deu ori- jeto que incluiu o Brasil no mapa
gem a 15 dissertações e 23 teses de dos estudos relevantes sobre muldoutorado, foi um divisor de águas. tinacionais de países emergentes,
Até então, pouca coisa havia sido cujas principais conclusões foram
pesquisada sobre o tema em geral reunidas em livro, a ser lançado, em
breve, pela Editora Atlas.

As múltis brasileiras
desenvolveram
um estilo de
gestão que lhes
dá vantagem
competitiva

Qual é o ponto-chave dos estudos
que o senhor coordenou?

FLEURY – A coisa mais interessante
é tentar entender a lógica do jogo
que está sendo jogado. Existe uma
mudança significativa na estrutura
global de produção, de tempos em
PIB
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tempos. Observa-se, nitidamente,
hoje, o que chamamos de “terceira
onda de internacionalização”. A primeira foi protagonizada pelas empresas dos países desenvolvidos, especialmente as americanas, depois
da Segunda Guerra Mundial. Como
havia uma enorme desigualdade
de recursos e competências entre
os países, criou-se um movimento
quase espontâneo de internacionalização. A segunda onda foi protagonizada pelas empresas japonesas, na
década de 1980. Neste caso, houve
uma visível condução do governo
japonês, que lançou mão de uma
série de programas e mecanismos
adequados à conjuntura da época.
O que caracteriza essa terceira onda
de internacionalização que vivemos
no momento?

FLEURY – Ela é protagonizada pelas
empresas do Bric (Brasil, Rússia,
Índia e China). Desde 1979, quando iniciou seu movimento de reestruturação política e econômica, a
China estipulou a meta de ter 50
empresas entre as 500 maiores do
mundo até 2010. Até o ano passado,
havia 26. Índia e Rússia têm outras
lógicas, mas a lista de suas empresas
internacionais começa a crescer. No
Brasil, o movimento não é planejado
de modo agregado; a decisão de se
internacionalizar compete à empresa isoladamente.
A primeira movimentação já não teria
ocorrido na virada do século 19 para
o 20?

FLEURY – Na verdade, o processo de
internacionalização data do século 17, mas sua importância relativa
era muito pequena. Até a década de
1950, o termo “multinacional” não
existia. As operações internacionais
das empresas estavam sob a responsabilidade de um de seus departamentos. É importante destacar o
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pioneirismo da Ford. A sua rápida
internacionalização, assim como a
de outras empresas americanas no
início do século 20, deve ser creditada ao fato de contar com um novo
modelo de gestão para a época: o
chamado american manufacturing
system. O que dá vantagem competitiva sustentável à internacionalização é um modelo de gestão capaz
de gerar desempenho diferenciado
em relação a outros modelos da
mesma natureza.
É o que está acontecendo agora com
as empresas brasileiras internacionalizadas?

FLEURY – Sim. Sua principal vantagem são as competências organizacionais que desenvolveram e susten-

Nosso movimento
rumo ao exterior
assemelha-se ao
que já fizeram as
empresas japonesas
décadas atrás
taram suas trajetórias nos mercados
domésticos e um estilo de gestão à
brasileira. Assemelha-se ao que
aconteceu com as empresas japonesas. Estas, em razão das características culturais, institucionais e da
disponibilidade de recursos do país,
desenvolveram um perfil específico
de competências organizacionais e
um estilo próprio de gestão. Esse
conjunto de características, por sua
vez, gerou, na década de 1980, vantagens competitivas que sustentaram
seu processo de internacionalização.
A mesma coisa se passa agora com
as empresas brasileiras. Elas também desenvolveram um conjunto
de competências organizacionais
e um estilo de gestão que lhes dão

vantagem competitiva e sustentam
sua expansão internacional.
O que diferencia essas competências
e estilo de gestão à brasileira?

FLEURY – É importante diferenciar
entre competências organizacionais
e estilo de gestão. Este é definido
pela história da empresa, pelo local
onde se desenvolveu e revela o caráter da companhia. Empresas que
operam em ambientes de grande
turbulência política e econômica
desenvolvem competências únicas
de organização, batizadas de “espera ativa”: não fazem planejamento
de longo prazo, mas conseguem
responder rápida e eficientemente
a eventos inesperados; isso lhes dá
diferencial competitivo em relação
a uma empresa de um país estável
e previsível.
Que exemplos concretos o senhor
tem a respeito?

FLEURY – A Embraer foi uma empresa que respondeu rapidamente
às mudanças surgidas após o ataque
ao World Trade Center. Já AmBev,
Votorantim, CSN, Weg, entre outras,
ganharam destaque internacional
por suas competências de produção.
A competência organizacional tem
mais a ver com a capacidade de mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades.
Aqui o referencial é mais a competição do que o país: uma empresa só
sobrevive se tiver competências no
mesmo nível ou superiores às dos
competidores internacionais.
O que está por trás do crescimento
das multinacionais brasileiras?

MARIA TEREZA – Há uma conjuntura
histórica muito importante, que começou na década de 1990, com todo
o processo de reestruturação produtiva e privatização de empresas. Essa
mudança tomou impulso na década

seguinte, a ponto de em 2006 o valor
dos investimentos diretos aplicados
por empresas brasileiras no exterior
ter sido superior ao valor dos investimentos estrangeiros aqui aplicados.
Creio que houve um aprendizado.
As empresas começaram a perceber que, ou se movimentavam, ou
sofreriam uma concorrência tal que
a chance de sobreviver no território
brasileiro seria mais difícil. Foi um
movimento de cunho econômico,
cultural e até político, uma vez que
o governo brasileiro começou a dar
mais apoio à internacionalização.
Essa ampliação, portanto, resulta de
um conjunto de fatores.
FLEURY – Esse aspecto institucional é
muito importante. No atual governo,
o assunto só começou a ser avaliado
positivamente após 2005, com a mudança na diretoria do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). No governo de
Fernando Henrique Cardoso prevaleceu uma ideia de que não precisaríamos ter política industrial. Como
política industrial envolve, necessariamente, vários ministérios, houve
certa “desmobilização” dos atores.
Sem integração, cada um ficou com
seu pedaço. Agora observamos que,
gradualmente, as instâncias governamentais começam a se mobilizar.
Recentemente, o próprio Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
anunciou que passará a atuar no exterior para amparar as empresas no
processo de internacionalização.

FLEURY – Não só o Ipea. Vários ministérios estão se mobilizando no
âmbito federal para dar apoio à internacionalização das empresas brasileiras. Este é um esforço de grande
monta, que precisa desatar alguns
nós antes de ser realmente efetivo.
Observamos, hoje, um esforço de reorganizar essa rede interministerial

para que se verifique o tipo de apoio
a ser dado à internacionalização das
empresas brasileiras. Isso começou
a aparecer como uma questão muito
importante para o nosso futuro.
Olhando para trás, o que propiciou
essa movimentação para fora do país?

FLEURY – No começo da década de
1980, o então ministro Antônio Delfim Netto tentou resolver problemas
de balança de pagamento criando
um programa que se chamava “Exportar é o que Importa”. Isso levou
o Brasil a exportar qualquer coisa,
sem se preocupar com a qualidade.
Foram muitos os absurdos. Chegamos a exportar termômetros clínicos para o Peru sem a menor confiabilidade em termos de leitura. En-

Nossos
pesquisadores
estão gerando um
conhecimento cada
vez mais valorizado
no exterior
quanto isso, o Japão implantava um
rigorosíssimo controle de qualidade
de suas exportações. O objetivo era
fazer um upgrade do selo Made in
Japan. Ou o nosso Made in Brazil
tinha valor ou não teríamos sucesso. A partir de 1984, coordenamos
um grande projeto, financiado pelo
Banco Mundial e organizado pelo
Ministério da Indústria e Comércio,
para entender como se implantava
qualidade industrial no Brasil. Graças a esse estudo, surgiram os primeiros trabalhos sobre qualidade na
indústria, que depois redundaram
no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP). Isso
está na base da competitividade das
empresas brasileiras hoje em dia.

Então não começamos hoje.

FLEURY – De jeito nenhum. Mais
uma vez, o movimento das empresas
do Brasil rumo ao exterior assemelha-se ao que fez o Japão. Os japoneses prepararam-se durante muito tempo para se internacionalizar.
Hoje, a grande discussão, quando se
observa a movimentação das empresas chinesas no exterior, é perceber
que sua transição ocorreu de forma muito rápida. As brasileiras, ao
contrário, tiveram um tempo para
aprender quais são os critérios que
as qualificam como multinacionais.
Como as empresas evoluem à medida
que se internacionalizam?

FLEURY – Primeiro, elas precisam
se preparar muito bem, o que já
implica certo desafio. Segundo, há
um momento no processo de internacionalização em que ocorre
uma enorme mudança interna. É a
transição entre dois estados – o ser
totalmente nacional e o começar
a ser internacional. O terceiro é o
de expansão. Passamos a analisar
esses momentos e os desafios que
a internacionalização traz para as
empresas quanto ao processo de
gestão. É impressionante. Uma coisa
é jogar o campeonato paulista; outra é querer jogar na Liga Europeia.
Esse processo é muito importante
para melhorar nossas competências.
Nossos estudos têm mostrado que
a internacionalização não vai gerar
necessariamente um desempenho
financeiro superior num curto espaço de tempo. É muito mais lento.
É um processo de aprendizagem e
de desenvolvimento de novas habilidades, o que torna a empresa muito
mais competitiva no seu país e naqueles onde se instala. Essa é uma
grande lição. Muito do que aprendem no plano internacional acaba
sendo repatriado e reinserido no
sistema de gestão no Brasil.
PIB
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Quais são os exemplos dessa transferência?

MARIA TEREZA – Na área tecnológica,
podemos citar o caso da Sabó, a indústria de autopeças, que comprou
uma empresa na Alemanha para desenvolver novos produtos e processos. Ao aprimorar essas competências, ela as trouxe de volta ao Brasil.
A Sabó ganhou o Prêmio Finep de
Inovação em razão do aprendizado
internacional na área de retentores.
Seu interesse em comprar a empresa
alemã vinha do fato de esta ter uma
enorme interação com universidades que faziam pesquisas de interesse para a operação brasileira.
E com relação à gestão de pessoas?

MARIA TEREZA – É possível aprender
sobre gestão de pessoas em países
desenvolvidos, onde os sindicatos
costumam ser muito mais fortes.
Tudo isso é aprendizagem. A empresa passa, inclusive, a rever suas
práticas no Brasil. Há muitos exemplos, como o grupo Votorantim, que
comprou empresas em países desenvolvidos (Estados Unidos e Canadá) e passou a ter um processo
de aprendizagem muito importante,
que acabou se refletindo na maneira
de atuar no Brasil. A Odebrecht, por
exemplo, ao trabalhar com situações
de risco da operação e risco político,
apropria-se de um conhecimento
que acaba fazendo parte do conhecimento comum da empresa e passa
a ser utilizado pela própria matriz e
subsidiárias da empresa no mundo
todo. Isso gera, como já dissemos
acima, novas competências.
Quais são os setores com melhores
chances de ter sucesso no exterior?

FLEURY – Fizemos um levantamento
para comparar o setor de atividade
das empresas brasileiras, indianas
e chinesas com o de empresas dos
países desenvolvidos. A intersecção
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é pequena. Na década de 1990, essa
discussão gerou a ideia de que haveria sunset industries e sunrise industries. Todas as sunsets industries
eram aquelas com maior intensidade
de mão de obra e recursos. As sunrises seriam aquelas com as novas
tecnologias, em que a inovação é
arma competitiva fundamental. De
maneira geral, as empresas de países
emergentes tendem a se situar mais
nas chamadas sunsets industries. As
indianas dominam o aço; as chinesas
tentam pegar toda a parte de recursos
naturais, entre outras coisas. E as brasileiras situam-se em setores em que
alguns fatores locais são mais propícios. É o caso do Friboi, da Marfrig.
Iniciar o processo pela América Latina, pela proximidade física e cultural,
ainda é o melhor caminho?

de nosso desenvolvimento econômico, a importância das subsidiárias de multinacionais estrangeiras
sempre cresceu. Temos, hoje, cerca
de 420 das 500 maiores empresas
do mundo operando no país. Para
entrar no processo de negociação
internacional é absolutamente fundamental termos nossas empresas
com renome e presença internacionais. Não devemos continuar sendo
vistos como um grande mercado
a ser explorado por estrangeiras.
Precisamos de empresas de classe
mundial, que forneçam produtos
para atender os mercados globais,
administradas de acordo com as
melhores práticas, que inovem em
produtos e processos, e com as quais
as multinacionais estrangeiras possam competir e cooperar.

FLEURY – Já foi. Esse padrão mudou. Que interesse a academia internacioOs desafios que aparecem quando se
nal tem pelas pesquisas feitas pelas
vai para países com estágio de de- universidades brasileiras?
senvolvimento menor não necessa- MARIA TEREZA – Pela primeira vez,
riamente resultam em experiência tivemos a oportunidade de realizar,
significativa. O que se tem hoje é, no Rio de Janeiro, em junho, o Acano mínimo, uma mistura em que se demy of International Business, o
investe, ao mesmo tempo, em países maior congresso dessa área. Foi uma
de menor desenvolvimento econô- empreitada difícil, mas conseguimico, como a África, e em países de- mos trazê-lo por meio de um consenvolvidos, pois é ali que está todo junto de escolas. Isso é um sinal de
o processo de aprendizagem.
que também estamos no debate, não
No momento em que coloca o pé
só como ouvintes, mas como interlá fora, a empresa precisa começar locutores, gerando conhecimento.
a se mover na chamada “escala de FLEURY – As questões que a comuvalor”. Dificilmente ela sai; faz de- nidade internacional nos coloca são:
terminado tipo de aquisição ou de “O processo de internacionalização
grife e fica apenas naquele nível. É das empresas brasileiras é diferente
preciso, rapidamente, melhorar as do das demais multinacionais? Que
competências para passar para tipos contribuição esses estudos trazem
de produção de maior valor agrega- para o conhecimento geral sobre
do. É o que ocorreu com as empre- multinacionais?” Aos poucos, estasas dos países desenvolvidos, ou seja, mos conseguindo responder a essas
há uma nova regra de competição.
questões. Nitidamente, estamos gerando um conhecimento que é valoA internacionalização das empresas
rizado cada vez mais no exterior. Só
brasileiras é um caminho sem volta?
que é um processo longo. Temos de
FLEURY – É paradoxal. Na história
ser perseverantes.
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Como ser

grande
O marketing tenta romper
as barreiras tarifárias ao etanol de cana e
luta para torná-lo uma commodity
ANTONIO C ARLOS SANTOMAURO

O

prosaico ato de abastecer o veículo nos Estados Unidos ganhou
um toque brasileiro
em maio último. Após
receberem um desconto de US$ 0,85
por galão (3,78 litros), os consumidores de um posto eram informados
sobre os benefícios econômicos e
ambientais do etanol de cana-deaçúcar. A promoção foi mais um ato
contra as barreiras alfandegárias
que hoje praticamente impedem o
etanol brasileiro de competir com
o americano, extraído do milho e
misturado à gasolina vendida aos
norte-americanos. Mais: esse posto
fica em Indianápolis, sede das 500
Milhas de Indianápolis, etapa da
Fórmula Indy que é considerada a
mais famosa prova automobilística
norte-americana. Quem abastecia
ali concorria a visitas aos bastidores
da corrida, entre outros prêmios.
A Indy exibe atualmente um
forte sotaque brasileiro – e não
apenas pelos vários pilotos nacionais que disputam a categoria. Um
de seus principais patrocinadores é
a Agência Brasileira de Promoção
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de Exportações e Investimentos tégia inclui ações de escritórios de
(Apex-Brasil), e o combustível uti- relações públicas e de lobby. E funlizado pelas equipes é fornecido damenta-se em três apelos: econopela União da Indústria de Cana- mia, segurança energética e preserde-Açúcar (Unica). Além de India- vação ambiental. A opção por �����
Washnápolis, outras etapas desse torneio, ington e Bruxelas é óbvia. Ambas
as de Miami e do Alabama, já foram são capitais, respectivamente, dos
palcos de ações promocionais des- Estados Unidos e da União Europeia.
sas duas entidades. No ano passado, “O aumento da demanda por etanol
ambas veicularam uma campanha depende muito da formulação de
no rádio em pleno 4 de julho (data políticas públicas”, explica Eduarda independência norte-americana). do Leão de Souza, diretor executivo
Nela informavam consumidores de da Unica. “Também precisamos nos
Washington, Califórnia e Flórida comunicar com consumidores e sosobre as vantagens econômicas e ciedade civil, pois eles influenciam
ambientais do etanol de cana.
os formuladores de políticas públiNos EUA, onde a Unica mantém cas”, ele acrescenta.
um escritório em Washington, a deA verba total destinada, este ano,
cisão sobre a derrubada ou não das às ações internacionais pela Apexbarreiras alfandegárias deve ser Brasil e Unica é de aproximadamentomada ainda este ano. Mas a es- te R$ 8 milhões. Parte desse dinheitratégia concebida por produtores ro foi usada no lançamento, há cerca
e governo brasileiro para fazer do de dois meses, de um site dirigido
etanol um combustível de uso in- aos norte-americanos (www.sweeternacional – e, consequentemente, talternative.com). Houve, também,
uma commodity global – inclui ações publicidade em jornais e rádios de
de marketing também em Bruxelas, Washington e comerciais de TV dusede da União Europeia e de outro rante a transmissão das 500 Milhas
escritório da Unica.
de Indianápolis. “Faremos ações
Além de propaganda, essa estra- em postos de combustíveis duran-

01 A Unica nas
500 Milhas de
Indianápolis:
vitrine eficaz

02 Anúncio

01 02
te as próximas corridas da Indy
e mais veiculações nos jornais de
Washington”, adianta Joel Velasco,
representante-chefe da Unica para
a América do Norte.
Mesmo assim, as ações de comunicação para o etanol de cana
contam com verba dez vezes menor que a da concorrência, diz Joel,
referindo-se ao etanol de milho. A
menor disponibilidade de recursos não
é o único problema
dos brasileiros nessa
disputa. Uma ação de
descontos programada para maio último
em dois postos de gasolina de Washington
foi cancelada na véspera, pois, segundo a
Unica, a rede controladora dos postos alegou “influências políticas”.
Tanto a data (véspera do Memorial
Day) quanto os locais dessa ação
(postos próximos do Congresso
norte-americano) haviam sido escolhidos a dedo. Os 54 centavos de
dólar que seriam oferecidos como

desconto aos consumidores equivalem ao valor com o qual cada
galão de etanol de cana é taxado
nos Estados Unidos. “Conseguimos
fazer desse limão uma boa limonada”, diz Velasco. “O cancelamento
gerou ainda mais notícias positivas
sobre a cana nos jornais e na TV de
Washington.”
Uma questão importante. Comunicação e marketing
são eficazes quando se
pensa em disseminar
internacionalmente
uma commodity, ou
esse é um processo
relacionado apenas
a fatores como preço,
logística e disputas
alfandegárias? “O
marketing pode ser
importante nesse processo”, afirma
Bruno Melcher, CEO da LDC-SEV
(segunda maior produtora mundial
de etanol e açúcar). “Ele pode fortalecer a conscientização sobre um
combustível mais limpo e renovável
e, ao mesmo tempo, mais econômico,
como o etanol de cana”, ele justifica.

O marketing
fortalece o
interesse em
um combustível
mais econômico
e renovável

CORTESIA ÚNICA

CORTESIA UNICA/FOTO TADEU FESSEL

em revista:
apelo ao
sustentável

Equipamentos
e certificações

Fabricantes de equipamentos
para usinas canavieiras também
buscam ampliar o uso internacional do etanol. A Dedini, maior empresa brasileira do setor, estrutura
com um sócio local uma operação
na Índia. Além do óbvio interesse
na geração de novos negócios, essa
ação também tem um objetivo estratégico: ampliar as possibilidades
de fortalecimento do etanol como
commodity global pelo aumento
da quantidade de mercados capazes de fornecê-lo. “O Brasil ainda
é, disparado, o principal provedor
desse produto, e o mercado internacional desconfia de mercados nos
quais há basicamente um único fornecedor”, ressalta José Luiz Olivério, vice-presidente de tecnologia e
desenvolvimento da Dedini.
Algo entre 10% e 15% do faturamento da Dedini – R$ 1,5 bilhão
em 2009 – já provém do exterior,
especialmente das Américas, onde
a empresa já colocou produtos
em praticamente todos os mercaPIB
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dos. Mas existem produtos Dedini
também em países como Tailândia, Filipinas, Sudão e Suécia. No
entanto, caso se concretize, a operação na Índia será sua primeira
presença direta em outro país. O
modelo dessa operação ainda não
está definido. “Podemos montar
uma fábrica lá, atuar basicamente
com exportação ou parte com exportação e parte com produtos de
fornecedores locais”, diz José Luiz.
O processo de fortalecimento
global do etanol deve, ainda, superar outros obstáculos. Um deles

é a carência de programas de desenvolvimento de tecnologias aptas ao uso desse combustível. “Por
enquanto, o Brasil é um dos poucos
países com um programa consistente de desenvolvimento de carros
flex”, lembra Bruno, da LDC-SEV.
Já a certificação de sustentabilidade da cadeia responsável pela
produção do etanol de cana deve
ser concedida até o fim deste ano,
segundo Leão de Souza, da Unica.
Ela deve vir do Better Sugarcane
Initiative, fórum de que participa
a Unica. “Existe, hoje, uma deman-

LOBBY, FUTEBOL E ÁLCOOL

parque de Dupont Circle,
bairro boêmio consideA UNICA APROVEITOU a onda
rado um reduto green na cidade. O
de futebol que agitou Washington
evento se espalhou via Facebook,
durante a Copa para transformar
mídia local e atraiu cerca de 20 mil
uma das atividades mais corriquei- pessoas. A segunda estratégia foi
ras e aparentemente formais da
voltada diretamente para os concidade – o “lobbying” – em palco
gressistas, seus assessores e espepara um marketing alternativo, pro- cialistas, que podem influenciar as
movendo, ao mesmo tempo, duas
políticas comerciais discutidas no
das grandes “quase commodities”
Congresso americano. A associação
brasileiras: o etanol e o futebol. O
fechou um bar ao lado do Capitólio
ataque veio por duas frentes. Pridurante todos os jogos do Brasil e
meiro, a empresa patrocinou a ins- dos EUA para este público seleto
talação de telões durante os quatro de convidados, serviu caipirinhas,
jogos dos EUA na Copa no meio do petiscos brasileiros e distribuiu
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da por certificações que mostrem
serem sustentáveis tanto o etanol
de cana quanto o biodiesel da Indonésia”, diz Eduardo.

Apoios e perspectivas

O esforço pela internacionalização do uso do etanol de cana ganha
hoje impulso adicional com o aumento do interesse de países de regiões como América Latina e África,
pelas possibilidades de geração de
energia elétrica a partir da biomassa. No início de 2010, esse esforço
contou com o endosso da Environ-

panfletos e porta-copos com fatos
interessantes relacionados ao
etanol brasileiro e ao impacto da
tarifa do etanol na economia americana. Os convidados ganharam
camisetas da seleção que traziam o
número 54 na frente, em referência
aos US$ 0,54 centavos da tarifa
de importação, e atrás o nome
“cutthetariff.com” (elimineatarifa.
com). Se com tanta caipirinha, que
tem dois terços dos derivados de
nossa cana, o açúcar e a cachaça,
os congressistas não se convencerem das vantagens do terceiro, o
etanol, aí só mesmo na OMC.

01 Usina de produção 02 Telões

mental Protection Agency (EPA),
a agência de proteção ambiental
dos Estados Unidos que qualificou
nosso etanol como “biocombustível avançado”, capaz de colaborar
significativamente com os esforços
de redução das emissões dos gases
causadores do efeito estufa. Além
disso, a legislação norte-americana
estabelece que o volume de combustíveis renováveis utilizado no
país deve subir dos 45 bilhões de
litros previstos para este ano para
um mínimo de 136 bilhões de litros
em 2022. Muitos consideram essa

meta inatingível sem o uso do etanol de cana.
A luta pelo fim das barreiras tarifárias colocadas para o etanol de
cana recebe, também, o apoio de
grandes empresas, não necessariamente brasileiras, ou sequer diretamente relacionadas à indústria
canavieira. Casos, por exemplo, da
Shell e da JBS. “A Shell será importante agente de distribuição de etanol no exterior. Já a JBS é bastante
afetada pelo subsídio dado ao etanol de milho, que encarece o grão
usado para alimentar seu gado nos Estados Unidos”, diz
Joel, da Unica.
Na opinião de
Bruno, da LCDSEV, o etanol de
cana se tornará
uma commodity
global, pois a demanda mundial por
combustíveis renováveis crescerá
muito – e, além de ambientalmente mais sustentável, ele tem preço
inferior ao do etanol de milho. Preocupações com o desenvolvimento

patrocinados pela
Unica: gritos de gol
junto ao Capitólio

social em diversas regiões também
favorecerão esse movimento, acredita Eduardo, da Unica. “O etanol
de cana movimenta muitos elos
da cadeia produtiva, exige que se
leve a indústria para a área rural e
movimenta muita mão de obra”, ele
justifica.
De acordo com Eduardo, o atual
movimento de fusões e aquisições
verificado no setor do etanol de
cana também favorecerá a disseminação internacional de seu uso,
pois envolve empresas do porte de
Bunge, Shell e Louis
Dreyfuss (esta última, sócia da LDCSEV). “Tais empresas têm know-how e
estrutura logística
para movimentação
global de commodities, além de enorme poder de lobby”,
diz Eduardo.
Concretizada essa perspectiva, o
Brasil deve ser o país mais favorecido. Afinal, “ninguém domina essa
tecnologia de forma tão completa
quanto nós”, enfatiza Plinio Nastari, presidente da Datagro Consultoria. Segundo ele, porém, entre os
mais de 100 países produtores de
cana, vários outros já valorizam o
etanol da cana. “Já é possível notar
projetos de uso desse combustível
também em países da África, do
Sudeste Asiático e da América Latina”, afirma Nastari. Esse avanço do
biocombustível brasileiro pode não
estar acontecendo tão rapidamente
quanto imaginavam os seus defensores, mas tampouco tem marcado
passo. O grande desafio, neste caso,
é compensar a baixa velocidade
com senso de direção, força e habilidade para remover os obstáculos
do caminho. Eis o papel maior do
marketing.

Para a agência
de proteção
ambiental dos EUA,
o etanol é um
biocombustível
limpo e avançado
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de etanol, açúcar
e bioeletricidade:
energia mais limpa
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Permitido para
Com o suporte do Sebrae, micro e pequenas empresas
brasileiras incluem a internacionalização em suas agendas
ANTONIO C ARLOS SANTOMAURO

É

bem provável que o fortaleci- para empreendimentos menores,
mento do Brasil como produ- como aqueles integrados ao Progrator de petróleo e gás desenca- ma de Internacionalização da Cadeia
deie um ciclo virtuoso gerador Produtiva de Petróleo e Gás (Prointer
de maiores e melhores opor- P&G), implementado
tunidades internacionais para outros há cerca de um ano
integrantes nacionais dessa cadeia, e meio pelo Serviço
como os fabricantes de equipamentos Brasileiro de Apoio
e os fornecedores de serviços espe- às Micro e Pequenas
cializados. À medida que a Petrobras, Empresas (Sebrae).
hoje a oitava maior empresa do mun- “No ano passado, as
do em valor de mercado, cresce lá fora, empresas particimuitas outras companhias brasileiras pantes do programa
a acompanham nessa expansão. Tais incrementaram suas
oportunidades não estão ao alcance exportações em 160%”,
apenas de empresas de porte, como afirma Miriam Ferraz, gerente do
a gaúcha Lupatech, que hoje realiza Prointer P&G.
no exterior cerca de 20% de um fatuAlém de exportar, essas empresas
ramento que em 2009 somou R$ 550 podem também encontrar parceiros
milhões. Elas se propagam, também, internacionais: em maio último, a

m

empresa carioca Subsin − integrante do programa que em 2009 faturou R$ 1,2 milhão com serviços de
consultoria voltados para estruturas submarinas e seu
monitoramento − associou-se à consultoria francesa Principiá
em uma joint venture
por enquanto focada
no mercado brasileiro, mas com sólidos
planos de expansão
para outras regiões,
como o Golfo do México. “A Principiá já atua nessa área
em um projeto desenvolvido em
parceria com a Chevron”, diz Melquisedec Santos, diretor-presidente
da Subsin.

As empresas
participantes
do programa
exportaram
160% a mais
no ano passado
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01 Inspeção de

dutos da brasileira
PipeWay: sede em
Houston e serviços
no Canadá

enores
O contrato entre as duas empre- na área de inteligência de mercado.
sas foi sacramentado em um evento “Queremos fortalecer a cultura da
da indústria petrolífera ocorrido no internacionalização dessas empreTexas, a que a Subsin compareceu sas”, diz Miriam. “Essa tarefa não é
como integrante do programa do
simples em um setor
Sebrae. A empresa, agora, negocia acostumado a traoutra joint venture − também com balhar basicamente
um sócio francês − para a estrutu- com a Petrobras
ração de uma nova operação na área como único cliente.”
de monitoração e inspeção robotizaParcerias como
da de estruturas submarinas.
aquela estabelecida
O Prointer P&G já reúne cerca entre Subsin e Prinde 150 empresas. A maioria é sedia- cipiá também consda no estado do Rio de Janeiro, mas tam das metas do
algumas são paulistas ou gaúchas. programa, que busca
Além de visitas a eventos e rodadas no exterior parceiros capazes de amcomerciais com potenciais clientes plificar o potencial competitivo das
de outros países, o Sebrae oferece empresas brasileiras e de agregar vaum programa de qualificação em lor aos seus portfólios de produtos
negócios internacionais e suporte
e serviços. “Essas parcerias trazem

02 Subsin:

inspeção
robotizada
de estruturas
submarinas

03 Rodada do
Prointer P&G:
150 empresas
já participam
do programa

recursos financeiros e tecnológicos
ao Brasil”, enfatiza Miriam.
Mesmo empresas com presença já relativamente consistente no
mercado externo
participam do programa. É o caso da Pipeway, cujos serviços
de inspeção de dutos
hoje já são prestados
em vários países das
Américas. “Participamos do Prointer P&G
para melhorar nossa
metodologia e obter
mais informações”, diz Vinicius de
Carvalho Lima, gerente de operações da companhia. “Além disso, a
troca de experiências com outros
empresários é enriquecedora e, nas

O Prointer
qualifica as
empresas para
que concorram
nos mercados
internacionais

03
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01 O desafio

SUBSIN

de cuidar
de dutos
em águas
profundas

01
rodadas de negociações promovidas
pelo programa, fizemos vários contatos e até recebemos alguns pedidos de orçamentos.”
Vinicius considera os fornecedores brasileiros do setor de petróleo

LIÇÕES E SUPORTE
O PROINTER P&G é um dos seis
projetos de internacionalização
de pequenas e microempresas
desenvolvidos a partir do ano
passado pelo Sebrae. Há ações
similares voltadas para os fabricantes gaúchos de couro e calçados
e indústrias de diversos setores nos
estados do Ceará, Sergipe, Espírito
Santo e Santa Catarina. Esses
programas multissetoriais prestam
suporte a empresas de segmentos
tão diversos como os de madeira
e móveis, metal-mecânica, têxtil
e confecções, entre outros. Em
2009, de acordo com estimativas
do Sebrae, as micro e pequenas
empresas responderam por apenas
8% do total das exportações brasileiras. Na Itália, esse índice chega
a 60%. Louise Machado, coordena-
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e gás competitivos internacionalmente, embora sujeitos a alguns
obstáculos. O principal é de natureza jurídica: “A maioria das empresas participantes do programa
do Sebrae é prestadora de serviços,

dora desses projetos, crê haver no
Brasil inúmeras micro e pequenas
empresas com potencial exportador. “Muitas até já exportam
via Correios. Nosso objetivo é dar
sustentabilidade a esse processo”,
ela diz.
Segundo Louise, esse caráter
sustentável depende do fortalecimento da cultura de internacionalização entre as micro
e pequenas empresas, de mais
acesso a informações e maior
disponibilidade de financiamento. Visando contornar esses dois
últimos entraves, o Sebrae, além
de investir em pesquisas próprias,
mantém uma parceria com o Banco
do Brasil, pela qual, mediante
pagamento de taxa mensal de
R$ 200,00, as empresas filiadas
aos programas têm acesso a um
pacote de serviços. Eles incluem,

mas a legislação brasileira se atém
quase que exclusivamente à exportação de produtos”, diz o executivo.
“Para podermos, por exemplo, enviar
dinheiro para contratar alguém no
exterior, somos submetidos a uma
taxação muito elevada.” Mesmo assim, a Pipeway segue firme em sua
trajetória de internacionalização.
No ano passado, inaugurou uma filial na cidade de Houston (epicentro
da indústria petrolífera no Golfo do
México), e agora mira o Velho Mundo. “Já iniciamos os contatos com
empresas europeias, a fim de nos
tornarmos seus fornecedores”, diz
Vinicius. Avanços como esse mostram que, no território da internacionalização, o tamanho decididamente não é nenhum documento.

entre outros itens vitais à internacionalização, o acesso a bancos de
dados sobre mercado internacional, informações sobre câmbio e
preços internacionais, contratação
de seguros e um canal próprio para
a solicitação de financiamento
para exportação.
Ainda de acordo com Louise,
os programas de internacionalização do Sebrae já reúnem 1 650
empresas. A meta é elevar esse
número para 5 mil até o fim de
2010, colocando 1 100 delas em
etapas concretas do processo de
internacionalização. Louise faz,
no entanto, uma ressalva. “Talvez precisemos rever para baixo
essa meta”, diz. “Com a crise do
ano passado e o aquecimento da
economia brasileira, o pequeno e
microempresário está hoje mais
focado no mercado interno.”

Produto

É sentar e

aprender
As mesas educacionais E-Blocks, do grupo paranaense Positivo,
conquistam mercados no exterior como ferramenta de e-learning
MIRIAM K AR AN, DE CURITIBA
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rianças de quase 40 pa- vendas internacioíses mundo afora estão nais aumentaram em
aprendendo matemática 62%. De 2008 para o
com tecnologia desen- ano passado, o voluvolvida e fabricada no me cresceu 252,6%.
Brasil. A Positivo Informática, di- “Exportamos as mesas
visão do grupo Positivo, de Curiti- educacionais para 38
ba, está ganhando o mundo com um países, alguns deles
produto chamado mesa educacional berço de inovações
E-Blocks, equipamento totalmente tecnológicas, como
inovador, usado também para alfa- Estados Unidos, Chibetizar em português e ensinar in- na e Índia”, diz André Caldeira, viceglês e espanhol como segunda lín- presidente da Divisão de Tecnologia
gua. A alfabetização em português Educacional da Positivo Informátipossui dois sotaques: o brasileiro e ca. Segundo Caldeira, isso significa
o de Portugal.
o reconhecimento da “qualidade e
As exportações começaram em eficiência dessas soluções”.
2004 e, desde então, vêm crescenO momento do grupo parece
do. Muito. De 2007 para 2008, as mesmo luminoso. “Estamos em ple-

na expansão”, comenta animado o gerente
de exportação dessa
divisão, Juliano Fontes Fornasaro. “Temos
nas mãos um produto
novo, com patente internacional e uma série de prêmios.” Um
desses prêmios foi
concedido pela ONU,
em 2005, que considerou as mesas a
melhor solução de e-learning.
Outro, em 2008, foi o The ������
Worlddidac���������������������������
Award, uma das mais importantes premiações da área em todo o
mundo, concedida pela The Global
Trade Association for the Education Industry. “Esses prêmios nos
animam a continuar
buscando alternativas
criativas, colaborativas e globalizadas”,
diz Caldeira.
As mesas são compostas de hardware
e software, e exigem
que a escola já possua
o computador. Trata-se de um módulo
eletrônico que une o
concreto e o abstrato.
Visualmente, a mesa
educacional é composta de um monitor
com placa magnética,
simulando um teclado bastante grande, e
cubos com letras, números e imagens para
serem colocados em
“buracos” do console. O

Temos nas
mãos um
produto novo,
muito premiado,
com patente
internacional

01 No

‘teclado’
gigante, cubos
removíveis
fazem as vezes
das teclas
PIB
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mesmo equipamento
se presta ao ensino de
línguas e de matemática. Apenas os kits de
blocos são substituídos. No Brasil, a mesa
pode ser usada, ainda, para o ensino de
geografia. E permite
configurar atividades
livremente.
Esse detalhe parece ter sido o
que mais agradou aos professores
da rede municipal da cidade de São
Paulo que participaram do projeto
piloto realizado durante dois meses
em 2008. Parceria entre a Positivo
Informática e a prefeitura paulistana permitiu que dez escolas de
educação infantil testassem as mesas. Cerca de 2,6 mil crianças, de 5
e 6 anos, e 70 professores usaram
o equipamento e, de acordo com o
relatório da Secretaria Municipal
de Educação paulistana, a Mesa
Alfabeto produziu resultados significativos. Enquanto duas turmas de
alunos que não usaram a mesa não
apresentaram nenhum progresso no
mesmo período, os que a utilizaram
obtiveram altos índices de desenvolvimento. O sucesso se repetiu na
Colômbia, no México e nos Estados
Unidos, países que estão entre os
maiores compradores e que registraram “impacto substancial” na aprendizagem, segundo Fornasaro.
No exterior, o Grupo Positivo
negocia com governos e escolas
privadas por meio de um distribuidor local, oferece treinamento e assistência técnica. O comum, antes
do fechamento de um contrato, é a
realização de um estudo no próprio
país, para avaliar se o método funciona localmente ou se serão necessárias adaptações. Afinal, as mesas
educacionais são exportadas para
países tão diferentes como a China
e alguns de língua árabe. A mesa que

ensina matemática é
trilíngue – português,
espanhol e inglês –, e
todas podem ser customizadas de acordo com a demanda
do mercado. Elas se
destinam a crianças
de 3 a 10 anos que frequentam a pré-escola
e o ensino fundamental.
As mesas foram desenhadas para
o uso de vários alunos ao mesmo
tempo. Num laboratório escolar, a
média de uso fica entre 4 e 6 crianças. A ideia dos criadores do equipamento foi favorecer a socialização e
a colaboração entre os usuários. “É
muito diferente de estar sozinho em

O método
agiliza o
ensino, diz a
Secretaria de
Educação de
São Paulo
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frente a um computador; cada aluno
tem papel em volta da mesa”, afirma
Fornasaro, que conta, também, que
a estratégia é misturar as crianças,
mesclando os mais adiantados com
os mais atrasados, ou os rápidos
com os lentos, a fim de estimular o
equilíbrio entre eles.
As mesas foram objeto de vários
estudos elaborados por universidades brasileiras e estrangeiras. Entre
eles, figura um realizado por professores da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo
(ECA-USP) e outro da Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Ambos atestam que as mesas geram
motivação significativa, são de fácil
utilização e facilitam a integração

FOTOS: DIVISÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DA POSITIVO INFORMÁTICA

entre conceitos concretos e abstratos. De acordo com relatório divulgado pelo Positivo, as mesas “propiciam a aprendizagem com propostas
lúdicas, desafiadoras e colaborativas,
ampliam a socialização, fomentam
a pesquisa e a criatividade nas decisões e atendem não somente o trabalho em grupo, mas também os desafios individuais”. O gerente Fornasaro diz que uma série de pesquisas
revelou que o equipamento se presta
mais ao desenvolvimento da linguagem e à compreensão da matemática. Mas novos módulos, que tratam
de outras disciplinas, estão prestes
a chegar ao mercado. A cada ano, é
apresentada uma novidade. “As mesas são nosso principal produto, e es-

01 02

As mesas
são o grande
destaque
da Positivo
Informática no
exterior

tamos aumentando o
portfólio”, avisa.
A previsão de
crescimento nas
vendas para o exterior, em 2010, será,
provavelmente, semelhante ao do ano
passado, afirma Fornasaro, sem especificar números. Para isso, a divisão de
informática do grupo participa de
todas as feiras de educação e tecnologia realizadas no mundo. Nesses
eventos, segundo ele, o equipamento “sempre desperta muita curiosidade”.
No balanço divulgado em março, a Positivo Informática informa

que fechou 2009
com 16,1% do mercado brasileiro de
computadores (em
2004 eram 2,2%), o
que significa crescimento de 2,5 pontos
percentuais em market share. A companhia se mantém na
liderança do mercado brasileiro de
computadores há cinco anos consecutivos. A empresa bateu recorde
de vendas no ano passado, com 1,778
milhão de unidades, o que representa crescimento de 10,9% em relação
a 2008, apesar da retração de 6,4%
do mercado brasileiro. A expansão
se repetiu nos R$ 2,513 bilhões de
faturamento, 12,7% superior ao ano anterior.
O lucro líquido total
chegou a R$ 127,7 milhões, com margem
líquida de 5,9%. Se os
computadores são o
carro-chefe das vendas no mercado interno, as mesas educacionais são o grande cartão de visitas do grupo
no exterior.

01 Equipamento

colorido e lúdico
prende a atenção
da garotada

02 Fornasaro:

“Com o sucesso
das mesas, o
portfólio deverá
aumentar”
PIB
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Eficiência
em xeque
A boa notícia: o Brasil melhora sua posição no
ranking mundial de competitividade. Agora a
ruim: ainda precisamos avançar um bocado
P O R C L A U DI A FA C C H I N I

M

esmo que não na velocidade desejada, o Brasil vem conquistando
avanços importantes
no território da produtividade. Alguns problemas crônicos, porém, em que se destaca a baixa
capacidade de investimento do Estado em infraestrutura e educação, não
permitem ao país
deitar-se em berço
esplêndido. Uma
boa notícia é que o
país ganhou pontos
ao subir, em 2010,
mais dois degraus
no ranking mundial
de competitividade
elaborado pelo Institute for Management Development
(IMD) e publicado anualmente pelo
World Economic Forum, passando do
40º para o 38º lugar. A má notícia é
que, de acordo com o mesmo ranking,
o Brasil evoluiu pouco em termos de

eficiência do Estado em questões decisivas, como a redução da burocracia
ou a melhor gestão de tributos. Nesse
último quesito, o país figura entre os
últimos colocados. É o 52º na lista de
58 países analisados pelo IMD.
Segundo o economista Carlos
Arruda, da Fundação Dom Cabral,
que coordenou o levantamento do IMD
no Brasil, os fatores
que levaram o país a ficar mais produtivo no
decorrer de 2009 e que
balizaram o ranking de
2010 foram a inclusão
das classes C e D no
mercado de consumo,
o aumento do poder
de compra das famílias e do emprego, bem como a
resposta efetiva do governo à crise
econômica, com a implementação
de medidas anticíclicas bem-sucedidas, entre elas a redução do IPI
para automóveis e eletrodomésti-

Na gestão
de tributos
pelo Estado,
o Brasil é o
52º colocado
dos 58 países
analisados
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cos. A melhora nesses indicadores
permitiu ao país galgar posições no
ranking global, apesar de seu PIB
não ter crescido no ano passado.
“É bem provável que, no decorrer
deste ano, o país continue ganhando
posições no ranking de competitividade (devido ao crescimento da
economia)”, diz Arruda. No primeiro trimestre, o PIB brasileiro
expandiu-se 9%. Mas o economista
enxerga problemas pela frente já a
partir de 2011, à medida que não há
sinais de melhora em aspectos críticos para a evolução da competitividade no médio e longo prazos.
O maior empecilho ainda é a má
qualidade da gestão do orçamento público. Segundo o economista
Sergio Vale, da consultoria MB Associados, o Estado é ineficiente tanto na geração de receitas, com uma
cobrança complexa e desorganizada
de impostos, como no emprego dos
recursos, que hoje são destinados,
em grande parte, aos gastos corren-

01 O impostômetro,

tes, como o pagamento de salários
do funcionalismo. A tributação, afirma Vale, está concentrada no Brasil sobre a produção, e não sobre a
renda, o que onera os custos para as
empresas. “Em outros países, a tributação é inversa”, acrescenta.
Em decorrência desse quadro,
sobra pouco para investimentos
em obras fundamentais para tornar as empresas mais produtivas.
Destaque para as estradas, portos e
abastecimento de energia. É praticamente um consenso entre os economistas que os principais pontos
fracos do país continuam sendo as
grandes deficiências de infraestrutura e os elevados custos de energia,
um sistema tributário que penaliza
as exportações e a existência de um
sistema educacional deficiente.
A necessidade de investimentos
em logística e energia deve ir às alturas na próxima década, com sério
risco de agravar o fosso existente no
Brasil. O World Economic Forum estima que o déficit mundial em infraestrutura será de US$ 2 trilhões por
ano nos próximos 20 anos. Para esse
estudo, foram analisados os quatro
maiores mercados do setor: Brasil,
China, Índia e Estados Unidos.
Outro aspecto preocupante é o
desenvolvimento tecnológico. No
ranking mundial de infraestrutura
de tecnologia da informação (TI)
feito pelo World Economic Forum, o
Brasil caiu duas posições em 2010 em
relação a 2009, para o 61º lugar. Na
América Latina, o país perde em tecnologia para Barbados (35º colocado),
Chile (40º), Porto Rico (45º) e Costa Rica (49º). Não é, evidentemente,
uma posição muito lisonjeira.
Na avaliação de André Sacconato, sócio-diretor da consultoria Tendências, a grande “gordura” para o
ganho de competitividade não está
no setor privado nem no câmbio,
atualmente supervalorizado, e sim

MAX NOGUEIRA

em São Paulo: retrato
da fúria arrecadadora
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sua visita ao Brasil. Além disso, afasta os temores de uma versão brasileira da tragédia grega. “O Brasil já
havia feito sua reforma no sistema
financeiro lá atrás, com o Proer”,
lembra Sacconato.
Conjunturalmente, porém, o
grande vilão da crise, para o Brasil,
é a valorização do real em relação
às demais moedas, que reduziu
drasticamente a competitividade

não muito óbvia.” Há uma ala de
economistas, no entanto, que desconsidera esse prognóstico.
Já os que o defendem identificam pelo menos dois sintomas
coerentes com um diagnóstico de
desindustrialização. Ainda segundo Bresser e Marconi, entre 1997 e
2008, a exportação de produtos primários cresceu 366%, bem mais que
a de manufaturados, que aumentou

das exportações. Segundo uma série de papers publicados pelos economistas Bresser Pereira e Nelson
Marconi, o câmbio sobrevalorizado
torna o Brasil uma “vítima da desindustrialização” – conceito que,
no jargão acadêmico, é conhecido
como “doença holandesa”. Os dois
economistas dizem crer que a “doença holandesa já voltou a se manifestar”, apesar de uma forma ainda

244%. Também houve uma redução,
entre 2003 e 2007, de 12,7% da participação do setor de manufaturados no valor total da produção, se
comparado com o período de 1996
a 2002. A queda é ainda maior, de
14,4%, se considerados os setores de
média e alta tecnolgia. Os setores
primários e derivados, porém, elevaram sua participação em 2,3% no
mesmo período.

GLÓRIA FLÜGEL

na falta de reformas microeconômicas. “O governo arrecada muito,
não investe quase nada e não tem
feito concessões que permitiriam
à iniciativa privada realizar os investimentos necessários”, diz o
economista. Ainda segundo ele, a
recriação de uma estatal para implementar o projeto de banda larga, a
Telebras, reflete a linha estatizante
do governo Lula.

01
Comparado aos de outros países,
porém, o governo brasileiro saiu-se
bem e ganhou a confiança dos investidores internacionais ao cumprir
com seu dever de casa e reduzir seu
endividamento. Isso possibilitou ao
país atravessar a crise mundial sem
grandes solavancos. O baixo nível de
endividamento do país, de 62,8% do
PIB, recebeu elogios do diretor do
FMI, Dominique Strauss-Kahn, em
68
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01 Educação

básica ruim
trava avanços
tecnológicos

o que são. É um fardo com o qual os
empresários têm de conviver. Mexer
no câmbio seria só um subterfúgio
para maquiar a falta de eficiência do
Estado”, afirma Sacconato.
Arruda, da Fundação Dom Cabral, avalia que não foi de todo ruim
para o Brasil ter perdido competitividade nas exportações em razão
do câmbio, à medida que houve um
crescimento na economia e na de-

02 Infraestrutura

precária: um nó
logístico complicado

RODRIGO LEAL/APPA

Sergio do Vale, da consultoria
MB Associados, discorda dessa análise. “É uma falácia dizer que não
existe tecnologia em setores (básicos) como álcool, por exemplo, ou
minério”, afirma. Em alguns mercados, não há mesmo como escapar
da competição chinesa. “Essa concorrência está matando a indústria
de calçados e têxtil no mundo todo.
Não é só aqui”, diz Vale. Em outros

02
segmentos, porém, a produção brasileira cresce, como é o caso da indústria automobilística e de construção.
Algumas alas do empresariado
pressionam para que o governo intervenha no mercado e adote uma
política cambial, em lugar de um
câmbio livre, mas a eficácia dessa
hipótese é questionável. “O câmbio
é sempre a primeira reclamação
dos exportadores, mas as taxas são

manda doméstica. “Pode parecer
uma heresia, mas a redução nas exportações proporcionou um equilíbrio. Se o país tivesse exportado
mais, haveria uma pressão inflacionária. Mas a grande dúvida é se essa
situação é sustentável”, diz Arruda.
Segundo ele, as atuações do
Banco Central e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) vão em direções

opostas. Enquanto o primeiro contém o crescimento da economia,
com a elevação dos juros, o segundo investe em produção. “Embora
aparentem ser paradoxais, essas
atuações permitem um equilíbrio
dinâmico, e não estático. Há um
controle da demanda ao mesmo
tempo em que são realizados investimentos para elevar a capacidade
de produção”, diz o economista.
PIB
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Tiro
certeiro

A fabricante gaúcha de armas Taurus cresce nos EUA,
onde já possui 15% do mercado de pistolas e revólveres
ARLETE LOR INI, DE PORTO ALEGRE

N

o início de julho, o
engenheiro Jorge Py
Velloso, 62 anos, vicepresidente da fabricante de armas Forjas
Taurus, de Porto Alegre, estava de
malas prontas para Miami, nos Estados Unidos. As viagens de Velloso
aos Estados Unidos foram frequentes no último ano, desde que a empresa gaúcha decidiu incrementar
a produção de armas em sua subsidiária norte-americana, a Taurus
International Manufacturing, Inc
(Timi). Com investimentos de US$
10 milhões, a empresa pretende,
até o fim de 2010, produzir cerca
de 15 mil armas por mês em território norte-americano – passando
a fabricar localmente mais de 10%
das armas que comercializa nesse
país. Isso significará um aumento
de 650% na produção local, já que
hoje esse volume se situa ao redor
de 2 mil unidades. É um novo passo
no processo de internacionalização
da companhia, que chegou a Miami
em 1981.
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A unidade norte-americana fun- que um quarto da população americionava basicamente como impor- cana adulta possua uma arma −, os
tadora das armas fabricadas pela EUA foram os grandes responsáveis
matriz brasileira. Fazia algumas pelo crescimento recente da Taurus.
adaptações dos produtos ao merca- “Historicamente, as vendas para os
do local e produzia pouco – cerca Estados Unidos representavam 50%
de 2 mil pistolas de baixo calibre ao da nossa produção de armas, mas
mês. As coisas avanno último ano cheçaram bastante. Em
garam a quase 70%”,
2009, foi de Miami
diz Velloso. “A arma
que vieram as mefaz parte da cultura
lhores notícias para
norte-americana. Lá,
o grupo Taurus. Enandar armado não
quanto as vendas da
choca ninguém.” Enempresa no mercatre os fatores que
do brasileiro caíram
contribuíram para
13%, a filial de Miami
esse crescimento nos
apresentava um cresúltimos anos estão o
cimento ao redor de 50% no último afrouxamento da legislação para o
ano. “Para crescer no segmento de uso de armas pelo governo George
armas, a Taurus percebeu que tem Bush e o temor de que o presidente
de estar cada vez mais presente Barack Obama pudesse retomar alno mercado norte-americano”, diz gumas das restrições impostas por
Velloso. As receitas totais do grupo Bill Clinton. Além disso, episódios
Taurus, em 2009, alcançaram R$ como os ataques terroristas de 11 de
679,4 milhões.
setembro e os saques pós-furacão
Considerado o maior mercado de Katrina fizeram com a população se
armas do mundo – a estimativa é de sentisse mais insegura e comprasse

Em 2009, as
vendas para
os EUA foram
75% de toda
a produção
da Taurus

01 Pistola

The Judge RT 410, da
Taurus: no
gosto dos
americanos

tástica. Desde 1984, a Taurus oferece,
de forma pioneira, assistência técnica eterna gratuita a todas as suas armas comercializadas para civis em
território americano. “Essa petulância alavancou violentamente nossas
vendas”, diz Velloso. “O consumidor
pensou que só uma empresa que
confia no seu taco poderia fazer tal
oferta.” A concorrência não tardou
a copiar a Taurus.
Outra inovação da Taurus, mais
recente, foi oferecer uma arma que
acabou sendo batizada de The Judge
( juiz ou justiceiro), por ser facilmente encontrada em mesas de juízes. É
um revólver para defesa pessoal que
utiliza cartucho de arma de caça, o
que amplia seu raio de alcance e, na
maioria dos casos, não mata o alvo.
Em 2008, o The Judge recebeu o
prêmio de Arma do Ano da National
Rifle Association (NRA), a poderosíssima associação norte-americana

ARQUIVO TA

armas para se proteger. Até mesmo
a crise mundial, que atingiu os Estados Unidos duramente, ajudou a
Taurus a crescer. Nos últimos três
anos, sua unidade de Miami dobrou
de tamanho.
Depois do crescimento vigoroso
do mercado americano de armas
nos últimos anos, a tendência é que
ele se estabilize daqui para a frente.
“Mesmo que o mercado tenha crescido menos, não será um ano ruim”,
diz Wagner Salaverry, sócio-diretor
do Banco Geração Futuro, de Porto
Alegre. “A estimativa é de que a Taurus cresça 15% nos Estados Unidos
em 2010.” Para crescer mais do que
a concorrência nos EUA, a estratégia
adotada pela Taurus tem sido a de
colocar constantemente novidades
no mercado. A empresa se tornou
conhecida entre os americanos na
década de 1980, quando utilizou
uma estratégia de marketing fan-

URUS

01

MAIS LÁ FORA
Evolução da receita líquida do
grupo Taurus e participação dos
mercados externo e interno *
*Em milhões

2007

429,3

39%/61%

2008

599,2

47%/53%

2009

679,4

59%/41%
Fonte: Taurus
PIB
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dos usuários de armas. “O esforço
da Taurus em lançar novos produtos a diferenciou dos concorrentes
e fez com que ganhasse mercado
nos Estados Unidos”, diz Salaverry.
Como os americanos veem as armas
de fogo como um bem de consumo,
estão sempre receptivos às novidades. “Em algumas regiões norteamericanas, o consumidor de armas
cobiça sempre o modelo novo ou de
um material diferente”, diz Salaverry. A imagem da arma lá é um tanto
parecida com a do celular aqui no
Brasil. Nos dois casos, a novidade
faz com que o consumidor troque
de produto constantemente. Entre
as próximas inovações a serem lançadas, a Taurus destaca um revólver
feito de polímero, que tem na leveza
seu grande atrativo.
Reforçando sua estratégia para
ampliar sua penetração nos EUA,
a Taurus desenvolveu um produto
especialmente para o mercado norte-americano e o fabrica em Miami.
Trata-se da Taurus Compact Pistol,
uma pistola calibre 380. “Detectamos um mercado comprador para
esse produto nos Estados Unidos,
mas, pela legislação local, não poderíamos importá-lo do Brasil”, diz
Velloso. “É uma arma pequena, para
defesa pessoal, mas que pode servir
também como backup para o mercado policial.” Segundo Salaverry,
a expansão da produção em Miami
se deve também à redução da competitividade no Brasil, devido à valorização do real, ao aumento do
custo da mão de obra e até mesmo
do aço, que pode ser encontrado por
preços melhores nos Estados Unidos. “Acabou sendo viável fabricar
lá fora produtos de nicho, com margens semelhantes às brasileiras”,
diz Salaverry.
Além de fortalecer sua presença
no maior mercado de armas de fogo
do mundo, onde detém um share de

15% no segmento de pistolas e revólveres, a Taurus pode também estar
abrindo caminho para ingressar no
cobiçado fornecimento para a polícia norte-americana. “A Taurus vê o
mercado de polícia dos Estados Unidos como uma grande oportunidade,
AVANÇO RÁPIDO
Evolução da receita líquida* e do
número de funcionários da Taurus
International
* Em US$ milhões

PIB

99,7

100

2008

132,8

120

2009

198,2

170
Fonte: Taurus
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01 Sede

da Taurus
International,
em Miami

02 Estima: herança
exportadora bem
aproveitada

03 Velloso:

presença nos EUA

03

mas bem difícil”, diz Salaverry, do
é imperativa
Banco Geração Futuro. “Ter uma
produção local pode ajudar a Taurus nesse processo.”
Hoje, a Taurus comercializa
cerca de 250 modelos de armas nos
Estados Unidos, a maioria para uso nal. Foram os norte-americanos que
civil. Além do mercado policial, a trouxeram tecnologia para a fabricaempresa vê também um grande po- ção de armas e implantaram a cultutencial na venda de armas para caça, ra exportadora na empresa gaúcha.
no qual ingressou na última década Em 1977, a Taurus foi adquirida por
com a aquisição da Rossi, outra mar- seus próprios executivos na época,
ca brasileira. “Estamos adaptando
entre eles o atual presidente Luis
os produtos Rossi para aumentar Fernando Costa Estima. Mesmo
nossas vendas nesse segmento de “renacionalizada”, a empresa jamais
mercado”, diz Velloso. A estratégia, retrocedeu em seu espaço aberto no
segundo ele, é manter os produtos mercado externo. “A internacionacom a marca Rossi, que também lização foi o caminho que encondesfruta de certa tradição no mer- tramos para a empresa crescer”,
cado norte-americano.
diz Velloso.
Por conta da exEm 2009, as receipansão da produção
tas obtidas no exteem Miami, a Taurus
rior responderam por
vem adicionando
mais de 60% dos necerca de 100 novos
gócios do grupo Taufuncionários aos seus
rus. Ele é composto,
quadros – e deve featualmente, de cinco
char 2010 com 270
empresas que, além
funcionários em terride armas, também
tório americano. Mais
produzem capacetes
de 90% dessa força de
para motociclistas,
trabalho é descendente de cubanos. máquinas operatrizes, contêineres
Segundo Velloso, a semelhança da e papeleiras, ferramentais, peças
língua espanhola com a portuguesa forjadas e usinadas. Apesar do esacaba facilitando a comunicação na forço recente da empresa em difábrica. Há apenas três funcionários versificar sua produção, as armas
brasileiros, e o presidente e vice são continuam sendo o carro-chefe do
americanos. Muitos funcionários da grupo, respondendo por 80% das
unidade da Flórida foram treinados exportações totais em 2009, destina sede brasileira da empresa, em nadas a cerca de 70 países. Depois
Porto Alegre.
dos Estados Unidos, destino de quaFundada na capital gaúcha, em se 70% das exportações da Taurus,
1939, a Taurus começou a produzir os principais mercados da empresa
armas a partir de 1942. No início dos no exterior são os países da Améanos 70, foi adquirida pelo grupo rica do Sul, Cingapura, Indonésia,
norte-americano Bangor Punta, que Tailândia e Malásia. Para esses úlna época controlava também a fabri- timos, a Taurus vende basicamente
cante de armas Smith & Wesson, que armas para a polícia. Eis algo que
já foi uma das maiores concorrentes espera fazer em breve no mercado
da Taurus no mercado internacio- norte-americano.

FOTOS: ARQUIVO TAURUS

A Taurus
já tem 270
funcionários
nos EUA. Só
três deles são
brasileiros
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01 Planta da

aerocidade de
Dubai: centro
mundial de
logística

02 O emirado

também
investe muito
no turismo top

Vapt-vupt...
Prestes a ser inaugurado, o Dubai World Central é uma cidade aeroportuária
que promete revolucionar as cadeias logísticas globais de ciclos mais rápidos
P O R M IC H A E L C A N O N

A

s recentes dificuldades
financeiras de Dubai
produziram notícias
que alardeavam sua
extinção como centro
de negócios e comércio. Sem dúvida, existem problemas gerados pela
crise financeira mundial e pela exuberância irracional de uma parte do
desenvolvimento em Dubai. Esse
emirado árabe, porém, não está sozinho diante de tal dilema. Historicamente, muitas cidades em desenvolvimento acelerado construíram em
excesso, depois regrediram em suas
taxas de crescimento, mas acabaram
absorvendo o excesso de espaço comercial, residencial e industrial à
medida que suas economias retomaram seu ritmo histórico de expansão.
Isso ocorrerá também em Dubai.
Durante a crise de 2008-2009, a
economia de Dubai
não parou. O governo manteve o investimento em infraestrutura, e muitas outras
áreas, especialmente
as relacionadas ao comércio internacional
e transportes, continuaram a prosperar.
O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional
de Dubai cresceu 14% em relação
ao primeiro trimestre de 2009. O fluxo de cargas aéreas, 17%. A Emirates
Airline, que liga São Paulo a Dubai

01
com um serviço diário sem escalas,
assumiu recentemente a primeira
posição em receitas por passageiroquilômetro entre todas as companhias aéreas do mundo.
O Dubai World
Central é parte vital
dessa infraestrutura,
e as obras desse megaprojeto seguiram
sem diminuir seu ritmo. Trata-se de uma
cidade aeroportuária
que vem sendo erguida numa área de 140
quilômetros quadrados em torno do novo Aeroporto
Internacional Maktoum. Ela funcionará como um polo multimodal
para cadeias de suprimento que exigem ciclos logísticos mais rápidos.

O desempenho
das cadeias de
suprimento
fortalece a
vitalidade
das marcas
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Transportes multimodais e ciclos logísticos rápidos podem parecer termos distantes da realidade
dos exportadores brasileiros de pequeno e médio portes, embora, por
conta da expansão do comércio
exterior, eles estejam bem mais interdependentes do que se poderia
esperar. Hoje, 44% das exportações
brasileiras são de produtos manufaturados. Muitas das companhias
do país navegam de vento em popa
no comércio exterior de produtos
de valor agregado, ampliando seus
negócios internacionais para além
da usual pauta de agricultura e mineração. Esses produtos de alto valor, ao contrário das commodities,
têm diferentes exigências em termos de cadeia de suprimento, que
podem ser sintetizadas em três as-

pectos: velocidade, conectividade e
previsibilidade.
Uma cadeia de suprimento rápida e previsível se traduz em vantagens, como níveis de estoques reduzidos, ciclos mais curtos de vida
dos produtos e maior capacidade
para atender a flutuações de mercado. Esses são os atributos básicos
da logística de ciclo rápido. Além
disso, a conectividade proporciona

ambiente regulatório não prejudicará suas garantias de velocidade,
conectividade e previsibilidade de
transportes e logística necessária
para oferecer os padrões de desempenho requeridos. O objetivo do
Dubai World Central é criar esse
ambiente regulatório.
A história nos mostra que polos
de comércio (portos, rios, autoestradas e ferrovias) impulsionam o

FOTOS: DUBAI WORLD CENTRAL

02
facilidades de acesso a uma variedade de mercados, e o uso, de forma
perfeitamente integrada, de todos
os modos de transporte necessários
− aéreo, marítimo, terrestre e ferroviário. Isso é transporte multimodal.
Se um exportador de equipamentos odontológicos de Ribeirão
Preto, por exemplo, desejasse atender o Oriente Médio, o norte da
África, os países da Comunidade de
Países Independentes (ex-URSS) e
o sul da Ásia a partir de uma única
localização geográfica, os destinatários, decerto, demandariam um bom
desempenho de seus provedores de
serviços logísticos. Eles seriam, provavelmente, empresas de logística
terceirizadas (3-PLs) ou agenciadores de cargas. Tais companhias
precisam ter segurança de que o

desenvolvimento econômico. Hoje,
os aeroportos são sementes de cidades. Dubai levou isso em séria consideração, e o Dubai World Central
é mais um exemplo espantoso de
sua visão de longo prazo quanto a
esses aspectos. Basta olhar outras
regiões do mundo para nos darmos
conta do potencial incorporado
nesse modelo. Cingapura, Hong
Kong, Xangai, Seul, Amsterdã,
Frankfurt, Dallas, Memphis e outras cidades globais estão empenhadas na construção desses polos. A
brasileiríssima Belo Horizonte está
desenvolvendo sua própria cidade
aeroportuária.
A maioria das cidades citadas
acima sofre com algum tipo de res-

trição. Dubai não tem tais limitações.
A Aerotrópolis de Dubai é um green
field project, ou seja, um projeto não
sujeito a limitações ambientais, populações encravadas, escassez de
terrenos etc. Os planejadores de Dubai perceberam essa oportunidade
em 2005, elaboraram seus planos e
agora o complexo está pronto para
sua inauguração. Dubai sempre foi
um polo comercial e logístico e, à
medida que a economia mundial
começa a se recuperar, que o comércio se acelera e que os estoques se
renovam com maior rapidez, deverá
se fortalecer ainda mais.
No comércio contemporâneo, as
companhias competem com base
em suas cadeias de suprimentos.
Sem exceção, todas as empresas as
têm. Por isso, uma cadeia de suprimentos eficiente contribui imensamente para um ciclo virtuoso de
produção e distribuição. Isso também proporciona força às marcas.
As marcas têm medidas de vitalidade que dependem do desempenho
de suas cadeias de suprimento. Se o
produto não estiver na prateleira no
momento em que o cliente o deseja,
a marca se desgasta.
Agenciadores de cargas, 3-PLs,
companhias aéreas, armadores e outros importantes atores envolvidos
acreditam que a economia de Dubai
prosperará devido à relevância de
seu impacto no desempenho das cadeias de suprimento. Comerciantes
de todo o mundo veem a Aerotrópolis de Dubai como a plataforma
de logística multimodal de que necessitam para atender seus clientes. O Brasil e os demais países da
América do Sul estão, é verdade, a
uma longa distância de Dubai. Mas,
se mensurarmos a velocidade atual
do comércio, concluiremos que toda
a região não está assim tão longe.

* Michael Canon é o principal executivo comercial do Dubai World Central
PIB
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Como Funciona

Deus
			

Em nome de

01

Os preceitos religiosos para a obtenção do selo Halal,
que permite exportar alimentos para os países islâmicos
PA O L A R E F I N E T T I

E

m nome de Deus, o clemente,
o misericordioso. Com essa
frase proferida em árabe e
a cabeça do animal voltada
para Meca, a cidade mais
sagrada do islamismo, um degolador
muçulmano dá início ao abate Halal.
Embora seja, provavelmente, o mais
emblemático, este é um do muitos
preceitos singulares da chamada
“dieta Halal”. Ela é
fruto de uma série
de normas, explicitadas no Alcorão
e nas tradições do
profeta Maomé, que
são rigorosamente obedecidas por
mais de 1,5 bilhão
de muçulmanos em todo o mundo.
Trata-se de um mercado em crescimento, disputadíssimo, e no qual
algumas empresas brasileiras do
setor de alimentação já acumulam
uma admirável experiência.
Os integrantes das comunidades
islâmicas de todos os países, islâmicos ou não, são bastante rígidos no
cumprimento das exigências da dieta Halal. Comem frango ou carne de

boi desde que o animal tenha sido
morto com um único corte, a fim
de mitigar seu sofrimento. Além
de seu fundamento religioso, esse
ritual também melhora a qualidade da carne. No abate tradicional, o
boi tem a cabeça perfurada. Nesse
caso, além do sofrimento imposto
ao animal, devido ao stress intenso,
seu organismo libera hormônios como
a adrenalina, que
comprometem a
maciez e o sabor de
sua carne.
Essa discussão
soaria irrelevante,
não fosse o Brasil
o maior exportador
mundial de proteínas animais, uma liderança que se
confirma (e até mesmo se acentua)
nos países do Oriente Médio − que,
à exceção de Israel, são todos islâmicos. Embora o consumo de carne de porco seja terminantemente
proibido pela religião, outras carnes,
em especial a de frango, são muito
apreciadas pelos muçulmanos. Desde que, obviamente, tragam em sua
embalagem a palavra Halal.

Algumas empresas
brasileiras
acumulam
admirável
experiência na
dieta Halal
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Mas o que as exigências dessa
dieta significam, em termos práticos, para um efetivo ou potencial
exportador de carne para países
muçulmanos? A própria expressão
Halal, que em árabe quer dizer “permitido”, já dá a primeira pista. “Os
alimentos devem estar de acordo
com os preceitos da Sharia, a lei sagrada islâmica expressa no Alcorão e
consolidada nas tradições do profeta
Maomé”, diz o sheik Jihad Hassan
Hammadeh, presidente da Associação Mundial da Juventude Islâmica
e um dos líderes mais destacados da
comunidade muçulmana brasileira.
O passo inicial para qualquer
interessado em se estabelecer nos
mercados muçulmanos é obter o
chamado “selo Halal”, uma certificação de que seus produtos seguem
expressamente os preceitos corânicos. No Brasil, ele é concedido pela
Central Islâmica Brasileira de Alimentos Halal (Cibal), que integra a
Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras). O selo
atesta que a empresa certificada
abate seus animais do modo correto: com um único corte na traqueia,
esôfago, jugular ou carótida. Mas

01 Linha

DIVULGAÇÃO BRF – BRASIL FOODS

Halal da
Perdigão:
pioneira

não só isso. Todo o sangue precisa
ser retirado de sua carne. Há uma
série de outras exigências em campos muito diversos, como a alimentação dos animais, seu transporte e
confinamento.
Eis, no entanto, um território
em que as empresas brasileiras
acumulam respeitável experiência.
O Brasil foi um dos pioneiros na
exportação de alimentos para os
países muçulmanos. “O abate Halal
é a confirmação de uma responsabilidade religiosa perante Allah e o
agradecimento pela confiança depositada na Perdigão por milhões
de mulçumanos do mundo inteiro”,
declarou, por e-mail, a equipe de
marketing externo da Brasil Foods,
empresa criada com a fusão entre
Perdigão e Sadia.
Gigante em seu segmento, a empresa exporta para Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos, Iraque,
Egito, Iêmen, Líbano e Síria, entre
outros países muçulmanos. Esses
importam carne de frango in natura ou em pedaços, como coxa, peito,
asa e miúdos. Importam, também,
congelados, como nuggets, hambúrgueres, salsichas de frango e tam-

bém, em menor escala, carne de boi
e laticínios. Quanto à carne de porco,
seu consumo é vetado terminantemente pelas autoridades religiosas
islâmicas e pelos próprios governos
desses países, mesmo os mais secularizados. A própria população a
repele. Qualquer produto que traga
algum ingrediente de origem suína,

O QUE NÃO PODE
O islamismo veta o consumo
dos seguintes alimentos:
Carne suína e seus derivados, em todas as suas formas e em qualquer produto;
Animais abatidos de forma
imprópria ou mortos antes
do abate;
Animais abatidos em nome
de deuses politeístas;
Alimentos que contenham
sangue ou seus derivados;
Bebidas alcoólicas;
Leveduras de cervejarias;
Embalagens plásticas
biodegradáveis que utilizem
gelatina suína.

•
•
•
•
••
•

mesmo que não se trate de um alimento, é proibido.
Nas últimas duas décadas, à medida que as exportações de carne in
natura para o mundo islâmico avançavam rapidamente, houve um aprimoramento dos produtos exportados. Alguns foram desenvolvidos
especialmente para os mercados
árabes. A Perdigão e a Sadia também
desenvolveram embalagens específicas, em inglês e árabe. Nelas, invariavelmente, sobressai o selo Halal. A gaúcha Frango Sul, empresa
controlada pelo grupo francês Doux,
líder mundial na exportação de aves
e embutidos avícolas, é outro player
de extrema importância.
Dados do Ministério da Agricultura indicam que as exportações
para países árabes somaram US$
610 milhões apenas em maio, e já
respondem por 8,5% da pauta de exportações brasileiras. Esse total de
maio, por exemplo, supera em 7,8%
o resultado do mesmo mês em 2009.
Um indicador estimulante para os
gigantescos frigoríficos brasileiros
às voltas com a queda de suas exportações para os Estados Unidos e,
principalmente, para a Europa.
PIB
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MARCO REZENDE

PEQUIM

ABERTO NOS ANOS 90 por um advogado sino-americano, The Courtyard é um precursor da alta gastronomia fusion em Pequim. Bastaria
isso para acender o sinal amarelo – ninguém deveria perder tempo com
comida fusion na terra da fabulosa comida chinesa. Mas The Courtyard
tem algumas armas secretas. Instalado num sobrado de tijolos cinza,
ao lado das muralhas da Cidade Proibida, ele se mistura com o que
sobrou de antigo ao seu redor. Dentro, porém, é o triunfo do design
contemporâneo. Mais que pela comida, o lugar vale pelo ambiente,
pelo beautiful people que o frequenta na happy hour e pelo bar no segundo andar, com vista para os palácios e templos da Cidade Proibida. A
China é um dos últimos lugares do planeta onde ainda é possível fumar
em quase toda a parte, e o The Courtyard, para delícia de quem aprecia
charutos, oferece um acolhedor cigar room com confortáveis poltronas
de couro. (www.courtyardbeijing.com)

CORTESIA THE COURTYARD

Charutos com vista

MARRAKESH

AVIAÇÃO

01
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CORTESIA LA MAISON ARABE

O PRÍNCIPE ITALIANO
Fabrizio Ruspoli – príncipe mesmo, daquelas
antigas famílias tituladas
da corte pontifícia – comprou, reformou e decorou
talvez o mais charmoso ryad de Marrakesh.
Dentro das muralhas da
Medina (a parte antiga
da cidade, onde fica o
mercado, souk), a mansão
com jardim ganhou ares
de luxuoso palácio de
sultão, com uma dúzia de
suítes refinadas e uma
piscina. Chama-se La
Maison Arabe e é mais
fácil ver por lá celebridades que executivos. O
preço começa em 200
euros por dia, o que não
chega a ser um exagero.
(www.lamaisonarabe.com).

DIVULGAÇÃO

O luxo árabe

A Star Alliance abre 		
A TAM E a Continental Airlines, parceiras na Star Alliance,
fizeram um acordo de codesharing. O negócio inclui rotas
internas no Brasil e as ligações
entre a América do Sul e os
Estados Unidos.
No segundo semestre, a
American Airlines vai adicionar
mais 11 voos por semana nas rotas Brasil−Estados Unidos. Entre
eles, o primeiro voo direto Rio

01 La Maison:

PARIS

o ryad-hotel
mais famoso
de Marrakesh

O rei dos bistrôs

02 The

O VENERANDO GUIA
Michelin ainda é a referência
dos gastrônomos – mas
trata de restaurantões.
Para a comida de todo dia, a
famosa comida dos bistrôs,
ninguém bate o Le Petit
Lebey des Bistrots Parisiens,
guia atualizado anualmente
por uma equipe própria. Seu
prêmio para o melhor de
Paris foi dado este ano ao
bistrô Claude Colliot, aberto
em novembro de 2009.
(Restaurant Claude Colliot,
40 rue des Blancs-Manteaux, Paris IV.

03 Le Petit

Lebey: o Guia
Michelin dos
bistrôs

04 A Star

Alliance:
11 novos voos
ao Brasil

(site em construção).
DIVULGAÇÃO

02

Courtyard:
vista para
A Cidade
Proibida

03

SUPERDICAS

Como viajar sem roubadas
A JORNALISTA SARAH Pascarella, do site SmarterTravel.com, depois
de ouvir especialistas em segurança e viajantes frequentes, fez uma
lista de cinco pontos a ser observados para quem quer evitar roubo em
viagem. São medidas simples e eficazes:
QUE NÃO LEVAR – Não leve na
• Obagagem
coisas vistosas, que pareçam

as suas asas
de Janeiro−Nova York por uma
companhia americana e um novo
voo entre Brasília e Miami.
A United Airlines, uma das
maiores empresas aéreas do
mundo (faz 3 400 voos diários),
passou a voar também para a
África, ligando Dallas a Accra,
capital de Gana, um dos países
africanos mais ricos (agricultura e recursos minerais).
(www.staralliance.com/pt/).

04

chiques e caras ou chamem a atenção.
É muito melhor ser um a mais na
multidão do que se destacar no meio
dela. Não dê na vista, enfim.

para entregar a um eventual ladrão,
com um pouco de dinheiro e,
quem sabe, até com falsos cartões
de crédito, aqueles com nomes
fictícios que os bancos enviam como
ferramenta de marketing.

QUE LEVAR – Cópia do passaporte
HOTEL – Menor o preço,
• Oe outros
• NO
documentos importantes,
menor a segurança. Mesmo nos
guardados em lugares separados.
Cabo de aço com cadeado para
amarrar o laptop ou a mala em hotéis
que não ofereçam cofre no quarto. E
seguro-viagem que cubra roubo.

RUA OU em viagem – Só você
• éNA
responsável por suas coisas. Não

carregue muitos volumes e bolsas
e, sobretudo, não relaxe em lugares
públicos nem caia na esparrela de
beber com estranhos. Aliás, por falar
em estranhos, não aceite ofertas para
fazer câmbio na rua. Esconda dinheiro,
cartões de crédito e documentos. Uma
boa ideia é ter uma carteira exclusiva

mais caros, avalie se o cofre oferece
proteção adequada (os que têm
segredo digital são melhores que
os de chave). Nunca deixe o sinal
“Favor arrumar o quarto” do lado de
fora: é um aviso que você não está
no quarto. Faça o contrário: quando
sair, pendure o Do not disturb na
maçaneta.

roubado – Faça BO,
• *váSEaoFOR
consulado mais próximo

com a cópia do passaporte, avise
imediatamente as empresas dos
cartões de crédito. E não deixe que o
incidente destrua sua viagem.
PIB
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Vancouver

por Fernando Jacques de
Magalhães Pimenta
Vancouver, no Canadá, tem por meta ser a cidade
mais verde do mundo até 2020. Com mais de 200
parques, circundada pelo Oceano Pacífico e montanhas, a cidade, situada na costa oeste canadense,
preza pela natureza e qualidade de vida. Com 2
milhões de habitantes na área metropolitana,
seus habitantes vão ao trabalho de bicicleta, pelas
ciclovias, e se preocupam em consumir comida
orgânica e saudável. Muitos usam o SkyTrain (metrô
de superfície) local, um meio de transporte rápido,
seguro, confortável e não poluente. O trecho que
liga o aeroporto ao centro foi inaugurado para os
Jogos Olímpicos de Inverno 2010, que projetaram a
cidade para o mundo em fevereiro deste ano.
Com tantas alternativas de parques, sempre
haverá um no roteiro, qualquer que seja o tempo
disponível. Se for possível escolher a época do ano,
a colorida primavera ou o outono, com a infinidade
de tons marrons das folhas das árvores, são as
estações mais indicadas para conhecer a cidade.
Esse roteiro foi preparado especialmente para a
Revista PIB por Fernando Jacques de Magalhães
Pimenta, cônsul-geral do Brasil em Vancouver.
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EPIX STUDIOS/ LE CROCODILE

UM TOUR POR DOWNTOW
Vancouver, o centro da cidade, com
atenção especial para Gastown,
a parte histórica que tem como
marca registrada o relógio a vapor,
além de muitas lojas com produtos
típicos. A seguir, uma volta por
Yellowtown, uma área na orla com
muitos restaurantes e, por fim, o Stanley Park, um dos maiores do mundo,
com seus mais de 400 hectares e 200
quilômetros de trilhas. Junto a ele fica
a praia de English Bay, a mais famosa
da cidade, que oferece também uma
pista para belas corridas, caminhadas
e passeios de bicicletas.

CITY OF VANCOUVER

Se tiver
algumas horas...

03

01 Vancouver:

02 Jardins
de Butchart:
joia da capital
Victoria

03 Sunset
Beach:
sossego junto
à English Bay

04 Sabores:

sobremesa do
restaurante
Le Crocodile

CITY OF VANCOUVER

2009FOTOFRIENDS/SHUTTERSTOCK

entre o
Pacífico e as
montanhas

01 02

Se tiver o dia
inteiro...

04

CONHEÇA, TAMBÉM, A ROBSON STREET, no centro, famosa
por suas lojas e bem próxima da
Vancouver Art Gallery. Para o almoço, três recomendações próximas: o italiano Don Francesco, o
francês Le Crocodile e a brasileira
Samba Brasil Steak House. Outras atrações, fora do centro, são
o parque Queen Elizabeth, com
sua vista privilegiada da cidade, a
ponte suspensa de Capilano, em
North Vancouver, e os campi das
universidades da British Columbia
e Simon Fraser (esta em Burnaby,
na Grande Vancouver).

Se tiver o fim de
semana inteiro...

COM DOIS DIAS, RESERVE um deles
para Vancouver e outro para ir até
Victoria, capital da Columbia Britânica.
Victoria fica na ilha de Vancouver, a 110
km da cidade. Sua principal atração são
os jardins de Butchart. Outra bela opção
é o Museu Real. Quanto a Vancouver,
a cidade oferece uma agenda intensa
de festivais de música e cinema. Sua
celebrada Orquestra Sinfônica é um
destaque. Com uma noite livre, inclua
no roteiro uma visita ao restaurante
Seasons in the Park, que fica no parque
Queen Elizabeth. Reserve uma mesa na
janela com vista para o skyline da cidade.

PIB
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01 Fabio com a esposa

FABIO JANOWSKI*

Sandra e os filhos,
Letícia e Bruno: lições
de Johannesburgo

Na exceção

01

africana
Entender as diferentes culturas locais
foi essencial para que o executivo
obtivesse sucesso em seu trabalho,
na sul-africana Johannesburgo
FABIO JANOWSKI/A

E

M 2006, QUANDO MINHA ESPOSA E
eu comunicamos aos familiares e amigos
que iríamos nos mudar com nossos dois
filhos de Curitiba para Johannesburgo, na
África do Sul, quase todos ficaram chocados
com a decisão. Diziam que era um lugar de
muita pobreza e miséria. De certa forma, essa
afirmação está correta quando nos referimos
a muitos países africanos. Eles carecem de
coisas básicas, como alimentação, saúde, saneamento, estradas, transporte... A África do
Sul, no entanto, é uma exceção no continente.
Atualmente, sua economia é a mais forte da
região, graças ao parque industrial automotivo,
a empresas de mineração de ouro e diamante
e também às vinícolas da região da Cidade do
Cabo, reconhecidas mundialmente pela excelente qualidade dos seus vinhos. De maneira
geral, o país oferece uma boa infraestrutura e
boa qualidade de vida. Mas, infelizmente, ainda registra índices de violência bem elevados.
Quando recebi a oferta para ser CEO da
subsidiária sul-africana da multinacional
brasileira Marcopolo, fabricante gaúcha de
carrocerias de ônibus, não pensei duas vezes.
Era uma grande oportunidade tanto para
minha carreira profissional quanto para minha
família. Sandra, minha esposa, teria mais tempo para dedicar à educação de nossos filhos,
além do fato de que seriam alfabetizados em,
pelo menos, duas línguas ao mesmo tempo:
português e inglês. Isso, de fato, aconteceu
e, hoje, além desses idiomas, Letícia e Bruno
aprendem o afrikaans e o zulu na escola.
O meu primeiro desafio como CEO da
companhia foi a comunicação com os colabo-
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RQUIVO PESSOAL

radores do chão de fábrica. Na África do Sul existem nada menos
que 11 idiomas oficiais. Ainda bem que a grande maioria dos
funcionários falava inglês, mas houve situações em que tive de
solicitar ajuda de tradutores para as línguas locais. Outro desafio
foi com a falta de mão de obra especializada. Como na matriz
brasileira, montamos um centro de treinamento para formação e
reciclagem das pessoas, que foi um valioso investimento para o
aumento da produtividade e qualidade.
Outro choque cultural, para mim, foi ainda encontrar resquícios da época do apartheid. Apesar de ter terminado há 16 anos,
dizer que não existe mais racismo entre brancos e negros seria
uma mentira. Infelizmente, eu ainda me deparo com situações
constrangedoras, que me fazem refletir como ser humano. Acredito fielmente que a igualdade e o respeito devem existir entre
as pessoas, independentemente de raça, cor, religião, sexo, etc.
Entender as diferentes culturas locais foi essencial para que eu
tivesse sucesso no meu trabalho. Foi um processo que levou tempo e exigiu muita paciência, desejo de aprender e cabeça aberta.
No fim do ano de 2009, acabei me desligando da empresa para
iniciar meu próprio negócio na África do Sul. Juntamente com
meu sócio, Miguel Arrata, ex-executivo da Volvo no Brasil, criei
a BRAF Automotive. Fornecemos autopeças a montadoras e ao
mercado de reposição de veículos comerciais, tanto na África do
Sul quanto em outros países africanos.
Devo admitir que não foi nada fácil no início, mas, com o tempo, você acaba se adaptando ao novo ambiente, cultura e pessoas. O aprendizado profissional e a experiência de vida pessoal
e familiar têm sido muito gratificantes até aqui. A saudade dos
familiares no Brasil e em Portugal é grande, mas procuramos superar esses momentos difíceis interagindo mais em família e com
os amigos. Se hoje me perguntarem se eu faria essa mudança de
vida novamente, minha resposta seria: Sim! Com certeza!
* Fabio Janowski, 37 anos, é sócio-diretor da BRAF Automotive, empresa
sul-africana que fornece autopeças a montadoras automobilísticas e ao
mercado de reposição.
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SLM OGILVY

875.000 geladeiras
500.000 bicicletas
150.000.000 latas
2.250 caminhões
81.250 carros
1.500 ônibus

Para a Gerdau, reciclar não é apenas reaproveitar. É transformar.
Como uma das maiores recicladoras mundiais, a Gerdau retira das cidades, todo ano, milhões de toneladas de sucata para produzir o aço que
está na sua casa, na sua escola, na sua vida. E vai mais além do que reaproveitar: faz isso através de processos industriais ambientalmente
sustentáveis. Tanto que alguns de seus produtos para construção civil são os primeiros do Brasil certificados com o Selo Ecológico do Instituto
Falcão Bauer da Qualidade, que atesta o uso de práticas sustentáveis na produção do aço. Tudo isso porque, mais do que transformar sucata
em aço, a Gerdau se preocupa em transformar o planeta num lugar melhor para as pessoas viverem.

www.ger dau.c om.br

