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Exportar exige a parceria de um grande banco.
E a CAIXA tem tudo para sua empresa ir longe.
Você conta com as melhores taxas de câmbio, crédito
com juros no padrão internacional, proteção contra
variação cambial e muito mais. Com as soluções certas,
você ganha muito mais competitividade no mercado
internacional. Sua empresa merece um parceiro assim.

COMÉRCIO EXTERIOR.
PENSE GRANDE. PENSE CAIXA.
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Ao leitor
Adeus, 2016 e bem-vindo, 2017
Quando a economia do país encolhe, o mundo lá fora começa a ficar
mais atraente, mesmo sem fazer muito esforço. Na matéria de capa, o editor
Dario Palhares foi buscar casos e histórias de empresas que reforçaram sua
presença no mercado global (ou mergulharam nele pela primeira vez) como
antídoto para uma crise que se recusa a ir embora — a tal ponto que 2016
parece fadado a ficar na lembrança coletiva dos brasileiros como um ano
que demora muito para terminar.
A sombra da crise também transpareceu nos resultados do Ranking FDC
das Multinacionais Brasileiras 2016, a pesquisa anual feita, desde 2006, pela
Fundação Dom Cabral para avaliar o estado da internacionalização das brasileiras globais. Em 2015 — ano dos dados analisados —, o índice de internacionalização das transnacionais brasileiras deu o maior salto em toda a
história da pesquisa.
Pode ter sido, pelo menos em parte, um resultado alimentado pelo mau
desempenho da economia brasileira, ao reduzir o peso do componente interno na fórmula de cálculo do índice. De resto, a pesquisa confirmou a
empresa gaúcha Fitesa como a brasileira mais globalizada, confirmando a
liderança estabelecida no ano passado.
Mas uma revista que se dedica a falar de um mundo globalizado não pode
olhar só para dentro. E nosso leitores encontrarão food for thought na entrevista com o presidente da ApexBrasil, Roberto Jaguaribe — que detalhou
seus planos para incrementar as trocas comerciais do Brasil com o mundo
— bem como nos artigos sobre temas quentes das relações internacionais
que publicamos: Ernesto Henrique Fraga Araújo, chefe do departamento
de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, avalia
não só os riscos, mas também as oportunidades que se abrem para empresas
brasileiras com a surpreendente — e em tantos aspectos preocupante — eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E a consultora Hsieh Ling Wang explica o que leva o governo da China a reverter sua
política tradicional e permitir que as empresas chinesas corram o mundo
em busca de aquisições e oportunidades de investimento.
Nosso roteiro de viagem, desta vez, contempla Tel-Aviv, em Israel, uma
cidade global que vem chamando a atenção por seu drive criativo na tecnologia e na vida urbana. Boa leitura, boas festas e um 2017 muito, muito
melhor para todos!
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BUNGE
HÁ MAIS DE UM
SÉCULO
ALIMENTANDO
O FUTURO
DO BRASIL

Há mais de 110 anos no Brasil,
a Bunge trabalha todos os dias
para garantir uma oferta
sustentável de alimentos e
energia para uma população
em constante crescimento.
Atuando desde o campo até a
mesa dos consumidores, a Bunge
ajuda o país a realizar sua vocação
como grande produtor de alimentos
e energia para o mundo.
Buscando ser a melhor empresa
de agronegócios e alimentos,
a Bunge faz a diferença e
transforma a vida das
pessoas.

BUNGE: ALIMENTO É VIDA.
ENERGIA É VIDA.

Antena

Antônio
Carlos
Santomauro

O vinho (espumante) é nosso
Contra a maré negativa, os vinhos brasileiros têm motivos para celebrar 2016. Em
outubro, o Brasil recebeu, pela primeira vez, uma edição do principal evento mundial
do setor vinícola – o Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, realizado na cidade
gaúcha de Bento Gonçalves. Quase na mesma época, a revista britânica Decanter —
uma das bíblias dos enófilos — destacou os vinhos nacionais em extensa matéria
na qual afirma que os vinicultores brasileiros vivem um “período histórico”.
Os números bancam a avaliação: as exportações de espumantes brasileiros cresceram
36,6% em volume e 48,7% em faturamento nos dez primeiros meses de 2016, em
comparação ao mesmo período do ano anterior — em valores nominais, atingiram
153,3 mil litros e 636,7 mil dólares. Nesse mesmo tempo, as exportações dos vinhos
nacionais superaram 1,7 milhão de litros e renderam 4,3 milhões de dólares.
Diego Bertolini, gerente de promoção do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin),
observa que os espumantes brasileiros vêm sendo destacados por críticos de renome
mundial como os melhores do Hemisfério Sul. E os vinhos, de maneira geral, já
são reconhecidos. “O Brasil entrou no mapa vinícola mundial”, comemora.

Ano ruim, futuro melhor
Uma pesquisa sobre o clima de negócios no Brasil para empresas
suecas, divulgada em outubro pela Câmara de Comércio Suécia–
Brasil (SwedCham Brasil), mede o impacto da crise econômica e
política sobre um dos mais tradicionais investidores estrangeiros
no país. Para 93% dos participantes da pesquisa, o cenário
político afetou os negócios; e mais de 65% das empresas suecas
consideram o atual clima de negócios brasileiro negativo.
Em termos mais concretos, 20% das empresas investiram
menos do que tinham planejado no último ano e um terço
delas reduziu sua força de trabalho. Do lado positivo, 80% das
pesquisadas veem perspectiva de melhora para o próximo ano,
e dois terços das companhias suecas planejam incrementar
suas atividades no Brasil a médio prazo. Quase metade prevê
aumentar seus investimentos em até 15% no ano que vem.
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1 Tim-tim: vinhos

do Brasil ganham
prestígio

2 Desde 2015, 74
novas franquias
lá fora

O salto das franquias

DIVULGAÇÃO

1

ALE MEIRELLES

Até o fim de 2016, a quantidade de franquias
brasileiras com presença em outro país deve
chegar a 180, um crescimento de cerca de 70%
em relação a 2015, quando o número foi 106.
“Internacionalizar-se não é fácil, e essa acentuada
expansão das operações no exterior mostra que
o Brasil tem, hoje, um franchising de excelência”,
avalia André Friedheim, diretor internacional
da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Mas a presença pode se tornar ainda maior:
existem atualmente no Brasil cerca de 3 mil
franqueadores, e o país — observa Friedheim —
goza hoje de uma percepção internacional muito
favorável em atividades como moda, gastronomia
e tratamentos estéticos, entre outras.
Além disso, já na primeira metade de 2017
será aberta, no espaço mantido em Miami
pela Apex-Brasil, uma sala especial para um
grupo de 10 a 15 franqueadores brasileiros, que
contarão lá com assessoria da ABF. “Os Estados
Unidos são hoje o país com maior quantidade
de franquias nacionais, vindo, a seguir, o
Paraguai e Portugal”, constata Friedheim.
2

A globalização
chegou a um
ponto de fadiga,
ao não promover
renda nem
emprego para as
populações
Sérgio Amaral, embaixador do Brasil
em Washington, durante o Enaex, ao
falar da tendência de isolamento e
protecionismo que redundou no Brexit e
na eleição de Donald Trump.
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EUA e China na mira dos Correios
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e ainda operam, com a gente e outros saíram das
pequenas encomendas para um patamar muito
maior; exportar um contêiner ou coisa parecida”,
explica José Furian Filho, vice-presidente de
Logística dos Correios. “Queremos ampliar nossa
oferta para que esse micro e pequeno empresário,
quando aprender a exportar, continue a usar
a estrutura e os serviços dos Correios.”
O salto foi permitido por uma mudança na
legislação, que autoriza a empresa a operar
no exterior. Já a escolha dos países-alvo
não foi problema: segundo Furian, 90% a
95% da carga postal brasileira é trocada
com os Estados Unidos ou com a China,
o que faz dos dois países candidatos
prioritários a receber o novo serviço.
Os Correios estudam, agora, se
adquirem empresas nos dois países para
tomar conta da distribuição local ou se
fazem parcerias estratégicas. Num
primeiro momento, o mercadoalvo dos novos serviços deverá ser
o comércio eletrônico, além dos
micro e pequenos empresários.
MÁRCIO MERCANTE/AGÊNCIA O DIA

Pequenos empresários e pessoas físicas que vendem
para (ou compram de) outros países conhecem o serviço
Exporta/Importa Fácil dos Correios, uma ferramenta
simplificada que facilita o comércio exterior de pequeno
porte. Agora, a estatal parte para um estágio mais
avançado de internacionalização: estabelecer, nos
Estados Unidos e na China, estruturas próprias
que ofereçam ao micro e pequeno empresário
brasileiro a chance de fechar uma operação
completa com os Correios — entregar a carga
no Brasil, fazer o processo de exportação,
ter essa carga transportada até o mercado
de destino e armazenada
na chegada pelo tempo
que for necessário e,
finalmente, vê-la distribuída
aos destinatários (vale,
também, no sentido
inverso: pegar uma carga
nos EUA e na China e
trazê-la até a porta do
importador brasileiro).
“Muitos exportadores
começaram,

1 Mercadorias

nos Correios:
serviço global

O avanço dos cafés
diferenciados

2 Furian:
presença
nos EUA
para apoiar
pequenos

O Brasil já faz quase um quinto de suas exportações de
café com os chamados cafés diferenciados — aqueles
que, entre outras coisas, têm qualidade superior à
dos cafés comuns ou atestam algum tipo de prática
sustentável na sua produção. O país responde por cerca
de um terço da produção mundial de café, estimada
em, aproximadamente, 150 milhões de toneladas
por ano. Entre janeiro e outubro deste ano, dizem
os dados do Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (CeCafé), o Brasil exportou 27,6 milhões de
sacas de 60 kg de café: 18% desse total — cerca de 5
milhões de sacas — referem-se a cafés diferenciados,
que no mercado externo conseguem, na média,
preço 25% superior ao dos similares plebeus. “Cafés
especiais ganham cada dia mais espaço em mercados
importadores como os Estados Unidos e Europa, que
ainda registram expansão, além da Ásia, que está
crescendo bastante”, afirma Lucas Tadeu Ferreira,
gerente de transferência de tecnologia da Embrapa Café.

DIVULGAÇÃO
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Aquela canção que virou hino de Nova York diz
que, se você conseguir vencer na Big Apple,
conseguirá em qualquer lugar. Assim, não
foi por acaso que a Natura escolheu a cidade
para fazer um teste de mercado peculiar. Em
meados de dezembro, a empresa brasileira
promoveu a pré-abertura de uma loja na
região de NoLIta (North of Little Italy), área
de Manhattan próxima do bairro italiano,
conhecida por suas lojas sofisticadas e
café charmosos. O objetivo era apresentar
aos exigentes consumidores locais itens
selecionados de sua linha de produtos com
ativos da biodiversidade brasileira. Após o
Natal, porém, a loja fechará as portas para
ser reaberta ao público a partir fevereiro.
1
Com a iniciativa, a Natura espera
compreender as tendências de comportamento do consumidor local e verificar a aceitação dele em relação
a seus produtos. Este é o segundo endereço da Natura em Nova York. No início de 2014, ela inaugurou
um centro de inovação na cidade, criado para ajudar a desenvolver competências internacionais na
empresa e estabelecer parcerias com centros tecnológicos de excelência mundial nos Estados Unidos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO/NATURA/FRAN PARENTE

Teste de Natal em Manhattan

Em boa companhia
Território de nomes estrelados na moda
mundial — como Bottega Veneta, Oscar
de la Renta, Marc Jacobs e Chloè, entre
outros —, a região de Melrose Place, em
Los Angeles, foi o local escolhido para
a primeira loja no exterior da estilista
mineira Fabiana Milazzo. Com 120 metros
quadrados, a loja será inaugurada em
fevereiro de 2017, em prosseguimento a uma
trajetória internacional com presença em
lojas multimarcas e eventuais showrooms.
No Brasil, a marca é encontrada em
multimarcas e duas lojas próprias, em São
Paulo e Uberlândia, a cidade de Minas
onde ela mantém seu ateliê. Segundo
Fabiana, o Oriente Médio e a Europa já
geram demandas significativas para as
vendas internacionais da marca. Para
os Estados Unidos, ela acredita que as
expectativas são muito boas. “Lá estaremos
na terra das festas e grandes eventos.”

Schutz avança nos EUA
Depois de inaugurar duas lojas nos EUA, a marca de
calçados Schutz ampliou sua presença no mercado
norte-americano assinando o primeiro acordo para a
comercialização de seus produtos por uma rede varejista
local: a Nordstrom, loja de departamentos que os venderá
em dez estabelecimentos e em sua plataforma online.
Hoje responsável por cerca de 30% da receita do grupo
calçadista Arezzo — que, nos primeiros nove meses de
2016, faturou, aproximadamente, 1,1 bilhão de reais —, a
Schutz tem 78 lojas no Brasil (55 franquias e 23 próprias).
Nos Estados Unidos, inaugurou seu primeiro ponto de
venda em 2012, em Nova York, e o segundo em abril
último, na Beverly Drive, em Beverly Hills (Califórnia).
Uma terceira loja norte-americana deve ser aberta em
2017: desta vez, num shopping. Segundo afirmou Alexandre
Birman, o CEO do grupo Arezzo, na mais recente divulgação
dos resultados do grupo, a nova loja será apresentada
“em um modelo replicável para outras regiões”.

BILLY FARRELL/BFA.COM

3
1 Natura:

sondagem
num mercado
exigente

2 Fabiana
Milazzo: de
Uberlândia
para Melrose
Place, em LA
3 Schutz: duas
lojas e acordo
de distribuição
com a
Nordstrom
4 e 5 Interior
e fachada da
UMA: loja
permanente
em Bleecker
Street
4
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O que era temporário virou permanente. A UMA | Raquel Davidowicz,
marca paulistana de moda urbana brasileira, tem, a partir de
novembro, endereço fixo em Nova York. Com esse passo, a empresa
avança em sua presença internacional, ao trocar por um espaço
permanente a pop-up store que mantinha na Grande Maçã desde
2015. O endereço é quase o mesmo: a nova loja continua na Bleecker
Street, no West Village, a poucas casas do imóvel que hospedou a
pop-up. O ambiente de 84 m2 exibe mobiliário da marca Espasso
e já oferece ao público nova-iorquino e internacional as peças da
coleção da UMA | Raquel Davidowicz para o verão brasileiro de 2017.
No Brasil, a grife tem lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

DIVULGAÇÃO

Casa própria na Big Apple
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Weg investe na energia do vento
A catarinense Weg reforçou sua presença no florescente mercado da energia
eólica ao adquirir, em outubro, o negócio de grandes turbinas da norteamericana Northern Power Systems, que antes lhe cedia, sob licença, a
tecnologia para a produção de aerogeradores (como são chamados os
equipamentos responsáveis pela geração dessa energia). A negociação
incluiu patentes, know-how e softwares, deixando de fora unidades
de produção. “É uma aquisição importante, pois a tecnologia evolui
rapidamente, e a posse dela nos confere mais agilidade”, diz João Paulo
Gualberto da Silva, diretor de novas energias (eólica e solar) da Weg.
A empresa produz aerogeradores no Brasil; em outros países — como
Colômbia, Índia e México — já fabrica componentes utilizados nesses
equipamentos, entre transformadores, geradores e conversores.
Pode-se então pensar numa futura presença da Weg no mercado
internacional de energia eólica? “Esse é o plano”, responde Silva.
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Frigol mira
no Oriente
Médio

Carne brasileira
às portas do Japão...
Representantes do Brasil e do Japão deixaram quase tudo
acertado, no começo de dezembro — durante a última
edição da Conferência das Partes sobre Diversidade
Biológica (COP), na cidade mexicana de Cancún, para a
abertura do mercado do Japão à carne bovina do Brasil
(in natura e processada). Faltam apenas detalhes para
a formalização do acordo, finalizado pouco depois da
celebrada abertura do mercado norte-americano para a
carne bovina in natura brasileira, anunciada em agosto,
após discussões que exigiram quase duas décadas.

na energia
eólica e
compra
nos EUA

Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos, é a sede do primeiro
escritório no exterior do
frigorífico paulista Frigol.
Inaugurado no início de
novembro, ele cuidará
de todo o Oriente Médio,
hoje um dos mercados
prioritários na estratégia
de internacionalização
da empresa. “Nosso
planejamento estratégico
inclui, ainda, a abertura de
outros escritórios ao redor
do mundo, principalmente
na Ásia e na Europa”, afirma
Dorival Jr., gerente comercial
da Frigol. Sediada no
município de Lençóis Paulista,
a Frigol tem cerca de 1,8 mil
funcionários e exporta cerca
de 20% das 180 mil toneladas
de carne bovina e suína que
processa anualmente para
mais de 60 países da América
do Sul, Europa, Oriente
Médio, Ásia e África. “Nossa
projeção de crescimento
das vendas externas é bem
agressiva para os próximos
anos”, garante o gerente.

JULIO BITTENCOURT

2

1 Weg: aposta

2 Carne in
natura da
Friboi: 1º
embarque
para os EUA
3 Frigorífico
da Frigol:
expansão
a partir de
Dubai

3

Os primeiros embarques da carne bovina in natura brasileira
para os Estados Unidos aconteceram em setembro. Foram
feitos pelo grupo JBS, que anunciou, em dezembro, o
início de um IPO (oferta pública inicial de ações) de sua
subsidiária JBS Foods International, criada na mesma
ocasião para controlar todos os negócios internacionais
do grupo e a divisão de comida processada e pratos
prontos Seara. Sediada na Holanda, a nova empresa,
segundo estimativas, nasce com 35 bilhões de dólares de
receita anual e 115 mil funcionários em países diversos.

JULIO BITTENCOURT

...e chegando
aos Estados Unidos
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3 perguntas para Philippe Praz
Há, pelo menos, três anos o governo suíço atua ativamente na atração de investimentos
brasileiros por intermédio do Swiss Business Hub Brazil, o representante local da agência
nacional suíça de promoção de investimentos e negócios internacionais (a S-GE Switzerland
Global Enterprise). Com base no Consulado da Suíça em São Paulo, o hub é comandado
por Philippe Praz, que falou à PIB sobre o modelo de atuação da agência e as vantagens
oferecidas ao investidor brasileiro interessado em se estabelecer no território suíço.
Por que pode ser interessante para uma empresa brasileira investir na Suíça?

1

Depende muito da empresa, mas há algumas vantagens básicas. Uma delas é a
possibilidade de agregar a produtos lá fabricados o selo Made in Switzerland. Além
disso, a burocracia é muito reduzida e há livre acesso a mercados diversificados: a
Suíça tem dezenas de acordos comerciais, inclusive com a China — foi o primeiro
país a estabelecer um acordo de livre-comércio com os chineses. Há,
também, uma mão de obra muito qualificada e muito vinculada à pesquisa
e ao desenvolvimento. E há a possiblidade de ganhos decorrentes
tanto dos baixos impostos locais quanto da logística muito boa.
Como atua o Swiss Business Hub Brazil?

Inicialmente, prospectamos empresas brasileiras com potencial para
investir na Suíça. Caso haja interesse, ajudamos a empresa a definir
o projeto de investimento a partir de suas necessidades e objetivos:
ela quer apenas vender na Suíça? Ou pretende montar uma operação
local? Seu objetivo é desenvolver pesquisas? Definido o projeto, ele
é repassado para os cantões — as unidades administrativas do país
—, e aqueles que se interessarem fazem propostas para receber
o investimento. A partir daí, os cantões concorrem entre si.
Nossos 26 cantões têm economia muito diversificada: alguns,
por exemplo, têm estrutura de pesquisa muito forte e buscarão
mais empresas de tecnologia; outros têm estrutura mais industrial
e se interessarão por empresas desse setor. Nós colocamos o
empresário brasileiro em contato com os cantões, e é ele quem
decidirá qual deles é mais adequado a seus objetivos.

DIVULGAÇÃO
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O interesse está crescendo bastante. No começo, era difícil entrarmos
em contato com as empresas, agora, a cada ano conversamos com
cerca de 60 delas; desse universo, submetemos uma média de 15
projetos a nossos parceiros cantonais. Em 2015, esses projetos
resultaram na abertura de seis subsidiárias brasileiras na Suíça,
e este ano deveremos obter um resultado equivalente.
Entre aquelas que investiram após trabalhar conosco, temos empresas do
ramo financeiro, como a gestora de investimentos EFW Capital Advisors;
indústrias, como a Welle Laser; temos a Biomecânica, que faz implantes e
próteses; e temos a Wama, da área de diagnósticos, entre outras. Prospectamos,
principalmente, empresas de médio ou pequeno porte, pois consideramos que as
grandes companhias brasileiras têm seus próprios caminhos para chegar à Suíça.

1 Praz: em busca

WILSON CARRILHO

de empresas
médias ou
pequenas

2

Receita de
globalização
no mercado
hospitalar
Em 2001, quando apenas
chegava ao mercado
internacional, o Grupo JP faturou
15 mil dólares no exterior;
em 2016, suas exportações
renderão cerca de 2 milhões
de dólares (em torno de 5% do
faturamento total). “Estamos,
hoje, em toda a América Latina,
no mundo árabe e em países
africanos”, relata André Ali
Mere, presidente do JP.
Sediado em Ribeirão Preto (SP),
o grupo reúne duas empresas:
a JP Farmacêutica, fabricante
de bolsas de sangue e produtos
para soros e aplicações
parenterais; e a Olidef,
produtora de equipamentos de
neonatologia. É a Olidef que
responde pela maior parte das
exportações, principalmente de
incubadoras. Segundo Mere, o
avanço no mercado global foi
sustentado por um conjunto
de iniciativas: “pesquisa,
inovação, investimento em
certificações, prospecção
e participação em eventos
internacionais”, ele detalha.

CNI quer
livre-comércio
entre Brasil e
EUA...
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI), em parceria
com a Câmara Americana
de Comércio Brasil–Estados
Unidos (Amcham) e a entidade
norte-americana US Chamber
of Commerce, apresentou ao
governo um roteiro para um
acordo comercial, entre os dois
países, que eliminaria todas as
tarifas no comércio bilateral
num prazo de dez anos, a
partir da data da assinatura. O
documento, chamado Roteiro
para o Alcance de um Acordo
de Livre-Comércio entre Brasil
e Estados Unidos, foi entregue
no início de dezembro ao
ministro do Desenvolvimento,
Comércio Exterior e Serviços do
Brasil, Marcos Pereira, durante
a 34ª Reunião Plenária do
Conselho Empresarial Brasil–
Estados Unidos. A proposta
recomenda ações passíveis de
implementação antes mesmo
do eventual fechamento de um
acordo de livre-comércio —
ou independente dele — para
aprofundar o relacionamento
econômico entre os dois
países; por exemplo, a
eliminação de qualquer dupla
taxação e acordos específicos
sobre transporte aéreo,
patentes e concessão de
vistos, entre outras áreas.

2 Equipamento
da Olidef:
pesquisa,
inovação e
certificação

...e AmCham
faz parceria
com MDIC
A Amcham também
assinou com o MDIC
um acordo para buscar
avanços na cooperação
entre o Brasil e os Estados
Unidos nos campos da
inovação, convergência
regulatória, facilitação de
comércio e investimentos
produtivos. Os parceiros
se propõem, entre outras
metas, a mapear nos dois
países áreas maduras
para o desenvolvimento
de Acordos Setoriais de
Convergência Regulatória.
Querem, igualmente,
encorajar reuniões bilaterais
para promover a cooperação
entre os setores privados
das duas nações e identificar
gargalos e oportunidades
de aprimoramento no
regime brasileiro de
Zonas de Processamento
de Exportação.
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Antena

1

Devagar se pode ir longe
Argentina, Estados Unidos e Peru são, nessa ordem, os três
principais destinos das exportações feitas em 2016 pelo
Vale da Eletrônica, como é conhecida a região ao redor da
cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí — o Vale aglutina
mais de 150 empresas produtoras de artigos eletrônicos,
que arrecadarão, neste ano, 13 milhões de dólares com
as exportações. Diante de um faturamento total que, no
mesmo período, chegará a 3,2 bilhões de reais, o valor
exportado pode não parecer muito expressivo. Mas as
empresas do Vale percebem grande potencial para ampliar
as vendas externas.
“Começamos a trabalhar mais ativamente o mercado
internacional há pouco tempo, e a cada ano o
conhecemos um pouco mais”, argumenta Roberto de
Souza Pinto, presidente do Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da
Eletrônica (Sindvel). “À medida que esse conhecimento
crescer, crescerão também as exportações.”
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1 Vale da

2 Santos:
Eletrônica, em homenagem por
Minas: mais
estudo sobre
exportações
desmatamento

Fortalecendo os espaços de internacionalização
Embaixadas e representações brasileiras no
exterior passarão a divulgar as ZPEs (Zonas de
Processamento de Exportação), onde empresas com
produção voltada para o mercado externo recebem
incentivos fiscais, cambiais e administrativos,
tanto na aquisição de bens e serviços no mercado
interno quanto nas vendas internacionais.
Formalmente, já existem no Brasil 24 ZPEs,
em 17 estados, mas esse conjunto é bastante
heterogêneo. Há algumas poucas ZPEs já em
operação – como aquela de Pecém, no Ceará, e
várias com infraestrutura pronta ou em fase de
montagem, mas ainda em busca de empresas
interessadas em ali se instalar. E outras se encontram,
ainda, em estágio inicial de implantação.
Neste último caso, inclui-se a da cidade de Cáceres,
no estado de Mato Grosso, que no início de dezembro
recebeu propostas de empresas interessadas

em cuidar da construção de sua primeira fase
(relacionada à infraestrutura). Essa nova ZPE exigirá
investimentos de, aproximadamente, 60 milhões
de reais e, quando concluída – a princípio, em 2018
– poderá abrigar até 230 empresas, principalmente
do agronegócio e da indústria da alimentação.
Assim como as ZPEs, outro modelo de espaço
de atividade econômica ganha lugar no país: os
chamados portos secos, onde é possível, entre
outras coisas, armazenar mercadorias com
suspensão dos impostos de importação durante o
período de armazenamento e depositar produtos
para exportação cuidando posteriormente da
tramitação dos documentos. Já há no Brasil mais
de 50 portos secos, e a primeira etapa do projeto
de construção de mais deles deverá estar pronta
ainda no primeiro semestre de 2017, agora na
cidade de Teresina, capital do estado Piauí.

2

Bruno Umbelino da Silva Santos, de 23 anos, pós-graduando no Instituto
de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas,
é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio mundial Jovem Pesquisador,
concedido há sete anos pela Plataforma Global de Informações sobre
Biodiversidade (GBIF, na sigla em inglês — uma organização que reúne
instituições públicas e não governamentais de dezenas de países para
divulgar dados científicos sobre a biodiversidade por meio da web).
A premiação — na categoria dos alunos de mestrado — foi anunciada
no fim de setembro e reconheceu os méritos de uma pesquisa feita
pelo jovem cientista, chamada Mapeando a perda do conhecimento
da biodiversidade na Amazônia em função do desmatamento histórico
e futuro. Esse estudo, diz ele, aborda duas dimensões da perda de
conhecimento potencialmente útil para humanidade provocada pelo
desmatamento: a primeira é a do conhecimento já existente, que se
perderá em razão de mudanças no habitat amazônico; e a segunda,
menos evidente, é a perda do conhecimento que sequer se revelará, pela
ausência de um substrato capaz de sustentá-lo. “É uma abordagem
inovadora dos impactos do desmatamento”, afirma Bruno.

WILLAMS FAGNER

Prêmio para pesquisador do
desmatamento
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Altíssima velocidade

ALAN TEIXEIRA

1

Caminha acelerada a internacionalização da PSafe, uma
desenvolvedora de produtos de segurança, privacidade e
performance de celulares. Em outubro — exatamente um ano
após abrir um escritório no México —, a empresa inaugurou
uma operação própria em São Francisco, no coração do
Vale do Silício. Marco DeMello, CEO da PSafe, diz que até
2
o fim de 2017 a empresa destinará 20 milhões de dólares à
operação norte-americana, na qual trabalham cinco pessoas.
Com sede no Rio de Janeiro, a PSafe foi fundada há apenas seis anos. No seu modelo
de negócio, ela ganha receita da publicidade veiculada quando seus aplicativos,
distribuídos gratuitamente, são abertos pelos usuários. Todo mês, mais de 22 milhões
de pessoas em todo o mundo abrem o aplicativo da PSafe, dos quais 3,5 milhões nos
Estados Unidos. “Em média, a receita gerada por um usuário norte-americano é vinte
vezes superior à de um brasileiro”, compara DeMello — o que explica a necessidade
de uma operação própria em território americano. “O mercado externo já gera cerca
de 40% de nossa receita, e até o fim de 2017 esse índice pode chegar a 70%.”

Exportação sem tarifas
Originalmente publicado em inglês pelo Escritório do Representante de Comércio dos
Estados Unidos (USTR), o Guia do SGP EUA já tem uma tradução em português disponível
no site do Itamaraty. O documento traz informações sobre o Sistema Geral de Preferências
(SGP), programa norte-americano que concede isenção tarifária a 3,5 mil produtos de
países em desenvolvimento. O Brasil tem cerca de 3,3 mil categorias incluídas; algumas
delas são os itens agropecuários — como carnes, frutas, verduras, grãos e mariscos —,
ferramentas, insumos químicos, tubos, artigos de madeira, móveis, minérios, autopeças
e máquinas. Além de detalhar as regras de funcionamento do programa, o Guia do SGP
EUA orienta os exportadores sobre as maneiras de melhor aproveitar seus benefícios.

Pesquisa da Toyota para o Brasil
A retração nas vendas de veículos, que já dura pelo menos dois anos, não impede a montadora japonesa Toyota de
seguir apostando no país. No fim de novembro, o gigante global anunciou que até 2019 destinará 600 milhões de
reais a investimentos em sua fábrica do município paulista de Porto Feliz, que passará a produzir o motor do modelo
Corolla, até agora importado. Três meses antes, havia inaugurado seu primeiro Centro de Pesquisa Aplicada na
3
América Latina (o quarto fora do Japão). Pensado para integrar atividades de pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos e fornecedores, o centro de P&D, em São Bernardo do Campo (SP), absorveu
recursos de 46 milhões de reais (ao todo, a empresa tem quatro plantas no país).
“Estamos fortalecendo nossas operações para, ao chegar a hora da recuperação
da economia nacional, fazermos parte do próximo grande momento
do Brasil”, afirma Ricardo Bastos, diretor de relações
públicas e governamentais da Toyota do Brasil.
MAR
CO
S SU

GUIO
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Aplicativo
da PSafe:
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São Francisco

A Cisa Trading cruza o Atlântico

3 Centro de
pesquisa da
Toyota: o
quarto fora
do Japão
4 Pargana, da
Cisa Trading:
atrás dos
clientes
globais
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A Cisa Trading, empresa de comércio exterior, vai abrir, no começo de 2017, uma subsidiária
europeia em Lisboa. O plano é trabalhar inicialmente com operações de compra e venda
junto com a matriz brasileira. No futuro próximo, entretanto, a Cisa quer se aprontar para
prestar — na Europa e em outros mercados — os mesmos serviços que presta no Brasil: a
gestão de cadeias internacionais de suprimentos para clientes dos setores automotivo, de
máquinas e equipamentos, aviação executiva, eletroeletrônica e cosméticos, entre outros.
Antonio Pargana, fundador e presidente da Cisa, acredita que as operações globais da
trading tendem a crescer nas próximas décadas. “Não têm crescido porque o Brasil é um
continente.” Afirma, entretanto, que os clientes globais demandam à Cisa que ela se
internacionalize. A empresa — com 20 anos de
atividade e faturamento de mais de 9 bilhões de
reais em 2015 — desenvolve, ao lado de consultores
como a TOTVS, os sistemas tecnológicos que
permitirão o salto para o mercado global.
“Vamos passar de cadeias de suprimentos com alguns
milhares de itens para outras com centenas de milhares
de itens”, resume Pargana. “Em um ano e meio ou
dois, devemos ter o sistema pronto para trabalhar
com essa capacidade, e aí poderemos responder aos
clientes que nos procuram dizendo: vem conosco!”
E por que Lisboa? A resposta é que o país oferece
condições muito boas como base na Europa: “É mais
barato e tem gente de boa qualidade que fala a mesma
língua, além de estrutura fiscal adequada e acordos com
o Brasil”, explica Pargana — ele mesmo um português
que vive aqui. “Não fazia sentido ir à Holanda ou à
Inglaterra abrir uma subsidiária, quando se pode
fazer em Portugal tudo o que se faria nesses países.”

Trilhas expressas para patentes internacionais
A concessão de patentes entre Brasil e Europa
vai ficar mais rápida a partir do ano que vem.
Um acordo assinado em outubro estabelece que
documentos técnicos e análises de processos
passarão a ser aceitos reciprocamente dos dois
lados do Atlântico — pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (Inpi), no Brasil, e
pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO),
integrado por 38 órgãos similares entre países
da União Europeia e vizinhos, como a Turquia
e a Noruega. Falta definir os setores que serão
contemplados inicialmente pela parceria, o que
está em discussão. “Já no primeiro semestre

de 2017, o acordo estará operando”, prevê Julio
Cesar Moreira, diretor de patentes do Inpi.
Há cerca de um ano o Brasil formalizou acordo
similar para o mercado de óleo e gás com o
Escritório de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos (USPTO, na sigla em inglês). Denominado
Patent Prosecution Highway (PPH), o acordo torna
mais ágil a concessão de patentes a empresas
desse setor nos Estados Unidos, reduzindo a
demora para cerca de 120 dias. “É um prazo
bastante razoável para o mercado internacional”,
avalia Moreira. “No primeiro semestre de 2017,
iniciaremos conversações similares com o Japão.”
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Internacionalização
Artecola no
México: expansão
latino-americana

A pegada internacional das multinacionais
brasileiras se aprofunda, indica nova edição de
pesquisa da Fundação Dom Cabral
ARMANDO MENDES

O

JOSE DE JESUS GOMEZ GODINEZ

Aposta reforçada
no mercado global

índice médio de in- te, pela desaceleração da economia mais internacional, em termos reternacionalização brasileira nos últimos anos.
lativos, não só porque sua presendas multinacionais
Em outras palavras, o grupo de ça nos mercados externos cresceu,
brasileiras calculado empresas pesquisadas pela Funda- mas também, em parte, porque suas
pela Fundação Dom ção Dom Cabral pode ter se tornado operações no Brasil tenham se reCabral (FDC), de Nova Lima
traído em consequência da
(MG), deu um salto em 2015. As brasileiras mais globais
crise interna. Essa forma de
Subiu de 21,8%, em 2014, para (por Índice de Internacionalização)
calcular os índices de trans26,1% no ano passado — um
nacionalidade, adotada pela
Empresa
2016
2015
aumento de quase 20%, o
FDC, segue critérios fixados
0,739 0,720 (1)
maior crescimento anual re- 1 Fitesa
pela Conferência das Nações
gistrado nos 11 anos em que 2 Iochpe-Maxion
Unidas sobre o Comércio e o
0,665a FDC vem monitorando a
Desenvolvimento (UNCTAD)
3 CZM
0,637 0,492 (9)
expansão global das empree aceitos globalmente.
0,624 0,573 (3)
sas brasileiras (ver tabela na 4 InterCement
Para Sherban Leonardo
pág. 25). O resultado, no en- 5 Stefanini
Cretoiu, professor e pesqui0,619 0,559 (5)
tanto, não garante que os in- 6 Artecola
sador do Núcleo de Estratégia
0,607 0,521 (7)
vestimentos estrangeiros das
e Negócios Internacionais da
0,578 0,560 (4)
empresas nacionais tenham 7 Gerdau
Fundação Dom Cabral, as tur8
JBS
0,576
0,488 (10)
subido na mesma proporção.
bulências que o país enfrenta
Por se tratar de uma medida 9 Metalfrio
podem ter impacto sobre o
0,555 0,500 (8)
relativa — que leva em conta
grau de internacionalização
0,480
os ativos, as receitas e os fun- 10 Grupo Alumini
não só por efeito do encolhiA segunda colocada no Ranking 2015 (Construtora Norberto Odebrecht) não
cionários mantidos no exte- ::particicipou
mento do mercado interno,
da pesquisa para o Ranking 2016.
rior, em relação aos números :: A sexta colocada no Ranking 2015 (Marfrig) caiu para a 13ª posição no
mas também ao provocarem
2016.
totais de cada empresa —, ela Ranking
volatilidade cambial (a variaFonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2016 - Fundação Dom
pode ter sido afetada, em par- Cabral.
ção frequente na cotação de
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moedas como o dólar e o euro acaba
o relatório deste ano (a FDC ouviu sua presença global em 2015, somapor afetar o cálculo dos resultados 50 empresas para o ranking das ram apenas 14,1% da amostra.
de cada empresa no exterior). De multinacionais e 14 empresas para
O número de países-alvo dessas
outra parte, a instabilidade interna o ranking das franquias, num total entradas e saídas também mostra
pode se transformar, ela messaldo favorável à internacioma, num fator a empurrar para
nalização: entre as empresas
As franquias mais
o mundo os negócios criados no
que participaram da pesquisa,
Brasil. “A crise aqui dentro tam- internacionalizadas (em %)
foram 29 os países que recebeFranquia
2016
2015
bém pode ser um estímulo aos
ram novos investimentos brainvestimentos fora do país”, ele 1 Localiza
sileiros no ano passado, dirigi19,20% 10,9%
(2)
resume.
dos, principalmente, à Europa
19,7%
(1)
Alguns dados colhidos na 2 iGui Piscinas 17,90%
(com 9 empresas), à América
13,60%
6,8%
(3)
pesquisa apresentada em no- 3 Dudalina
do Sul (8) e à América Central
vembro — que abrange dois le- 4 Fábrica Di
e Caribe (8). Já os países que
7,7%
vantamentos, o Ranking FDC
perderam algum investimento
Chocolate
das Multinacionais Brasileiras
do Brasil em 2015, com o fecha5 Giraffas
4,7%
1,3%
(10)
2016 e o Ranking de Internaciomento de operações brasileiras
:: A 4ª colocada no Ranking 2015 (Carmen Steffens) caiu para o 6ª lugar
nalização de Franquias Brasilei- no Ranking 2016 .
no exterior, foram oito: China,
ras, elaborados sobre números :: A 5ª colocada no Ranking 2015 (Depyl Action) caiu para o 11º lugar no
Dubai, Egito, Espanha, EUA,
Ranking 2016.
do ano de 2015 — sugerem que Fonte: Ranking de Internacionalização de Franquias Brasileiras Nigéria, Portugal e Venezuela.
isso pode estar acontecendo. Um Fundação Dom Cabral.
Nesse quadro de reforço reexemplo é a parcela de empresas
lativo da presença internacionacionais que entraram em nonal brasileira em meio à mais
vos mercados estrangeiros no ano de 64 firmas). Já as empresas que
severa crise doméstica dos últimos
passado: esse percentual chegou a interromperam suas atividades em tempos, o ranking das empresas
28,1% do universo pesquisado para algum mercado externo, reduzindo mostrou certa estabilidade. A mulREVISTAPIB.COM.BR
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tinacional brasileira mais internacionalizada no decorrer de 2015 foi
a mesma que liderou o ranking anterior: a gaúcha Fitesa, de Gravataí,
fabricante de materiais usados na
fabricação de fraldas e absorventes
de uso médico e pessoal (chamados
de não tecidos). A Fitesa tem operações nos Estados Unidos, na Europa,
na China e no Peru e um índice de
internacionalização de 0,739, equivalente a quase 74%, em termos percentuais (leia mais nesta página).
Boa parte das empresas que
completam os dez primeiros postos do ranking 2016 também são as
mesmas da lista de 2015 (feita sobre
os resultados de 2014), ainda que
tenham trocado de posições (veja
tabela na pág. 22). Uma das poucas
novidades aparece no segundo posto
do ranking, ocupado agora pela pau-
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BICAMPEONATO GAÚCHO
UMA INDÚSTRIA de Gravataí, no Rio
Grande do Sul, com fábricas em sete
países fora do Brasil, foi, pela segunda vez, a empresa mais internacionalizada do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras, da Fundação Dom
Cabral, em sua edição 2016. A Fitesa
pertence à holding Évora, um grupo
familiar com sede em Porto Alegre, e
não faz parte do grupo de multinacionais brasileiras mais conhecidas
pelo público, o que pode ser explicado, em parte, pelo tipo de produto
que fabrica: ela é especialista em não
tecidos, materiais derivados da petroquímica e utilizados na manufatura
de produtos médicos e industriais,
tais como fraldas descartáveis,
absorventes higiênicos, máscaras e
aventais cirúrgicos, filtros e uniformes especiais.
Os clientes dela são, em geral,
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outras indústrias, o que a torna menos visível para o consumidor final.
Essa reserva diante do público foi
superada, afinal, em 2015, a Fitesa
surgiu, pela primeira vez, à frente
da pesquisa da FDC sobre o grau de
internacionalização das empresas
brasileiras (realizada anualmente
desde 2006). A posição, mantida
agora no relatório de 2016, quer
dizer que a discreta indústria de
Gravataí tem uma presença global
relativa – proporcional a seu porte
em ativos, receitas e número de
funcionários — maior do que a de gigantes mais presentes na mídia e no
radar do consumidor, como Gerdau,
JBS, Votorantim, Vale ou Embraer.

Dito de outra forma, trata-se de
uma empresa voltada para os mercados internacionais (embora líder
também no mercado interno), o que
ainda é raro no mundo corporativo
brasileiro. O que levou a empresa
gaúcha a sair para o mercado externo e ganhar essa posição?
O primeiro motivo, diz a empresa,
em resposta por e-mail, foi a necessidade de estar perto de seus clientes,
em boa parte multinacionais globais
com a produção espalhada pelo
mundo. Além disso, dois fatores contribuíram na hora de atrair a Fitesa
para outros continentes: a necessidade de diluir o risco estratégico e
cambial, diversificando a geografia

Fitesa na
China: para
ficar perto
dos clientes

lista Iochpe-Maxion, Índice médio FDC de
indústria de autoperecolhida no reinternacionalização
ças e ferroviária que
latório da FDC, a
2015
não tinha participa- 26,1%
empresa assinala
do da pesquisa na 21,8%
ter se ajustado,
2014
versão anterior. Ela
em 2015, ao nível
2013
entrou na posição 21,1%
da demanda no
ocupada em 2015 18%
mercado interno
2012
pela Construtora
brasileiro, que
2011
Norberto Odebrecht, 17%
não mostrava sique, por sua vez, não 16%
nais de melhora
2010
fez parte da pesqui- fonte: Fundação Dom Cabral
até o começo dessa deste ano (as emte ano. Já as ecopresas participantes
nomias da Europa
respondem voluntariamente aos e da América do Norte (na área do
questionários enviados pela FDC).
Nafta), em recuperação asseguraram
Para a Iochpe-Maxion, as dificul- bons resultados lá fora para a multidades enfrentadas no Brasil contras- nacional brasileira.
taram com o cenário mais favorável
A Stefanini, empresa paulista de
encontrado em suas operações no tecnologia da informação, manteve
exterior, distribuídas por 14 países a quinta posição alcançada no ano
em quatro continentes. Em citação anterior e ficou na frente numa di-

de produção, e o crescimento constante do mercado mundial para seus
produtos.
Como resultado dessa visão, a
empresa mantém, hoje, operações
nos Estados Unidos, México, Peru,
China, Itália, Alemanha e Suécia,
além do Brasil. A expansão global
começou em 1991 e foi consolidada
na primeira década do século 21 por
meio de uma joint venture na América do Norte. A Fitesa terminou por
adquirir os ativos globais da parceira, o que a levou a tomar posições
também na Europa e na China e a
se tornar o segundo maior produtor
mundial de não tecidos para produtos de higiene.

No mundo todo, são hoje dez
fábricas e 1.350 funcionários, com
faturamento de 706 milhões de
dólares em 2015. Neste ano, a
Fitesa concentrou investimentos na
instalação de novas máquinas em
suas fábricas no Brasil e no México;
em 2017, planeja expandir a capacidade produtiva na Alemanha e nos
Estados Unidos.
A operação alemã responde,
também, por um reforço fundamental na competitividade da empresa: é
lá que funciona o centro de pesquisa
e inovação da Fitesa, que lhe permite testar novos produtos e processos numa linha piloto, em escala
reduzida, antes de levá-los para as
linhas de produção. A Fitesa detém
cerca de 200 patentes e aposta nos
produtos desenvolvidos em casa
para expandir seu faturamento.

Para a empresa gaúcha, a
presença global é importante não
só pela proximidade com os clientes, mas abre igualmente grandes
oportunidades de aprendizado,
ao ensinar a seus gestores novas
formas de abordar os desafios e as
oportunidades. A empresa acredita
que se tornou realmente multicultural, o que reforça sua atratividade
como parceira de negócios ou lugar
para trabalhar.
Em 2016, além de confirmar sua
liderança no ranking da FDC, a Fitesa
foi também o Destaque em Comércio Exterior — Expansão Internacional da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), em premiação anunciada durante o 35º Encontro Nacional de Comércio Exterior
(Enaex) no mês de novembro, no Rio
de Janeiro.

REVISTAPIB.COM.BR

25

FABIANO SILVA

Internacionalização

1

mensão específica: foi a empresa estruturada nos momentos de estacom subsidiárias no maior número bilidade, para que no momento de
de países — 38 no mundo todo, em crise em um país a empresa esteja
2015 (veja tabela nesta página). Já a operando com resultados positivos
Artecola, indústria química de Cam- em diversos mercados.”
po Bom (RS), chegou ao sexto lugar
No caso das empresas que openo índice geral de internacionaliza- ram em regime de franquia, houve
ção, subindo uma posição. A empre- uma inversão de lugares do topo
sa gaúcha está hoje em seis países do ranking da FDC. A Localiza, de
— Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Belo Horizonte (MG), tornou-se a
México e, com uma operação piloto, franquia brasileira mais internaciona China — e vem melhorando sua nalizada em 2015, com um índice
posição global desde 19,2%. A locadora
de 2013, quando
de carros deixou na
Quem tem mais
entrou para a lista
segunda posição a
das mais internacabeça da lista anfiliais lá fora
cionalizadas da
terior (feita sobre os
Empresa
Subsidiárias
FDC (no 16º lugar).
números de 2014), a
Stefanini
38
O presidente
gaúcha iGui Pisciexecutivo da Arnas (veja tabela na
Weg
29
tecola, Eduardo
pág. 23).
Magnesita
25
Kunst, em evento
As franquias são
Marcopolo
25
recente da indúsapresentadas num
Vale
25
tria, fez um alerta
ranking à parte por
aos interessados
causa das particulaem sair para o
ridades de sua opeFranquias
mundo. “A interração. Quem banca
iGui
38
nacionalização de
os investimentos no
uma empresa não
modelo de franquia
Carmen
12
deve ser feita em
é o próprio empresáSteffens
um momento de
rio franqueado — em
Localiza
7
crise”, disse ele.
geral, um cidadão do
Fontes: rankings de multinacionais e franquias
“Ela precisa ser brasileiras da Fundação Dom Cabral.
país de destino —, e
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2

não a empresa dona da tecnologia ou
dos processos. Esta transfere know-how e treina o pessoal, autoriza e
fiscaliza o uso da marca e recebe
royalties por tudo isso, mas não é a
dona da operação no exterior — um
modelo de negócio que não pode
ser comparado diretamente com a
internacionalização de uma indústria, por exemplo.
Para criar um ranking de franquias, a FDC adota uma fórmula
adaptada, com base em dados sobre
as unidades franqueadas, a receita
de royalties e taxas e a receita de
vendas de produtos franqueados no
exterior, em relação ao desempenho
total da marca. Entre os casos destacados no relatório de 2016 estão
a própria iGUi, que aumentou de
23 para 38 o número de países nos
quais está presente, e as franquias
de vestuário Dudalina e Puket, que
elevaram seus índices de internacionalização em relação ao ano anterior.
O ganho foi de 50% no caso da Dudalina — terceira colocada no ranking
de franquias —, e de 67,3% no caso da
Puket, que ficou na oitava posição e
aponta a América Latina e o Oriente
Médio como os mercados mais importantes para sua expansão global.
Outros números apresentados

1 e 2 Giraffas nos
EUA e Camil no
Uruguai: serviços
e alimentos

Países que mais
atraem as brasileiras

GUILLERMO ROBLES

País

no relatório da FDC ajudam a situar a presença global das empresas
brasileiras. Elas estão em 99 países
de todos os continentes, numa distribuição que reflete tanto a atratividade econômica dos mercados lá
fora como as afinidades históricas
e culturais. Os países com maior
número de operações de empresas
brasileiras (entre as que responderam à pesquisa), em 2015, eram os
Estados Unidos, com 40 marcas, e a
Argentina, com 31. Países da Améri-

Empresas

1

EUA

40

2

Argentina

31

3

Chile

25

4

Colômbia

23

5

China

22

6

México

21

7

Peru

20

8

Uruguai

19

9

Reino Unido

16

10

Paraguai

15

Fonte: Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2016 Fundação Dom Cabral.

ca Latina, em geral, atraem muitos
investimentos externos brasileiros
por sua proximidade e afinidades
de idioma e cultura — dos dez primeiros países na lista dos que mais
recebem empresas nacionais, sete
são latino-americanos, dos quais

seis na América do Sul (o sétimo é o
México). China e Reino Unido também aparecem nas dez primeiras
posições (veja tabela nesta página).
Para o futuro, os planos das multinacionais brasileiras ouvidas pela
FDC mostram a disposição de seguir
ampliando a presença global. Quase
50% delas responderam que planejam entrar ou já entraram em novos
mercados no ano de 2016, ante apenas 43,5% que tinham manifestado
essa intenção em 2015. Da mesma
forma, 69,6% das empresas disseram que pretendiam ampliar em
2016 as operações nos países em que
já atuam (dessas, 4,3% miram uma
“grande expansão”), enquanto 26,3%
declararam que preferem adotar estratégia de estabilidade da presença
global, e apenas 4,3% indicaram uma
retração de suas atividades externas
neste ano. Tudo indica que, para a
maior parte das empresas brasileiras
de atuação internacional, sair para
o mundo é uma decisão sem volta,
chova ou faça sol. ±

ESTRATÉGIA CENTRALIZADA, OPERAÇÃO LOCAL
A FUNDAÇÃO Dom Cabral perguntou às multinacionais

brasileiras neste ano como fazem para tomar decisões
em suas incursões no mercado global: dão autonomia
às subsidiárias em outros países ou preferem centralizar as decisões na matriz? Esse foi o tema específico
de 2016 — todo ano, um assunto diferente é escolhido
para ser investigado na pesquisa da FDC.
De maneira geral, as respostas confirmaram uma
possível conclusão intuitiva: quanto mais estratégica a
decisão, mais ela tende a ser centralizada nas matrizes.
É o caso, por exemplo, de definições sobre a política de
dividendos e os movimentos de fusão e aquisição de
outras empresas. A autonomia das subsidiárias cresce
quando as questões se tornam mais táticas, como
a contratação de diretores e o relacionamento com
sindicatos. Mas não é esse o caso de decisões táti-

cas financeiras, como as relativas a orçamentos e ao
estabelecimento de metas, que continuam a demandar
forte envolvimento das matrizes.
Já as decisões claramente operacionais, como a política de pessoal, são delegadas às subsidiárias como
forma de dar maior agilidade à operação no dia a dia.
A FDC encontrou uma tendência de evolução dessas
características: a autonomia das operações locais
tende a crescer à medida que aumenta e se consolida a
experiência internacional das multinacionais brasileiras. Para Sherban Leonardo Cretoiu, da Fundação Dom
Cabral, esse é um sinal de maturidade crescente nas
operações externas. “Maior autonomia permite respostas mais rápidas e melhores resultados na adaptação de produtos e serviços e na adequação de políticas
comerciais às condições de cada país”, diz ele.
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Sob nova direção
Agronegócio sustentável e oportunidades vindas da Ásia ancoram os
projetos do embaixador Roberto Jaguaribe na ApexBrasil
N E LY C A I X E TA

R

oberto Jaguaribe tomou
a frente da ApexBrasil —
a agência brasileira de
promoção comercial e
investimentos — depois
da mudança de governo, a convite do
ministro José Serra, das Relações
Exteriores. Diplomata com experiência ampla, Jaguaribe comandou o
Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty e foi embaixador
em Londres e Pequim. Ele acredita
que a vinculação da agência ao serviço diplomático, novidade no Brasil, segue o exemplo da maioria dos
países e vai multiplicar o alcance
de suas ações. O embaixador tem
se ocupado em direcionar o trabalho da Apex para novas prioridades,
entre elas maior atenção ao agronegócio e um olhar mais próximo para
a China e a Ásia, de onde se espera o
maior crescimento da demanda por
produtos brasileiros de exportação.
No começo de dezembro, Jaguaribe reuniu a imprensa em São Paulo
para apresentar suas diretrizes e fazer um balanço dos primeiros meses
na ApexBrasil. Os tópicos a seguir
registram trechos desse encontro,
bem como respostas de Jaguaribe a
questões mais específicas formuladas pela PIB.

exportações do Brasil, mas recebia opinião pública. A melhoria da reapenas de 15% a 20% dos esforços putação é fundamental para alcanda Apex. Estamos fazendo um redi- çarmos patamares mais elevados
recionamento em razão do potencial nas cadeias de valor.
do agronegócio. O Brasil já é o maior
exportador líquido de produtos de :: Mais valor nos
base agrícola, mas ainda tem um produtos agroindustriais
potencial de expansão significativo.
Nos projetos que temos para
Além do reforço à atração de in- o setor, atuamos fortemente para
vestimentos que impactarão o agro- que as empresas aprimorem seus
negócio, temos um projeto muito re- diferenciais de competitividade e
levante que é o PAM-Agro — Progra- agreguem valor aos produtos. Além
ma de Acesso ao Mercado do Agro- do projeto setorial de promoção de
negócio —, uma ação coordenada da cafés especiais, que tem tido um
Agência com o Ministério da Agri- excelente resultado na exportação
cultura, Pecuária e Abastecimento — com um incremento de 146% nas
(Mapa), o Ministério das Relações vendas em 2016, em relação a 2015
—, atuamos nesta direção em todos os projetos do agronegócio,
que contemplam setores como arroz, carnes,
vinhos, lácteos e frutas,
entre outros.
É preciso compreExteriores (MRE) e entidades do
ender que há diversos produtos do
setor privado. Por meio deste pro- agronegócio que contemplam adigrama, vamos desenvolver ações de ção de valor ao longo da cadeia proampliação do acesso do agronegócio dutiva, mas que muitas vezes não
brasileiro aos principais mercados
são percebidos pelos consumidores.
internacionais — ações de defesa As frutas, por exemplo, têm sua exde interesse, promoção comercial e portação possibilitada para grandes
posicionamento de imagem.
distâncias por meio da embalagem
Na questão de imagem, o objeti- e de técnicas específicas para con:: Prioridade para
vo é comunicar adequadamente os trole de atmosfera e temperatura
o agronegócio
atributos do agronegócio brasileiro durante o transporte.
Nós estamos dando muito mais — prioritariamente, a tecnologia e a
Há, também, cortes customizaatenção ao agronegócio, que repre- sustentabilidade presentes na pro- dos de aves produzidas pelo Brasil
senta, hoje, em torno de 50% das dução brasileira, sensibilizando a para vários mercados consumidores,
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Em muitos países, a agência
de comércio trabalha em
sintonia com as embaixadas

Jaguaribe: é

VITOR SCHIETTI

preciso cuidar
da imagem
do país

com uma agregação de valor que vai
diretamente ao encontro do desejo
dos consumidores daqueles países.
É o caso da exportação de coxa e
sobrecoxa desossada e também de
ponta da asa desossada, cortes que
agradam ao público do Japão.

:: A recuperação do
café brasileiro

Dos setores apoiados pela Apex,
o mais notório é o caso de sucesso
do Café BSCA — Brazil Specialty Coffee Association. Os cafés do
Brasil passaram muitos anos sem
dar atenção à questão da marca por
conta do volume. O Brasil foi, nos últimos 200 anos, o principal ator no
mercado internacional do café; 100
anos atrás tinha 90% do comércio
do café. Mas esses números foram
diminuindo e nós não prestamos
muita atenção — não na qualidade, porque esta sempre houve, mas
na imagem. A imagem é a marca, e
isso nos deixou um pouco para trás
— a Colômbia por exemplo, fez um
programa extremamente bem-feito
e bem-sucedido com o nosso amigo
Juan Valdez e seu burrinho, e o café
do Brasil começou a perder espaço.

Com esse esforço da BCSA, que começou cerca de 20 anos atrás, nós
recuperamos muito espaço: o Brasil
ainda é o principal ator, 40% do café
exportado no mundo é brasileiro.
Quando você vai para as grandes cadeias de qualidade, 50% do café do
Nespresso é brasileiro; na Starbucks,
50% do café deles é brasileiro. Isso

mostra um esforço de conscientização, muitos programas bem-feitos
foram apoiados pela Apex.

própria candidata derrotada Hillary
Clinton revertesse sua posição favorável a acordos comerciais na Ásia,
de forma que não seria muito arriscado prever que vai haver um certo
fechamento. Agora, o Brasil não é
parte das negociações do TPP. Essas
negociações colocariam alguns dos
nossos competidores em posições
favorecidas de acesso a
mercados importantes,
então não vamos nós
ficar chorando amargamente pelo fato de
os EUA possivelmente
virem a abandonar as
negociações do TPP.
Nós, evidentemente, temos com
os EUA uma relação estupenda e
queremos melhorar.

:: O mundo com

:: A Apex vinculada

Com relação aos EUA, acho que
qualquer afirmação categórica seria
extremamente prematura. Nós não
temos, ainda, um dado claro a respeito de qual vai ser o encaminhamento da política comercial do presidente eleito. Sabemos que a pressão pública nos EUA fez com que a

A inserção da Apex no Itamaraty vai nos propiciar muito mais
condições de buscar informações
de inteligência comercial sobre
mercados importantes, e um intercâmbio com o MRE muito mais
rico de informações, municiado
por nossa competência e conheci-

Um núcleo na Apex vai dar
informações sobre a China
às empresas brasileiras

Donald Trump

ao Itamaraty
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MAPAS: DIVULGAÇÃO

1

mento da produção no Brasil. E a
nossa rede no exterior será muito
mais distribuída e com uma capacidade de atuação muito maior
(veja ilustrações nesta página). Na
verdade, muitas outras agências de
promoção comercial e de investimentos já atuam em sintonia perfeita com suas embaixadas e postos
no exterior. Isso faltava ao Brasil, e
agora nós vamos fazer.
De forma geral, uma marca que
quero dar à minha gestão é a ampliação da coordenação e da cooperação
com órgãos que atuam em áreas de
interesse da agência, de modo a termos mais sinergia e contribuirmos
com inteligência operacional na
solução de questões que impactam
as exportações e a atração de investimentos.

:: Um olhar especial
para a China

Criamos um núcleo específico
para a China no âmbito da Apex. A
China é o maior parceiro comercial
do Brasil, já há alguns anos, e tem
sido também, ano a ano, um dos
principais investidores, além de ter
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bancos de financiamento público
com atuação muito expressiva no
Brasil. Por que essa atenção especial? A China já é o maior mercado
do mundo, e será, cada vez mais; é
um país onde tudo passa pelo âmbito oficial, então você precisa ter
o conhecimento oficial; e, por último, porque o brasileiro conhece
muito pouco a China. As empresas
brasileiras não têm conhecimento da China e precisam ter muito
mais informação para fazer uso do
enorme potencial que a China representa em todas as dimensões de
atuação da Apex. Por isso decidimos
criar um núcleo China: para propiciar informações úteis às empresas
brasileiras interessadas.

:: A Ásia como mercado
para o Brasil

A China é, de longe, o maior produtor agrícola do mundo e, mesmo
assim, tem uma demanda tão grande que o maior déficit também é
da China. Aqui nós vemos por que
o foco vai ser na Ásia; o aumento
da demanda na Ásia é estratosfericamente superior ao que acontece

em qualquer outra região, ainda
que, evidentemente, existam muitos outros mercados importantes, e
o Brasil, sendo um produtor global,
tenha de batalhar em todas as áreas.
A China tem uma característica muito importante para nós: eles
precisam do Brasil, porque a China
não é e não vai ser autossuficiente
no que o Brasil mais tem de competitivo, que é a produção agrícola e a
energia. Então, essa relação nos cria
algumas vantagens recíprocas importantes, a ser aproveitadas pelos
dois países. Há uma disputa, mas
tem de haver um entendimento melhor; o Brasil não pode se contentar
em ficar só exportando produtos e
tem instrumentos para conversar
com a China a respeito disso.

:: O apoio da Apex à
internacionalização
A ApexBrasil já tem um trabalho relevante de incentivo à internacionalização de empresas e
pretendemos ampliar nossa atuação nesta área. Atualmente, nossa
equipe auxilia as empresas na estruturação da estratégia de interna-

1 Postos

avançados
da Apex no
exterior...

2

2 ...e a rede
conjunta com
o Itamaraty:
somando
esforços

cionalização e capacita executivos
para o processo. Buscamos ajudar
os empresários a identificar os modelos organizacionais mais apropriados para a internacionalização
e a estabelecer pontos comerciais,
distribuidores, franquias e/ou contratos de licenciamento com parceiros externos.
Desenvolvemos uma metodologia de internacionalização que
permite ao empresário ajustar sua
estratégia doméstica à estratégia
internacional e destaca pontos de
atenção que devem ser levados em
conta para se vencer os desafios
de adaptação ao novo país. Com o
auxílio da Agência, a empresa pode
verificar quais são as capacidades e
os recursos que ela precisará para
competir internacionalmente, de
forma a otimizar esforços e evitar
armadilhas neste caminho.
Além disso, nossos escritórios
de negócios no exterior auxiliam
as empresas realizando estudos de
mercado específicos e possibilitando que elas encontrem fornecedores,
parceiros ou até investidores para o
negócio. Agora, a partir da nossa in-

tegração com o Itamaraty, o objetivo é fortalecer este tipo de apoio por
meio da parceria com os Setores de
Promoção Comercial (Secom) das
embaixadas.

:: A imagem do país e as

revelações de corrupção

Estamos trabalhando a imagem
do Brasil no âmbito dos negócios,
por meio de uma campanha de comunicação internacional que posiciona o país como um parceiro confiável e atraente. A iniciativa está
focada em questões que afetam diretamente a relação de compradores e
investidores estrangeiros com o país
e faz uso de casos reais, depoimentos e fatos que comprovam que vale
a pena desenvolver um relacionamento comercial ou de investimentos com o Brasil. Estas informações
estão sendo propagadas via mídias
sociais, participações em eventos,
ações com jornalistas e formadores
de opinião, entre outras plataformas
de comunicação.
De fato, estamos vivendo um
momento delicado no país, mas
os investidores e compradores in-

ternacionais têm uma visão mais
ampla, que considera questões de
longo prazo e leva em conta todo o
potencial de negócios do mercado
brasileiro. Afinal, o Brasil é a maior
economia da América Latina e foi
o destino de 40% do investimento
estrangeiro direto recebido pela região em 2015. No mundo todo, em
2015, o Brasil foi o sétimo maior
receptor de investimento externo
direto. Esse desempenho deve melhorar em 2016 e nos próximos anos.
Ou seja, temos um mercado interno
significativo e uma série de vantagens para o investidor.

:: A âncora da

sustentabilidade
Nós escolhemos a sustentabilidade como imagem, e temos certeza de
que esse é o caminho, de que a ênfase deve vir a partir da sustentabilidade. Porque a verdade é que o Brasil
tem a produção agrícola de maior
sustentabilidade no mundo, e isso é
uma coisa muito mal compreendida. Essa questão precisa ser foco da
nossa atenção e vamos dirigir muito
esforço para isso. ±
REVISTAPIB.COM.BR

31

Artigo

Oportunidades para o Brasil

O programa esboçado em campanha por Donald Trump permite vislumbrar
chances de reforçar a posição brasileira na arena comercial global
ERN E S TO H EN R IQU E FR AG A A R AÚJO*

P

oucos analistas compartilhariam, hoje, desta avaliação: “Donald
Trump tem um programa de governo consistente e procurará cumpri-lo”. Prevalece a visão do Trump inconsequente e caótico pintado pela grande mídia. Entretanto, a plataforma
apresentada por Trump durante a
campanha eleitoral parece estar se
confirmando, em grande medida,
com as nomeações para compor
sua equipe e suas declarações como
presidente eleito. Assim, é necessário examinar suas propostas a sério
e preparar-se para o novo cenário
que a implementação desses projetos deverá abrir.

mesmo seu mais famoso discurso,
em que – num dos momentos mais
difíceis da história dos Estados Unidos – deu forma lapidar aos valores
da igualdade, da liberdade e da democracia, como o “governo do povo,
pelo povo, para o povo”.
Ao escolher Gettysburg para
a apresentação de seu programa,
Trump invocou tacitamente os sentimentos e conceitos que permitiram aos americanos superar a mais
profunda divisão que já viveram, e
procurou, assim, associar suas propostas concretas de governo ao impulso patriótico e de união nacional
representado por Lincoln.
Na dimensão econômica, as
medidas anunciadas em Gettysburg para os primeiros
cem dias de governo
incluem as seguintes:
iniciar uma completa
renegociação do NAFTA; retirar os Estados
Unidos da Parceria
Transpacífico (TPP),
já assinada e pendente de ratificação; declarar a China “manipulador
cambial” e sobretaxar as importações provenientes da China; reduzir o imposto de renda para a classe
média e o imposto sobre o lucro das
empresas (dos atuais 35% para 15%);
adotar medidas para desencorajar
investimentos de empresas americanas no exterior, especialmente
pela imposição de tarifas aos bens
produzidos por multinacionais
americanas quando exportados aos
EUA; deslanchar um plano de in-

O principal momento da campanha, em que Trump enunciou seu
programa, foi o discurso pronunciado em Gettysburg, Pensilvânia,
no dia 22 de outubro. Lá, o candidato elencou as trinta medidas que
pretende tomar nos primeiros cem
dias de governo. O local escolhido
para esse anúncio carrega profundo
simbolismo: Gettysburg foi o palco
da maior e mais decisiva batalha da
Guerra Civil americana, em 1863, e
poucos meses depois o presidente
Abraham Lincoln pronunciou ali
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O eixo nacionalista do
programa de Trump opõe-se
frontalmente ao globalismo

vestimentos de 1 trilhão de dólares
em infraestrutura nos EUA; e adotar sistema que elimine dois regulamentos federais existentes para
cada regulamento novo a ser criado.
Nota-se que uma inspiração co-

Trump:
nacionalismo
econômico

mum perpassa a maioria dessas medidas: aquilo que o futuro estrategista-chefe de Donald Trump na Casa
Branca, Steve Bannon, qualificou
de “nacionalismo econômico”. Aliás, pode-se ver o nacionalismo como
eixo de toda a proposta de governo
de Trump, não só na área econômica,
mas como uma visão geral, opondo-

-se frontalmente ao “globalismo”.
Pode-se dizer que o globalismo,
na visão dos partidários de Trump,
constitui a soma da globalização
econômica e da globalização cultural, esta última expressa no conceito

do multiculturalismo social, na diluição das fronteiras migratórias e
na desmoralização dos valores patrióticos. Nesse embate entre nacionalismo e globalismo coloca-se todo
o programa de governo de Trump.
Os eleitores de Trump desdenharam a preocupação com a eficiência
econômica abstrata em favor do in-

teresse concreto em recuperar seus
empregos industriais. Ao mesmo
tempo, rejeitaram a concepção da
sociedade como um mosaico de minorias, defendida pelo pensamento
cosmopolita das elites das duas costas. De fato, o trabalhador americano médio sente que saiu perdendo
tanto na globalização econômica

*Ernesto Henrique Fraga Araújo é diplomata e diretor do Departamento de

Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos no Ministério das Relações
Exteriores do Brasil (Itamaraty).
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quanto na globalização cultural:
por um lado, perdeu seu emprego; por outro, viu seus tradicionais
sentimentos patrióticos passar a ser
considerados expressão retrógrada
de xenofobia pelas elites culturais
de Nova York e da Califórnia que
dominam a imprensa.
O eleitor de Trump quer de volta
o seu emprego manufatureiro, mas
também quer de volta o livre exercício do sentimento nacional, e esses
dois impulsos se afiguram indissociáveis no programa de “America
First” que propõe Trump.
Ao se colocar como campeão
do antiglobalismo, Donald Trump
claramente pretende abandonar os
princípios que dirigem a política
econômica dos EUA há mais de duas
décadas, especialmente a total liberdade de alocação de investimentos.
Segundo os partidários de Trump,
essa política conduziu ao esfacelamento da indústria manufatureira,

Trump quer abandonar
princípios que os EUA
seguem há décadas
tradicional esteio da classe média,
cujos empregos teriam migrado
para a China, o México e outros
destinos em busca de mão de obra
barata, enquanto trabalhadores de
baixa qualificação, em grande parte
ilegais, migraram em massa para os
Estados Unidos, deprimindo os salários dos empregos do setor terciário.
Nessa interpretação, a economia
americana hoje produz empregos
apenas nos extremos do espectro:
nos setores de tecnologias de ponta,
favorecendo a elite universitária das
costas Leste e Oeste, e nos segmentos de baixa qualificação do setor
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de serviços, onde os trabalhadores
americanos sofrem a concorrência dos imigrantes ilegais. Pode-se
discutir se essa descrição é tecnicamente correta, mas milhões de
eleitores a sentiram profundamente
assim, e viraram a favor de Trump
os estados da Pensilvânia, Ohio, Michigan e Wisconsin, decisivos na
eleição.
A política econômica proposta
por Trump, portanto, não deve ser
vista num vácuo, mas como parte
de um projeto de recuperação da
solidez do espírito nacional. O objetivo não é a máxima eficiência na
alocação dos recursos segundo um
paradigma de cadeias de valor, mas
o reforço da classe média americana como portadora dos valores
tradicionais da nação. Não se trata
necessariamente de uma concepção
anticomércio, mas de uma visão do
comércio como instrumento dos interesses nacionais, e não mais como
a instância definidora
desses interesses.
Parece fundamental
estudar essa ideologia
antiglobalista por trás
do programa de Trump,
independentemente de
se concordar ou não
com ela, para que o Brasil possa bem posicionar-se diante
do novo governo americano. Os
EUA passarão a mover-se conforme
outro paradigma, e não mais pelos
cânones da globalização econômica
e cultural.
Não é impossível imaginar um
relacionamento construtivo entre o
Brasil e os EUA de Donald Trump
no terreno comercial, mas para isso
é preciso procurar os novos pontos
de convergência e identificar as
novas oportunidades que surgirão,
tanto na própria relação com os
EUA quanto na parceria com terceiros países, dentro de um novo

quadro de forças que deve surgir.
Entre as novas oportunidades que
se podem vislumbrar para o Brasil
estão as seguintes:

:: Não perderemos preferências
comerciais no mercado americano,
pois não as temos. Os que perderem
preferências reais (parceiros no
NAFTA, Coreia) ou futuras (membros da TPP) passarão a estar em
condições iguais de concorrência
conosco.
:: Poderemos nos posicionar
melhor nas cadeias produtivas globais, onde vínhamos tendo muita

Seagate na
China: ameaça
de tarifas

-cambismo, justamente quando a
maior potência mundial, e atrás dela
boa parte do mundo, caminhará em
outra direção.

:: Com o possível maior fechamento do mercado americano, outras potências comerciais altamente
exportadoras vão tentar redirecionar suas vendas, e nesse quadro o
volumoso mercado interno brasileiro volta a ser um grande atrativo. Podemos aproveitar essa circunstância
para melhorar nossas condições negociadoras nas tratativas atuais ou
futuras com a União Europeia, com
o EFTA, com o Canadá, e para tentar
conseguir melhores relações de troca em nosso comércio com a China,
ASEAN etc.
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:: A Organização Mundial do
Comércio (OMC) poderá ser revalorizada não como locus de liberalização, mas como o guardião do equi-

dificuldade em conquistar espaço,
notadamente naquelas cadeias que
agora se formarão com menor presença americana.

:: Na hipótese provável de desaceleração do comércio mundial, o
Brasil, como país centrado no mercado doméstico, perderá menos do
que os países que apostaram no modelo exportador. O Brasil praticou,
no decorrer dos anos, diferentes
versões do nacionalismo econômico, e não devemos nos assustar agora que os EUA queiram praticá-lo
também. Não há por que se tornar
o Brasil agora um campeão do livre-

Brasil nunca se sentiu disposto a
negociar com os EUA no modelo
NAFTA, que agora parece prestes a
ser abandonado. É preciso conhecer
qual será o novo modelo negociador
americano e explorá-lo em conjunto.

:: O projeto de desregulamentação de Trump pode facilitar o
comércio. O Brasil deveria considerar, assim, um forte incremento da
agenda do diálogo regulatório (ou
desregulatório, no caso) para nos
posicionarmos em melhores condições nessa dimensão. A participação
do setor privado, dos operadores, é
fundamental neste particular.
Se o governo Trump for exitoso em promover o renascimento
industrial dos Estados Unidos e induzir um processo de crescimento
vigoroso por meio dos
investimentos em infraestrutura e energia, a
demanda gerada poderá compensar, em parte,
o decréscimo das importações chinesas de
algumas commodities
de interesse do Brasil.
A desaceleração da China já vinha ocorrendo e pode acentuar-se
com a reindustrialização americana
e consequente queda das exportações chinesas de manufaturados
para os EUA. Será preciso estar
atento para aproveitar logo cedo
o deslocamento de correntes de
comércio que tende a ocorrer em
muitos setores.
Em suma, parece haver maneiras
de redefinir, de forma proveitosa, o
relacionamento comercial com os
EUA, a partir da nova política de
nacionalismo econômico que o governo Trump deverá implementar. ±

Os EUA deixarão de
se mover segundo os
cânones da globalização
líbrio no comércio global através da
cláusula da Nação Mais Favorecida,
mudança positiva para um global
trader como o Brasil, que não possui ainda acordos preferenciais de
grande monta.

:: Trump não fala em rejeitar
quaisquer acordos, mas em negociar
melhores arranjos — better deals —,
que não serão, necessariamente,
Acordos de Livre-Comércio. Pode
residir aqui boa oportunidade para
nos sentarmos à mesa e tentarmos
negociar um entendimento com
os EUA num modelo diferente. O
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Ao sabor

da crise

A recessão no mercado doméstico
estimula empresas brasileiras a expandir
e iniciar operações no exterior.
Os Estados Unidos são o destino preferido

M

uito mais interessadas no mercado
interno, um dos
maiores do mundo,
as empresas brasileiras, em sua maioria, sempre encararam as exportações como uma
válvula de escape para turbulências
no cenário doméstico. A escrita histórica se repetiu neste início de década, marcado pela recessão mais
forte enfrentada pelo País há muitos
e muitos decênios. As vendas externas nos 11 primeiros meses de 2014,
2015 e 2016 alcançaram a média de
183,7 bilhões de dólares, 18,5% acima da mediana registrada em igual
período na segunda metade da década passada, uma época em que, à
exceção de 2009, o produto interno
bruto (PIB) cresceu entre 4% e 7,9%
a cada temporada. A novidade é que
agora, além de priorizar a exportação de seus produtos, as corporações nativas vêm avançando no seu
grau de internacionalização, com
a instalação de operações próprias
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no exterior. Uma pesquisa realizada
no primeiro trimestre pela Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)
com executivos de 229 médias e
grandes companhias revelou que
141 delas – ou seja, 61,5% da amostra – pretendem fincar bandeiras
ou expandir sua presença além das
fronteiras nos próximos três anos.
A decisão, aponta o levantamento, é
consequência do desejo de aumentar as vendas, fator apontado por
72,7% dos entrevistados, diversifi-

DIVULGAÇÃO
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dúvida, vem servindo de estímulo
à internacionalização das empresas brasileiras. O dado positivo é
que elas estão mirando
esse processo sob uma
perspectiva duradoura,
de longo prazo, e não
apenas como estratégia pontual”, comenta
Sherban Leonardo Cretoiu, professor do núcleo de estratégia e negócios internacionais da Fundação
Dom Cabral (FDC) e chefe da equipe responsável pelo Ranking FDC
das Multinacionais Brasileiras, pu-

Estados Unidos e
Paraguai vão receber
novas fábricas da iGUi
car riscos (65,3%) e buscar proteção
contra a volatilidade do mercado local (61,3%).
“A crise no plano interno, sem

blicado desde 2006. A FDC, de fato,
identificou uma forte aceleração no
índice de internacionalização de
64 transnacionais verde-amarelas,
que saltou de 21,8%, em 2014, para
26,1%, no ano passado (veja reportagem na página 22). Ou seja, muitas
empresas se anteciparam à recessão, que chegou para valer em 2015,
e intensificaram suas operações no
exterior. Cretoiu, no entanto, faz um
aviso aos marinheiros de primeira
viagem e demais candidatos ao grupo. “Expansão externa não é tábua
de salvação. Além de investimentos,
demanda capacidade gerencial, pro-

dutiva e a escolha precisa de mercados nos quais as empresas tenham
vantagens competitivas.”

Empresas brasileiras em
expansão para os EUA
estão de olho em Trump
Os Estados Unidos são, de longe,
o destino preferido daquelas que já
ganharam ou pretendem ganhar o
mundo. Quarenta companhias ran-

queadas pela FDC operam na maior
nação das Américas, que também
é a mais cotada entre as empresas
dispostas a inaugurar
postos avançados no
exterior, conforme a
recente pesquisa da
Apex-Brasil (veja tabela na página 45). Outro
termômetro do interesse pela terra de Tio Sam
são os downloads dos
guias de investimento disponíveis
no portal da Câmara Americana de
Comércio para o Brasil, a Amcham
(veja quadro sobre a parceria entre
REVISTAPIB.COM.BR
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a Amcham e a Drummond Advisors
na página 40): 4.603 em 2014, 7.667
no ano passado e 2.978 entre janeiro e novembro últimos. A procura
se intensificou nos meses seguintes
ao segundo turno das eleições presidenciais de 2014. “Naquela época,
recebíamos ligações a cada cinco minutos”, conta Daniella Leite, gerente de comércio exterior da Amcham.
“O interesse segue forte, mas agora o
pessoal está mais cauteloso. A emoção cedeu lugar à razão.”
A inesperada vitória do republi-

cano Donald Trump sobre a democrata Hillary Clinton nas eleições
norte-americanas, em novembro,
não motivou nenhuma das empresas
entrevistadas pela PIB a engatar a
marcha à ré em suas trajetórias para
os Estados Unidos. Todas, no entanto, vêm acompanhando o noticiário
político minuciosamente, para antecipar, se preciso, eventuais correções de rumo. “Continuamos a tocar
o nosso barco, mas estamos atentos
às mudanças que poderão ocorrer
com a posse do novo presidente”,

NADA DE crise econômica, muito
menos de nervos à flor da pele. Se
a queda das vendas no cenário
interno tem estimulado diversas
empresas nativas a internacionalizarem suas operações, outras estão
a trilhar o mesmo caminho seguindo um cronograma traçado muito
antes do surgimento dos primeiros
sintomas da recessão que assola o
Brasil. Dois casos exemplares são
a carioca Muxi, especializada em
softwares e sistemas de pagamento eletrônico, e a paulista TRX,
voltada para a construção e locação
de imóveis, sobretudo galpões
industriais. Fundada em 1993, a
primeira estava de olho nos Estados
Unidos desde a primeira metade da
década passada, período em que
alçou voo nos negócios ao se tornar
fornecedora da Cielo. “À época,
constatamos que cartões de débito
e de crédito com chips ainda eram
muito pouco utilizados no mercado
norte-americano”, conta o fundador
Alexandre Pi. “Sabíamos que os
chips não tardariam a ganhar escala
por lá e resolvemos dar início aos
preparativos para fazer a América.”
O passo inicial foi a apresen-
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tação de pedidos de registro de
tecnologias em cerca de 60 países,
inclusive a terra de Tio Sam. As
autoridades norte-americanas
receberam a solicitação em 2008 e
começaram a analisá-la sem muita
pressa, como é de praxe. Pi não se
inquietou. Começou a exportar para
algumas nações, de forma reativa,
à espera do sinal verde. “Não havia
opção, pois sabíamos que só seria
possível atuar nos Estados Unidos
com a nossa propriedade intelectual devidamente reconhecida”,
explica.
A aprovação tardou. Só em
setembro de 2015 a Muxi pôde
festejar a concessão do primeiro
lote de patentes no mercado de
seus sonhos. Quando as pendências
foram zeradas, em junho deste ano,
a empresa já contava com um escritório em Delaware e dois executivos
encarregados de explorar o novo e
promissor fronte: um CEO local e o
brasileiro Paulo Guzzo, ex-vice-presidente de operações e tecnologia
da Cielo, encarregado das vendas.
“A rigor, a única contribuição da crise
brasileira para a nossa internacionalização foi a contratação do

Paulo, que, desanimado com o mau
desempenho da economia local,
fixou residência nos Estados Unidos
há alguns anos”, assinala Pi.
Responsável por transações
anuais da ordem de 200 bilhões
de reais, a nova multinacional
brasileira, também instalada no
México, aposta em um aplicativo
que permite a smartphones agir,
simultaneamente, como terminal
de ponto de venda (POS) e cartão
com chip. Se tudo correr bem ao
norte do Equador, suas receitas,
que devem atingir a marca de 41
milhões de reais neste ano, poderão
duplicar em 2018. É uma meta viável, considerando-se que o mercado
ianque, com 8,5 milhões de terminais POS, é duas vezes maior que o
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NA HORA CERTA

1 Pi:

desembarque
nos EUA
planejado
passo a passo

1

observa Alexandre Pi, fundador
da Muxi, especializada em meios
de pagamento eletrônico, que está
chegando à América do Norte (veja
boxe abaixo).
Caso raro entre as principais
transnacionais verde-amarelas, a
iGUi Piscinas só olhou tardiamente
para os Estados Unidos. Com sete
fábricas no exterior – quatro na Argentina, duas no México e uma em
Portugal –, a empresa de Gravataí
(RS) só se estabeleceu em solo ianque em 2014, nove anos após o iní-

venture entre uma gestora de recursos e uma construtora, a locadora
de galpões, que conta com cerca de
14 mil investidores, resolveu buscar
novos segmentos de atuação em
sua incursão além-fronteiras. O
projeto começou a sair do papel há
três anos. “Decidimos investir em
imóveis residenciais na Flórida, que
2 sofreram de forma muito intensa a
crise de 2008 – os aluguéis caíram
brasileiro. “A migração para tecnocerca de 10% e as taxas de vacânlogias mais seguras vem crescendo
cia quase duplicaram, saltando
nos Estados Unidos, pois, desde
de 6% para 11%. Essa retração do
2010, comerciantes que realizam
mercado criou boas oportunidades
vendas por meio de cartões sem
de negócios”, comenta o nortedispositivos eletrônicos podem ser
considerados corresponsáveis por
-americano Scott Pryce, CEO e sócio
eventuais fraudes. Não por acaso,
da subsidiária TRX Investments, em
cinco grandes potenciais comprado- atividade, desde 2014, em Miami.
res de nossos serviços nos Estados
Até o momento, foram adquiriUnidos já manifestaram interesse”,
dos dois condomínios residenciais,
comenta o empresário.
com 510 apartamentos no total, e
Já a TRX teve, sim, como prinum terceiro já está na alça de mira,
cipal motivação de sua recente extodos nas imediações da mesma
metrópole. Além de restaurar as fapansão externa uma crise – só que
chadas e áreas comuns dos edifícios,
não a brasileira, e sim a hecatombe
a TRX executa reformas rápidas
que se abateu sobre o mercado
imobiliário norte-americano, provo- nas unidades habitacionais, que
viabilizam a sua locação entre 10%
cando a derrapagem da economia
e 15% acima dos valores anteriores.
mundial, no fim da última década.
“Estamos promovendo um upgrade,
Criada em 2007, a partir da joint

2 Nova
aposta da
TRX: imóveis
residenciais
na Flórida

cio da sua internacionalização, por
meio de um centro de distribuição
em Miami. A decisão foi ditada pela
retração das vendas em suas principais frentes de atuação, Brasil e
Argentina, combatida, inicialmente,
com a acelerada ampliação da rede
externa de franqueados, espalhada,
até dois anos atrás, por 25 países.
“Hoje, eles somam 200 em mais de
40 nações”, informa o CEO e funda-

trocando locatários da classe C por
outros da classe B”, observa Pryce,
que destaca a segurança oferecida
pela legislação local aos investidores no ramo residencial. “Inquilinos
inadimplentes são rapidamente
despejados, ao contrário do que
ocorre no Brasil.
Fiel à sua vocação, o grupo brasileiro também aposta em galpões
na Flórida. Seu primeiro projeto de
fôlego na seara é um edifício modular com 20 mil metros quadrados,
próximo ao aeroporto de Miami,
voltado a exportadores e importadores. A obra deve ser concluída no
próximo ano e outros sete projetos
do gênero, todos com a mesma
metragem, devem ter início nos
próximos 16 meses. A meta traçada
é triplicar os ativos sob gestão nos
Estados Unidos para algo em torno
de 420 milhões de dólares até o fim
da década, o equivalente a 10% do
volume total estimado para igual
período. “Só o mercado de galpões
industriais no sul da Flórida soma
30 milhões de metros quadrados,
o que corresponde à área total
disponível no Brasil. O potencial é
imenso”, resume Pryce.
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tria gaúcha, produzido atualmente
apenas no Brasil e no México. O
cardápio, composto anteriormente
de piscinas de fibra de vidro na faixa de 10 mil a 48 mil reais, ganhou,
nos últimos dois anos, o reforço de
itens mais sofisticados, revestidos

de pastilhas, com preços entre 13
mil e 79 mil reais. Além disso, será
dada especial atenção às franquias.
A ideia, adianta Sisson, é flexibilizar
o modelo do contrato para facilitar
a captação de parceiros de negócios.
Se tudo correr como o previsto, ele

contribuísse exclusivamente com o
caixa local. “Resolvi, então, prestar-lhes um favor: pedi as contas e
me lancei em carreira-solo”, conta.
“Lembro-me, até hoje, da data em
que saí: 25 de junho de 2009, dia da
morte de Michael Jackson.”
Depois de trabalhar alguns meses como autônomo, o administrador de empresas e auditor brasileiro
criou o seu próprio negócio. Em
2010, surgia a Drummond Advisors,
que prosperou. Além da matriz em
Boston, conta hoje com três escritórios nos Estados Unidos – em Nova
York, Miami e São Francisco – e dois
postos avançados no torrão natal
de seu fundador, em São Paulo e
Belo Horizonte. A carteira soma cerca de 300 clientes, 30% a mais do
que há 18 meses, e é composta, em

sua maioria, de empresas brasileiras recém-chegadas à terra de Tio
Sam ou dispostas a fincar bandeiras
por lá. O grupo, contudo, vem se
diversificando. “Também atuamos
com companhias de outras nações
da América Latina que estão de
olho nos Estados Unidos e, no sentido inverso, com norte-americanos
e europeus interessados em investir
no Brasil”, assinala Drummond.
Especializada nas áreas contábil, tributária, jurídica e negocial, a
Drummond vem ganhando escala,
na esteira da onda de internacionalização em voga entre as empresas
brasileiras, e também visibilidade,
por conta de sua participação e colaboração em publicações voltadas
para quem quer fazer a América. O
exemplo mais conhecido é o guia

PORTAS ABERTAS
RADICADO NA América do Norte
desde a década de 1990, o mineiro
Bruno Drummond se tornou uma
espécie de abre-alas de empresas
brasileiras à procura de um lugar
para chamar de seu nos Estados
Unidos. A vocação surgiu em meados da década passada, quando trabalhava na filial de Boston de uma
das chamadas Big Four do ramo de
consultoria. Ele dedicava 80% de
seu tempo a demandas de clientes
que envolviam os dois países – tributárias, trabalhistas, legais, societárias etc. Para isso, no entanto,
tinha de recorrer e prestar serviços,
com frequência, a outras unidades
da firma, gerando-lhes receitas.
Seus chefes em Massachusetts começaram a ficar incomodados, pois
queriam que o versátil subordinado
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dor Filipe Sisson. “Passamos a marcar presença, entre outras praças, na
Índia, Indonésia e Turquia.”
Para reduzir ainda mais a dependência em relação a Brasil e Argentina, a meta é dar sequência a esse
processo de diversificação. Ainda
para este ano está prevista a abertura de uma fábrica no Paraguai. Estados Unidos, atualmente abastecidos
a partir do México, Costa Rica e Índia, também serão contemplados em
breve com investimentos. “A unidade nos Estados Unidos deve iniciar
operações em 2017. Ainda não batemos o martelo, mas são grandes as
chances de optarmos pela Flórida”,
assinala o CEO.
Detentores do maior mercado
global de piscinas, com vendas anuais ao redor de 3,8 bilhões de dólares,
os norte-americanos contarão com
todo o leque de produtos da indús-

1 Cretoiu:

“Expansão
não é tábua
de salvação”

2 Cartão de
visita: usina
da Único
na Flórida

3 Drummond:
consultor mostra
caminhos
para os EUA

to total”, observa.
A queda das vendas no cenário
doméstico serviu de estímulo, igualmente, para a Emagrecentro e a Lepri Finas Cerâmicas Rústicas se decidirem a cruzar fronteiras. Fundada

son Ramuth, em 2014, e se tornou realidade neste ano, com a abertura de
uma unidade em Bogotá, por meio
de um master franqueador local.
“A crise no Brasil teve
peso decisivo na execução dessa estratégia,
mas já pensávamos em
internacionalização havia algum tempo. Afinal,
obesidade e sobrepeso
são problemas mundiais”, declara ele.
acredita que, até o fim da década, as há 30 anos, a primeira ganhou escaOs planos da novata incluem, até
receitas anuais, hoje na casa de 600 la nacional após aderir, em 1994, às o fim do próximo ano, a abertura de
milhões de reais, poderão dobrar, franquias. Hoje, conta com 120 clíni- outras dez unidades na Colômbia e
com uma decisiva contribuição das cas estéticas e de emagrecimento em um passo mais ambicioso, a chegaoperações externas. “Nosso plano é 20 estados, das quais cinco próprias. da aos Estados Unidos. A intenção
elevar de 20% para 50% a fatia de A expansão externa começou a ser é iniciar a escalada na América do
outras moedas em nosso faturamen- desenhada pelo fundador e CEO Ed- Norte com uma clínica própria e, a

Emagrecentro procura
brasileiros interessados
em franquias nos EUA

3

Como Abrir Empresas nos Estados
Unidos, editado em parceria com a
Câmara Americana de Comércio para
o Brasil, a Amcham. Lançado em
julho de 2013, o título se encontra
em sua terceira tiragem e está à disposição para download gratuito nos
portais da Amcham e da Drummond.
“No ano passado, só em nosso site,
contabilizamos 1.857 downloads,
48,4% a mais do que o registrado em
2014”, informa o consultor.
Com 52 páginas, o guia aborda,
entre outros itens, investimentos
diretos, estruturas societárias, tipos
de entidades, contratação de funcionários e prestadores de serviços. Um
dos capítulos mais valorizados pelos
leitores presta informações para a
escolha do local de operação, oferecendo como apoio para a tomada

de decisão uma tabela com as
alíquotas dos impostos estaduais, as médias municipais e as
combinações de ambas. O mais
convidativo é o Alasca, reduto
eleitoral da republicana Sarah Palin, com 1,76%, e o mais salgado,
o Arkansas, dos caciques democratas Bill e e Hillary Clinton,
com 9,26%. “Além da questão
tributária, os empresários dispostos a montar negócios nos
Estados Unidos devem considerar
as vocações dos Estados. Alguns
exemplos são agribusiness em
Ohio, trading companies no Texas,
tecnologia da informação na
Califórnia, seguros em Massachusetts, e alimentos em New
Jersey e Connecticut”, observa
Drummond.
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tes de Cerâmica para Revestimentos,
Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer) e da Apex-Brasil. “Os negócios
e contatos no evento foram animadores”, conta o CEO Jorge Lepri.
“Decidimos, então, tentar a sorte no
exterior, como opção à crise no âmbito doméstico.”
Os trunfos da Lepri para o mercado internacional são produtos
desenvolvidos pelo seu próprio
CEO. Em 2009, ele passou a utili-

1

2

que comemora a boa
aceitação de seu pacote
sustentável no mercado
externo. “Esperamos, já
para os próximos meses,
alcançar o primeiro milhão de dólares em exportações.”
Animada com as
zar matérias-primas pouco usuais, vendas e o câmbio favorável, a indúscomo lâmpadas fluorescentes, lou- tria paulista já faz planos para tornar
ças sanitárias, tubos de televisão e mais relevante sua presença acima
de computadores. “Além de baratos, do Equador. A ideia é montar um
alguns desses insumos, caso dos vi- entreposto no México, garantindo
dros, têm óxidos nobres, ideais para mais agilidade no atendimento aos
o desenvolvimento de cores diferen- principais compradores daquela
tes, mais sofisticadas”, explica Lepri, região do planeta, Estados Unidos

“Pagamos um preço por
ignorar o mercado externo.
Aprendemos a lição”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

seguir, partir para franquias. A investida terá como alvo Miami – onde
Ramuth fixou residência, no início
do ano, para comandar o processo in
loco – e a comunidade local de empresários brasileiros, além de novos
candidatos a migrantes. Para estes, a
empresa dirige um apelo em seu site:
“Tenha uma franquia Emagrecentro
nos Estados Unidos – Oportunidade
para você que quer investir e morar
nos Estados Unidos”. “A proposta
teve eco: vários brasileiros que estão se mudando para a Flórida nos
procuraram. Estamos em negociações avançadas com dez”, diz o CEO,
que vem cumprindo suas jornadas
de trabalho, provisoriamente, em
dependências cedidas pela Apex-Brasil em Miami.
Outros domínios norte-americanos também estão no radar do
empresário. Porto Rico, onde já há
interessados, Texas e Califórnia
serão, provavelmente, as próximas
escalas. O roteiro inclui, ainda, em
outras latitudes, México, Argentina,
Chile, Peru, Paraguai e Portugal. O
objetivo traçado para 2020 é contar
com 50 unidades em, pelo menos,
cinco países, que contribuirão com
30% de um faturamento estimado da
ordem de 100 milhões de reais. “Pretendemos, também, voltar a crescer
no Brasil. Nosso intento para os próximos quatro anos é reforçar a rede
nacional com mais 100 clínicas”, revela Ramuth.
A Apex-Brasil também está prestando apoio à Lepri em sua incursão
inaugural no hemisfério norte. Neste segundo semestre, a indústria de
Tambaú (SP) instalou um representante de vendas em um escritório da
agência em Miami. A ideia surgiu
em abril, logo após a sua participação, ao lado de 22 concorrentes, em
uma badalada feira em Chicago, a
Coverings, sob os guarda-chuvas da
Associação Nacional dos Fabrican-

1 Ramuth:

escalada
inicial pelas
Américas

que aderiu às franquias em 2014. A
fórmula propiciou um crescimento
em ritmo intenso – o time de parceiros, que reúne desde revendedores
até proprietários de usinas projetadas e construídas pelo licenciador,
deve ultrapassar a casa da centena
neste ano e somar 1.200 no início da
próxima década. Mesmo assim, há
alguns meses, o fundador Jorge Coelho tratou de instalar uma linha de
produção própria em Fort Lauderdale, no sudeste dos Estados Unidos,
e firmou suas primeiras franquias no
exterior, na Colômbia e na República Dominicana. “Durante uma feira
em São Paulo, no ano passado, fomos
procurados por empresários dispostos a levar nossa marca para o exterior. Aceitamos essas propostas”,
relembra Coelho. “A operação em
Medellín, por sinal, vai muito bem.
Produz 400 mil toneladas e fatura
500 mil dólares por mês.”
Os números na Flórida são bem

2 Trunfo
da Lepri:
revestimento
sustentável

barcadas para os Estados Unidos
em 2017. “A meta é que o exterior
responda, no próximo ano, por 15%
do faturamento, hoje na casa de 70
milhões de reais ao ano”, assinala.
Mais comedida, a rede de docerias Bella Gula, também adepta das
franquias, optou por dar um passo
de cada vez em sua expansão. Depois de ganhar corpo no Rio Grande
do Sul, com 25 endereços em sete cidades, a rede de docerias, surgida em
1993, estendeu seu raio de ação pelo
Brasil há quatro anos, inaugurando
lojas em Florianópolis, Curitiba, São
Paulo e Brasília. A internacionalização entrou em pauta em 2014, por
sugestão da Apex-Brasil e da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp). “À época, pensávamos
em instalar nossos primeiros pontos
no Nordeste”, relembra o fundador
Bernardo Thomaz. “Depois de alguns cálculos, decidimos ir bem além, para
a Flórida.”
Um número influiu
de forma definitiva na
mudança de rumo. Foi a
projeção do faturamento por unidade no sudeste dos Estados Unidos: 70 mil dólares por mês, 124%
acima da média registrada no Brasil.
Escolhido o novo destino, Thomaz
buscou a assessoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e da Associação
Brasileira de Franchising (ABF) para
traçar a estratégia de abordagem do
mercado norte-americano. Uma
das sugestões apresentadas e já colocadas em prática foi a realização
de uma pesquisa para identificar a
necessidade de eventuais ajustes
no modus operandi da rede gaúcha
para satisfazer usos e costumes locais. A iniciativa causou excelente

Depois de desembarcar na
Colômbia, a Único tenta
ganhar espaço nos EUA
e Canadá. O objetivo, daqui para a
frente, é obter de 12% a 30% das receitas no exterior, conforme os humores e oscilações do câmbio. “Sempre dedicamos pouca ou nenhuma
atenção ao mercado internacional”,
conta Lepri. “Pagamos um preço por
isso, mas aprendemos a lição. Não
vamos mais menosprezá-lo.”
Se a crise brasileira, é fato, tirou
muita gente da sua zona de conforto,
motivando uma internacionalização
às pressas e por necessidade, várias
outras empresas resolveram cruzar
fronteiras sem nenhuma outra razão
que não a crença no próprio taco. É o
caso da Único, fabricante de asfalto

mais modestos: 40 mil dólares mensais. Mas o empresário está empenhado em multiplicá-los. Potencial
não falta, pois o mercado ianque,
com vendas ao redor de 24,5 milhões
de toneladas anuais, supera em oito
vezes o brasileiro. Enquanto apresenta seu modelo de negócio aos
norte-americanos, ele, a exemplo
do que fez na Colômbia, já identifica alguns candidatos a master franqueador local. O escolhido terá o
desafio de licenciar 7 mil operações
nos próximos cinco anos anos e, de
cara, arranjar compradores para as
primeiras 15 usinas que serão em-
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1

impressão aos dez candidatos a sócios – grupo formado por brasileiros,
alguns deles radicados na Flórida –,
que se reuniram com o comando da
Bella Gula há alguns meses. “Pretendemos abrir quatro lojas próprias na
Flórida, todas elas em parceria com
investidores que conhecem a rede. A
primeira, cuja inauguração está prevista para agosto de 2017, financiará
a abertura da segunda, e assim por
diante”, explica Thomaz.
A operação externa tende a ganhar a escala em sua segunda etapa,
que prevê a inauguração de dez a 15
docerias a cada temporada. O modelo – franquias, joint ventures ou
sociedades – ainda não foi definido,
mas já há interessados, entre eles
migrantes gaúchos que pretendem
se tornar franqueados da Bella Gula
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em Boston e Chicago. Satisfeito com
a boa recepção ao seu projeto, Thomaz trata, no entanto, de seguir e
fazer suas várias lições de casa. Há
pouco, por exemplo, ele encontrou

com o qual trabalhamos no Brasil.”
Tão meticulosa quanto Thomaz,
Manuella Bossa, fundadora e CEO
da TRUSS, cuidou pessoalmente
de cada detalhe da transposição de
fronteiras. O plano começou a sair do papel
em 2013, quando a indústria de cosméticos,
com sede em São José
do Rio Preto (SP), crescia a taxas superiores
a 10% ao ano, média
mantida até o presenuma solução para o abastecimento te. A empresária encomendou uma
de matérias-primas em seu futuro análise do mercado norte-amerifronte de atuação. “Identificamos cano a uma consultoria local, mas
que 90% de nossos insumos estão não gostou do trabalho que lhe foi
disponíveis nos Estados Unidos”, apresentado. Resolveu fixar morada
diz. “Os 10% que faltavam serão ga- na Flórida e sair, ela própria, à caça
rantidos por um grande fornecedor de informações relevantes para o

O passo inicial da Bella
Gula será a abertura de
quatro docerias na Flórida

1 Thomaz:

em vez do
Nordeste,
a Flórida

2 Manuella:
“Fornecedores
deixam a
desejar”

EUA NA CABEÇA

DIVULGAÇÃO

Países preferidos por
executivos de 141 empresas
para a abertura de operações
externas próprias nos
próximos três anos –
múltiplas respostas (em %)

projeto. Depois de abrir uma subsidiária em Boca Raton, em 2014, deu
início aos testes de seus produtos –
voltados, sobretudo, para salões de
cabeleireiros – na Flórida, Califórnia e Massachusetts. “Foram oito
meses de trabalho intenso”, conta
Manuella, que tratou de colocar em
prática as informações coletadas na
pesquisa de campo. “Descobrimos,
por exemplo, que os norte-americanos não apreciam tampas com rosca.
Adotamos, então, tampas flip-top.”
Os negócios no exterior vão bem,
obrigado. Já respondem por 10% do
faturamento, que deve atingir, neste
ano, a marca de 78,5 milhões de reais,
12% a mais do que em 2015. Até o fim
da década, a previsão é de que cresçam em escala geométrica, atingindo a cifra de 70 milhões de dólares

e superando com folga os números
da matriz. Não é à toa, portanto, que
Manuella já avalia a hipótese de contar com uma linha de produção nos
Estados Unidos. “Há muitos labora-

Estados Unidos

68,8

Colômbia

23,4

México

21,3

Argentina

17,7

Emirados
Árabes Unidos

15,6

Paraguai

14,9

China

14,2

Peru

14,2

Chile

12,1

Alemanha

9,9

Fonte: Apex-Brasil.

Com base na sua experiência
pessoal de desbravamento, a empresária dá um conselho aos colegas que sonham em fazer a América:
rigor extremo na seleção de fornecedores. Além da consultoria e dos laboratórios citados, ela já teve
dissabores com outros
prestadores de serviços.
Há poucos meses, recebeu com duas semanas
de atraso impressos encomendados a uma gráfica de Las Vegas. “Como resultado
da lambança, ficamos sem material
de divulgação em uma feira realizada na Flórida”, relata. “O fato é que
os fornecedores brasileiros são muito mais confiáveis do que os norte-americanos.” ±

A TRUSS adotou tampas
flip-top para o mercado
norte-americano
tórios por lá que prestam serviços
sob encomenda para terceiros, mas
até agora não encontrei nenhum
que inspire confiança”, conta ela. “A
solução, mais para a frente, poderá
ser a aquisição de um fabricante de
menor porte.”
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A China sai
para o mundo
Empresas chinesas investem em outros países em
busca de tecnologia, fontes de energia e recursos
naturais. Quais as oportunidades para o Brasil?
H S I E H L I N G WA N G*

A

partir do papel de
maior parceiro comercial do Brasil, a
China vem evoluindo como protagonista
em investimentos diretos no território nacional. Com presença crescente — inicialmente por meio da
aquisição de negócios relacionados
a commodities e energia, migrando,
depois, para segmentos industriais e
financeiros —, as empresas chinesas
(e sua chegada ao Brasil) são notícia
cada vez mais frequente.
Vejamos alguns exemplos de
anúncios recentes:
:: A China Three Gorges (CTG)
venceu o leilão para a operação das
usinas de Jupiá e Ilha Solteira por
13,8 bilhões de reais.
:: A HNA assinou acordo para
compra de 23,7% da Azul Linhas Aéreas, um investimento de 1,7 bilhão
de reais.
:: A State Grid adquiriu parte da
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CPFL por 1,8 bilhão de dólares.
prioridades econômicas e estratégi:: A CBS Steel vai construir uma cas. É disso que vamos falar a seguir.
planta de aços no Maranhão, invesCom mais de 4,5 mil anos de histindo 3 bilhões de dólares, enquanto tória, a China testemunhou todas as
a CCCB investirá 1,5 bilhão de dóla- grandes transformações da humanires na construção de um terminal de dade. Durante os últimos 100 anos, a
cargas em São Luís (dois anúncios nação chinesa passou por mudanças
feitos durante a visita de Michel Te- dramáticas, do último imperador a
mer à China).
uma república governada por um
Ainda assim, para parte da co- partido. Em tempos recentes, o PIB
munidade empresarial brasileira, do país mais populoso do mundo
este dinamismo em aquisições e cresceu mais de 10% ao ano por
investimentos — em linha com o mais de uma década, trazendo prosmovimento de internacionalização peridade e desafios.
das corporações chinesas — parece
Com sua economia baseada em
inesperado. Cada anúncio motiva indústria e exportação, o país viu
perguntas: o que os chineses estão este modelo desacelerar: o cresbuscando no Brasil? O que está no cimento das exportações declina
pipeline de aquisições? Como pode- desde 2009 — foi de 2,8% em 2015
mos nos preparar para aproveitar —, enquanto a importação encolheu
as janelas de oportunidades que se 14%. A segunda maior economia do
abrem?
mundo está em transição; a China
Uma parte das respostas pode se move do formato atual para um
ser buscada na longa história da novo modelo ancorado por maior
China e na evolução recente de suas consumo interno, inovação — ma-

PYZHOU

Skyline de
Xangai: com
recursos para
investir

terializada em produtos e serviços
de maior valor agregado, automação e tecnologia — e expansão do
e-commerce.
Há uma orientação do governo,
reforçada pelas diretrizes do Plano
Quinquenal em 2016, para a aquisição de know-how, tecnologia, marcas e capital humano — os assets que
vão sustentar a transição da China
para este novo formato.
Tudo isso configura o movimento China going global — a China
saindo para o mundo, o que resulta
em grandes fluxos de investimento
direto (outbound direct investment
— ODI) da China para o resto do globo, orientados por um conjunto de
drivers principais:
:: Aumentar a competitividade
das empresas chinesas e evoluir
para um patamar mais avançado da
economia, ao adquirir experiência,
tecnologia e capital humano.
:: Assegurar o acesso a produtos

e serviços de alta qualidade que vão
atender às necessidades de consumo, incluindo alimentos, healthcare
e cuidados para idosos.
:: Entrar em novos mercados
ou buscar novas fontes de demanda para produtos e serviços com
capacidade ociosa no mercado doméstico.
:: Buscar novas opções de investimentos que possibilitem às
empresas chinesas diversificar seu
portfólio de risco e garantir um retorno mais estável.
:: Difundir e aumentar a influência econômica chinesa e construir
um histórico de realizações/expansão para novos mercados.

Os resultados deste movimento
puderam ser observados já em 2014,
quando o volume de investimentos
chineses no exterior (ODI) ultrapassou o montante de investimentos estrangeiros diretos na China (foreign
direct investment — FDI), de acordo com o Ministério do Comércio
chinês (MOFCOM). Em 2015, esses
números alcançaram cerca de 180
bilhões de dólares para o ODI e 120
bilhões de dólares para o FDI.
Alguns setores concentram fortemente o investimento externo
chinês. São eles: alimentos e agronegócio; infraestrutura; transportes; real estate; manufatura de alto
valor; TI e healthcare. Estas priori-

*Hsieh Ling Wang é consultora e sócia da W!N Education, Business Support.
Trabalha com empresas brasileiras que fazem negócios com China e Taiwan e
empresas chinesas em busca do mercado brasileiro.
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Russia

ONE BELT, ONE ROAD

As rotas de comércio global e regional ao longo das quais a China
desenvolve projetos de infraestrutura com os governos locais
Moscou

(rota terrestre): One Belt
(rota marítima): One Road

ALEMANHA

Bélgica

Duisberg

UCRÂNIA
Veneza
Urumqi

Bishkek

ITÁLIA

UZBEQUISTÃO

Istambul

Grécia

Samarkand
Dushanbe

TURQUIA

Xi’an

CHINA

Tehran

IRÃ

PAQUISTÃO
Gwadar

Djibouti

ÍNDIA

Fuzbou

kolkata

VIETNÃ
Hanoi

Colombo

MALÁSIA

Hambantota

QUÊNIA
Lamu

dades têm levado os investidores a em novos mercados, com competiadquirir operações e empresas em tividade global.
países desenvolvidos, onde há oferO governo trabalha, ainda, busta abundante de oportunidades ma- cando acordos diplomáticos que
duras com retorno assegurado, comÁfrica
abram
caminho para as empresas
do Sul
destaque para os EUA, a Itália, a Ir- chinesas. São exemplos os acordos
landa e a Austrália.
de comércio (Free Trade Agreements)
Exemplos importantes de ope- com a Austrália e a Coreia do Sul,
rações fechadas estão no quadro acordos de cooperação internacioAquisições Chinesas, na pág. 49. Cada nal e de cooperação com terceiros
uma destas aquisições se enquadra mercados. Além disso, a China tem
numa das prioridades listadas aci- formado parcerias para criar noma. É importante mencionar que vas fontes de financiamento, como
muitas dessas iniciativas são lide- o Asian Infrastructure Investment
radas pelo próprio governo chinês, Bank (AIIB) — que inclui o Brasil
como forma de conjugar as vanta- —, o Silk Road Investment Fund e o
gens competitivas das indústrias New Development Bank.
chinesas com a capacidade das emContudo, a mais importante inipresas estrangeiras. As competên- ciativa do governo chinês é, provacias complementares de cada uma velmente, o projeto chamado One
abrem oportunidades de expansão Belt, One Road. Concebido para
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Guangzhou

Kuala
Lumpur

Jacarta

INDONÉSIA

integrar a Ásia, a África, o Oriente
Médio e a Europa, a iniciativa liga 65
países e 95 cidades-porto, integran- Australi
do uma população de 4,4 bilhões de
pessoas por meio de projetos de cooperação para construir rotas comerciais por terra (One Belt) e por mar
(One Road).
A intenção é prover, além da infraestrutura física, meios para o alinhamento de políticas tarifárias e regulatórias entre os países participantes, de forma a facilitar o comércio e
a logística. Os resultados reportados
pelo governo chinês no primeiro semestre de 2016 dão conta da adesão
de 61 países e de investimentos de
6,86 bilhões de dólares em mais de
3 mil projetos (principalmente em
infraestrutura e transportes), no valor de mais de 51 bilhões de dólares

(veja mapa na pág. 48).
Em resumo: vejo China going
global — este grande movimento
do governo chinês incentivando
as corporações chinesas a adquirir
empresas estrangeiras — como algo
similar às viagens empreendidas
pelo almirante Zheng He, no século XV. Trata-se de um processo de
busca, descoberta e aquisição de conhecimentos, tecnologias e práticas
que podem ser replicadas na China.
É um movimento essencial para a
mudança quântica desejada pelo governo chinês, no sentido de converter o modelo de alto investimento
interno voltado para a exportação
em um novo formato de crescimento baseado em consumo e inovação.
É claro que o sucesso vai depender da habilidade do governo chinês
em mobilizar know-how e tecnologia estrangeira para os setores que
precisam ser desenvolvidos. Em
décadas passadas, a China absorveu FDI para renovar sua infraestrutura e capacidade de produção,
adaptando as práticas aprendidas
com estrangeiros. Os desafios, agora, parecem bem mais complexos.
Ainda assim, o plano está definido,
e os chineses já provaram sua capacidade de transformação e execução.
E o Brasil? Como participar dessas transformações? Na condição de
país relevante na produção de alimentos (grãos e proteína animal), o
Brasil certamente é um importante player para operações de fusão e
aquisição.
Com nosso grande déficit em
infraestrutura, podemos esperar
parcerias relacionadas a rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos. No
entanto, avanços no ambiente regulatório (especialmente na área de
infraestrutura e real estate) seriam
bem-vindos. Para as empresas brasileiras interessadas nessas oportunidades, é indispensável compreender

com clareza as oportunidades de sinergia, acompanhando de perto os
modelos de negócios e cooperação
dos setores em que atuam.
Preparar uma empresa para
eventual aproximação com as corporações chinesas inclui conhecer o
histórico e as práticas dos potenciais
parceiros, ter interlocutores qualificados e adotar processos internos

para investidores com visão estratégica — como é o caso dos chineses.
O resultado da recente eleição
americana, no entanto, joga uma
sombra sobre os movimentos de
globalização. O que esperar do novo
governo? Ações que confirmem o
apelo, na fase eleitoral, às políticas
do America first, que responsabiliza
outros países (como a China) pelas
mazelas da economia local? China
e EUA acumularam 558 bilhões de
AQUISIÇÕES CHINESAS
dólares em comércio bilateral em
2015, e a China detém 1,19 trilhão
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(auditoria, certificações) em linha
Bom para o Brasil? É possível.
com os padrões internacionais. A Somos uma alternativa atrativa para
desvalorização do real tornou os ati- investimentos em diversos setores.
vos brasileiros mais atraentes, crian- Mas, antes, é preciso fazer a lição
do uma janela de oportunidades de casa. ±
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Não é preciso ser grande para ser internacional

Quem não tem cão caça com onça

Hospitais e hotéis de sete países usam cortinas e divisórias especiais
fabricadas pela BR Goods no interior de São Paulo
A NTON IO C A RLOS SA NTOM AU RO

N
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um nicho peculiar: o de produtos
aparentemente prosaicos que, ainda
assim, precisam satisfazer requisitos técnicos estritos, atestados por
laudos e certificações.
Foi um caminho longo e, para

DIVULGAÇÃO

o início, há 15 anos, o
negócio artesanal montado por Bia Cricci em
seu apartamento de
São Paulo parecia sumamente despretensioso: nas horas
de folga do trabalho — como executiva da área contábil numa empresa
de navegação —, ela fazia cortinas
para banheiros, que vendia às amigas. Mas esse início modesto viria
a resultar numa pequena indústria
que hoje exporta para sete países — Argentina, Uruguai, Panamá,
Venezuela, Itália, Arábia Saudita e
Portugal — e está ingressando no
mercado norte-americano. Em 2016,
a empresa, que passou se chamar
BR Goods, deve faturar, aproximadamente, 6 milhões de reais. “Cerca
de 6% desse total virá do mercado
externo”, projeta Bia, agora no papel de CEO do empreendimento.
No decorrer dessa transformação, o portfólio da BR Goods sofreu
um upgrade: no lugar das peças
domésticas, ela produz, hoje, uma
linha de cortinas especiais para hospitais, ambulatórios e hotéis. São
feitas com materiais capazes de repelir a água e o óleo e dotados de
ação antimicrobiana e antifungos —
tecidos técnicos, no jargão da indústria. Além das cortinas, fazem parte do catálogo da empresa biombos,
divisórias e outros produtos para o
mercado corporativo.
A partir daquele começo tão
modesto, a BR Goods reinventou-se, portanto, como uma pequena
empresa exportadora que descobriu

chegar lá, Bia arriscou desde o começo passos que levaram seu negócio a novos patamares. Quando
ainda não passava de simples confecção caseira, em 2001, deixou um
pequeno lote de cortinas numa loja

Bia: do
artesanato
caseiro à
exportação

paulistana: foram vendidas rapidamente, e ela se animou a ir atrás de
outras lojas. Os pedidos se multiplicaram e, no mesmo ano, Bia deu um
passo mais ousado: largou a carreira
executiva para criar uma empresa
própria.
Com a demanda por suas cortinas em alta, ela montou uma oficina no terreno da casa de seu pai, na
cidade paulista de Indaiatuba, onde
nasceu e tem familiares. Além dela
e de um irmão que a ajudava em
paralelo a seus próprios negócios,
o empreendimento contava, então,

com mais duas pessoas (hoje, são
25 colaboradores instalados numa
fábrica de mil metros quadrados no
distrito industrial da cidade).
Bia vislumbrou, então, ainda no
primeiro ano da jovem empresa,
uma chance de ampliar seu universo de consumidores. Para isso, expôs algumas cortinas no estande de
uma loja numa feira de hotelaria em
São Paulo. Um distribuidor gostou
do que viu e colocou-as numa das
principais redes de hotéis do país.
Foi o início de uma série de pedidos
de marcas hoteleiras de peso, entre

A BR GOODS EM RESUMO
O que produz:
cortinas e divisórias para
hospitais e hotéis
Número de colaboradores: 25
Faturamento (2016):
R$ 6 milhões
Países atendidos:
Sete, entre os quais Argentina,
Itália, Arábia Saudita
Peso das exportações
sobre receitas: 6%
Meta: chegar a todos os
países árabes e ampliar
presença na América Latina

elas Sheraton, Copacabana Palace,
Hilton e Costa do Sauípe.
O salto decisivo para o nicho
dos produtos especiais, no entanto,
aconteceu em 2006. Bia foi procurada — num estande do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) naquela mesma
feira de hotelaria — pelos representantes de um grande hospital em

busca de um fornecedor local para
substituir produtos que precisavam
importar: exatamente, as cortinas
de banheiros e divisórias de leitos
fabricadas segundo especificações
hospitalares.
Bia aceitou o desafio e mergulhou no mundo dos tecidos técnicos
e das exigências do setor de saúde.
Com a ajuda da família, atuante na
área dos têxteis, ela viu que precisaria continuar a trazer de fora o insumo básico — fios com ação antibacteriana e antifungos, próprios para
o material hospitalar. Mas poderia
fazer os tecidos — a operação de tecelagem — e fabricar as peças aqui
no Brasil. Dito e feito, a BR Goods
passou, então, a atender às necessidades do Albert Einstein, o hospital
que a procurara.
Dez anos mais tarde, a empresa tem como clientes cerca de 900
hospitais brasileiros, entre os quais
alguns dos mais conhecidos do país
— além do Einstein, o Sírio Libanês
e o Hospital do Câncer de Barretos,
de São Paulo, e a Rede D’Or, que
hoje opera em várias regiões. Outras empresas, como Renault, American Airlines e Hyundai, também
utilizam os produtos da BR Goods
em ambulatórios ou nos vestiários
dos funcionários.
E o mercado externo, como foi
ganho? O nome BR Goods, em inglês, indicava que desde o começo
Bia pensava em buscar, algum dia,
mercados fora do Brasil. “Cliente é
cliente em qualquer parte do mundo”, é como ela começa a explicar
sua determinação. Mas a vivência
anterior como executiva também a
ajudou a perceber as vantagens de
uma empresa exportadora. “Quem
mira o mercado externo precisa
REVISTAPIB.COM.BR
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em busca de distribuidores e para
trabalhar com a Apex-Brasil em
programas de incentivo à exportação. Atualmente, tem distribuidores
na Argentina, Venezuela, Uruguai e
Panamá e se prepara para avançar
em novos países.
Em 2017, a BR Goods projeta
ampliar significativamente as vendas para o mercado externo, no qual
o foco do momento é o mundo árabe.
A empresa participou, recentemen-

1

descobriu que grandes felinos são
muito admirados na região. A “isca”
funcionou: ela diz que a imagem
atraiu ao estande muita gente, que
acabou se interessando em saber
mais sobre a empresa.
Ainda em Dubai, Guilherme Veríssimo, o coordenador de comércio
internacional da empresa, iniciou
negociações com quatro distribuidores da região, um dos quais já está
prospectando novos negócios. E, em

2

te, da Arab Health, em Dubai, uma 2017, a BR Goods estará novamente
das maiores feiras internacionais de na Arab Health. “Pretendo chegar
equipamentos médicos (a participa- a todos os países do mundo árabe
ção no evento é parte de um projeto e ampliar minha presença na Amémantido em parceria pela Apex-Bra- rica Latina”, adianta Bia sobre seus
sil e a Associação Brasileira da In- planos globais.
dústria de Artigos e Equipamentos
Em novembro, foi assinado, tamMédicos e Odontológicos (Abimo).
bém, contrato com um distribuidor
Para ganhar a atenção dos visi- dos Estados Unidos que levará os
tantes da feira em Dubai, Bia resol- produtos da empresa brasileira para
veu estampar uma onça no estande Nova York, Boston e outras cidades.
da BR Goods; a ideia veio quando ela “O mercado americano nem era mi-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

buscar padrões mais altos de qualidade”, diz ela. “Além disso, tem
acesso a vantagens financeiras
importantes, como operações em
moedas fortes — dólar e euro — e
regimes tributários específicos para
vendas ao exterior.”
Assim como a própria empresa, também a exportação começou
de forma despretensiosa para a BR
Goods. Bia enviou algumas cortinas
a um irmão que morava em Portugal,
para que ele avaliasse
o interesse das lojas
locais. A resposta foi
muito positiva; tanto,
na verdade, que ela
viu não ter capacidade de atender à demanda potencial do
mercado português.
“Pedi desculpas aos
clientes e resolvi que,
para exportar com regularidade, precisava
de planejamento”, ela
conta. “Mas já acreditava na exportação,
tanto que sempre tive
site em inglês.”
Depois desse recuo tático, a primeira venda externa de
produtos feitos com
tecidos técnicos foi
para um distribuidor
argentino, em 2009.
Logo em seguida, o
site em inglês provou seu valor: Bia
fez uma grande venda para uma empresa da Arábia Saudita que buscou
a BR Goods após conhecer seus produtos na internet.
Há dois anos, ela decidiu dotar a
empresa de um projeto mais sólido
para atuar globalmente; contratou,
então, um executivo para cuidar
apenas do mercado exterior. Dessa
forma, ganhou uma pessoa para viajar com frequência a feiras e eventos

1 e 2 Cortina e
biombo infantil:
materiais
especiais

nha prioridade, mas fui procurada
por esse distribuidor, que conheceu
a empresa num evento dirigido a potenciais investidores”, conta a CEO
da BR Goods.
A capacidade da empresa de
explorar nichos no mercado global
vem rendendo, além de novos negócios, o reconhecimento do setor
exportador. No ano passado, a BR
Goods ganhou o Prêmio Exporta
SP, oferecido pelo governo paulis-

o executivo que tem o encargo de
disseminar a cultura da inovação na
empresa é uma pessoa formada na
área ambiental, e diversos produtos
criados pela BR Goods refletem essa
preocupação.
“Desenvolvemos peças que, graças à substituição de telas por tiras,
reduzem muito a quantidade de
água necessária para sua lavagem”,
relata Bia. “E acompanhamos toda
a reciclagem dos produtos usados
pelo hospital Albert Einstein, pois
queremos ver como podemos colaborar com esse processo.”
Para agregar conhecimentos à
equipe, a BR Goods mantém parcerias com empresas de projetos
e centros de pesquisa, entre eles a
Universidade de São Paulo (USP).

3 Imagem
da onça:
chamariz
em Dubai

recentemente em novo nicho: o de
cortinas para janelas — novamente,
destinadas apenas a ambientes corporativos. O novo segmento gerou,
ao menos, um negócio de porte:
o fornecimento de mais de 7 mil
cortinas para o Comitê Rio-2016,
o organizador dos últimos Jogos
Olímpicos, que instalou as peças
nos espaços destinados à mídia.
Neste caso, o diferencial é o uso de
materiais que retardam o avanço do
fogo (cortinas são um dos principais
fatores da propagação de incêndios
em grandes ambientes).
O desempenho da BR Goods,
dessa forma, mostra
que o impulso para o
mercado externo pode
conviver com uma ampliação dos nichos no
mercado brasileiro. No
ano passado, 10% de
receita da BR Goods
tinha vindo do exterior; se, como esperado, esse índice
baixar para a casa dos 6% em 2016,
isso não significará uma redução de
exportações, mas sim o resultado do
acelerado crescimento da empresa
em seu próprio país.
“Cresceremos mais de 70% no
mercado interno, e o faturamento, de 3,6 milhões de reais em 2015,
chegará a cerca de 6 milhões de reais”, observa Bia. “Essa expansão
até exigiu que o responsável pelas
exportações precisasse dar alguma atenção, também, ao mercado
interno.” É uma evidência de que a
crise não é igual para todos, e que
a atenção, com qualidade, a mercados mal atendidos pode sustentar o
crescimento de uma empresa contra
os ventos e as marés, aqui dentro e
lá fora. ±

A empresa chamou
um executivo só para
cuidar do mercado externo

3

ta a empresas de destaque na arena
internacional. Bia tem sido chamada, ela mesma, a fazer palestras em
eventos voltados para o empreendedorismo e a exportação.
Enquanto amplia sua rede comercial global, a CEO cuida, também, de reforçar a competitividade
dos produtos. Uma das linhas de
frente desse esforço é a qualificação
da empresa nos aspectos ambientais
e de sustentabilidade. Hoje, diz Bia,

Essa colaboração é concretizada tanto em projetos inovadores
quanto na preparação para ganhar
certificações que abrem caminhos
nos mercados local e global, como as
normas ISO (9001, 14001, 18001) e a
Certificação de Pegada de Carbono
da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
A retaguarda tecnológica permitiu ampliar a substituição de
importações: recentemente, a BR
Goods passou a produzir, também,
corrimãos, protetores de parede e
cantoneiras (bate-macas), no lugar
de uma linha de produtos importados que ela mesma vendia no Brasil,
como representante de um fabricante norte-americano.
Além do mercado hospitalar e
da hotelaria, a BR Goods entrou
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Uma participação na feira Maison &
Objet, em Paris, rendeu à Das Catarinas,
de Joinville (SC), suas primeiras
vendas diretas (sem intermediários)
para o exterior. Fabricante de peças
decorativas em tecido, como almofadas,
cestos e assentos, a empresa chegou
ao evento por iniciativa da Apex-Brasil.
Lá, fez dezenas de contatos e fechou
vendas para clientes europeus: “Uma
rede londrina com loja em Lisboa e
duas lojas parisienses”, enumera a
empreendedora Edna Mesadri.
Fundada em 2011, a Das Catarinas
reúne cinco costureiras, bordadeiras
e artesãs da região, além de Edna.
Em seus objetos, mesclam linho puro
com resíduos têxteis doados por
empresas locais (principalmente a
Hering). No Brasil, além de estar na
web, criou canais de vendas em lojas
de Porto Alegre, Florianópolis e Rio
de Janeiro. Edna olha com interesse
crescente o mercado externo e já se
inscreveu em outro projeto da ApexBrasil para 2017: “Em parceria com um
instituto de design, vou desenvolver
uma linha voltada, especialmente,
para o mercado externo”, diz ela.

DA

1

Nos próximos dois anos, mais de 260 microempresas,
artesãos e produtores rurais de 12 municípios
paraenses receberão treinamento em métodos para
impulsionar seus negócios no mercado internacional. Os
responsáveis pela qualificação serão os consultores da
unidade do Pará do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas(Sebrae); os recursos — cerca de
386 mil euros — virão do AL-Invest, um programa da
União Europeia que busca integrar atividades produtivas
da América Latina a mercados consumidores globais.
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ALAN SOARES

Lições de exportação para micros do Norte

2

Agilidade para exportar

Fapesp chama
pequenas
inovadoras
Empresas paulistas com até
250 empregados podem se
candidatar a parte dos 15
mihões de reais ofertados
pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) na primeira
chamada de 2017 do Pipe —
Programa Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas. O Pipe
apoia projetos em duas fases:
na demonstração da viabilidade
tecnológica, com até 200 mil
reais; e/ou no desenvolvimento
de um produto ou processo
inovador, que pode receber
até 1 milhão de reais. Não é
exigida contrapartida; para
concorrer, as empresas devem
apresentar suas propostas
até 30 de janeiro de 2017.
Em 2016, o Pipe destinou 50
milhões de reais a 174 projetos.

1 Edna: peças

em linho puro
e retalhos

2 Artesanato
paraense:
técnicas
indígenas

Estratégias de promoção
comercial de exportação por
meio de marketing digital podem
agora receber financiamento do
Banco do Brasil, num projeto em
parceria com o portal de compras
corporativas via exportação
B2Brazil (que se responsabilizará
pelo desenvolvimento das ações de
marketing). Para ter direito à linha
por meio da qual serão acessados
os financiamentos, é necessário
ser cliente do Banco do Brasil.

3 Rede CIN:
qualificação,
assessoria e
inteligência

DIVULGAÇÃO

Micro e pequenas exportadoras já podem recorrer
aos operadores logísticos — empresas capazes
de cuidar de todo o processo de exportação, da
documentação ao transporte das mercadorias. A
decisão foi anunciada em dezembro pela Receita
Federal: até então, as exportadoras precisavam
resolver, elas mesmas, as tarefas burocráticas
e contratar diretamente o transporte.
Os Correios e empresas de courier já estão habilitados
como operadores logísticos, mas a função poderá
ser desempenhada, também, por transportadoras
cadastradas na Receita. O uso dos serviços de
operadores logísticos pelas PMEs — autorizado
para empresas optantes pelo Simples Nacional,
cujo faturamento anual não pode ultrapassar 14,4
milhões de reais — abre o caminho para outros
benefícios: "Esperamos que a concorrência entre
os operadores baixe os custos", destaca Bruno
Nepomuceno, auditor da Receita Federal.

Marketing
digital
internacional
via BB

3

Ajuda para pequenas internacionais
O Custo Brasil faz todo mundo sofrer, mas, para se internacionalizar, as empresas pequenas sofrem com obstáculos particulares, “Em especial, quando
se trata de conseguir financiamentos, navegar por uma legislação complexa e
identificar oportunidades de mercado”, enumera Sarah Saldanha, gerente de
serviços de internacionalização da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Em duas dessas áreas — entendimento da legislação e identificação de oportunidades —, a CNI oferece ajuda para a internacionalização das indústrias
nacionais por meio da Rede CIN (Rede Brasileira dos Centros Internacionais de
Negócios), que oferece serviços de qualificação, inteligência e assessoria para
o mercado externo (também desenvolve ações de prospecção de negócios no
exterior). A Rede CIN funciona em unidades nas federações das indústrias de
todos os estados do país e atendeu, em 2015, cerca de 6,3 mil empresas, das
quais 83% de micro, pequeno ou médio porte. Este ano, serão mais de 7 mil
atendimentos. “A crise no mercado interno obriga mais empresas a buscar o
externo”, explica Sarah.
REVISTAPIB.COM.BR
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Internet a bordo
DESDE QUE começou a renovar sua frota com
reluzentes jatos da Airbus, a Avianca vem
surpreendendo com um serviço de bordo generoso e espaço maior entre as poltronas. Acaba
de inovar, também, ao se tornar a primeira
empresa aérea brasileira a oferecer internet a
bordo. Até o fim do ano, o acesso será gratuito,
depois os clientes deverão pagar conforme o
uso, utilizando cartão de crédito previamente
cadastrado. Nos próximos meses, toda a frota
será progressivamente equipada com a antena
especial de conexão da empresa Global Eagle
Entertainment, que usa uma malha de 49
satélites e já oferece conexão a mais de 700
aviões de diversas companhias, entre elas a
Southwest Airlines e Korean Air. É um wi-fi
básico para acessar sites, e-mails e aplicativos; por enquanto não dá para baixar vídeos
pesados nem usar streaming tipo Netflix.
Segundo a Avianca, o preço do serviço ainda
não está fixado, mas seu objetivo não é ganhar
dinheiro com ele; é difundir algo que os passageiros adoram e fixar sua imagem de empresa
inovadora. www.avianca.com.br/wifi
1
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Marco
Antônio
de Rezende

C O M I D A

D E

B O R D O

Mocotó decola na KLM
AS COMPANHIAS aéreas globais procuram dar um charme local aos

C I D A D E S

Novo marco
em São Paulo

FOTOS: DIVULGAÇÃO

UM INVESTIMENTO

bilionário (em dólares) vai
transformar um pedaço
da região da avenida Paulista quando for aberto
ao público, dentro de dois
anos. Trata-se da chamada Torre Rosewood, projeto do arquiteto francês
Jean Nouvel, com interiores de Philippe Starck,
em construção nos 28 mil
m2 de terreno da antiga
maternidade Filomena
Matarazzo, construída
em 1943 e desativada há
anos. É um prédio de 100
metros de altura, revestido de brise-soleil de
belas madeiras brasileiras
e jardins verticais, que
abrigará 122 suítes residenciais (apartamentos
privados de 130 a 450 m2)
e 151 apartamentos do
Rosewood Hotel. Do grupo fazem parte pérolas
como os hotéis Carlyle, de
Nova York, e o Le Crillon,
de Paris. Rebatizado de
Cidade Matarazzo, o
empreendimento oferecerá restaurantes, bares,
spa, piscinas e a completa
restauração dos prédios
históricos da maternidade, que serão transformados em centro comercial.
www.rosewoodhotels.com/en/
sao-paulo

1 A bordo

da Avianca,
internet pioneira
no Brasil

2 Arquitetura
de Jean Nouvel,
decoração
de Philippe
Starck: Cidade
Matarazzo

seus mercados ao redor do mundo, e a KLM foi fundo nessa estratégia.
Nos voos que partem de São Paulo e do Rio para Amsterdã, a comida
leva, há algumas semanas, a assinatura do chef Rodrigo Oliveira, do
festejado restaurante nordestino Mocotó, 16º melhor restaurante da
América Latina, segundo o último ranking da Restaurant Magazine. Os
3 Holandeses
felizardos que voam KLM para a Europa não terão de penar nas interda
KLM
mináveis filas que se formam na porta do restaurante de Rodrigo, na
reencontram
Vila Medeiros, na capital paulista, para provar suas delícias. “A ideia
a comida do
de usar pratos e ingredientes originais é algo que tentamos implemenNordeste by
tar no mundo todo”, diz Thijs Visser, gerente de Food & Beverage da
Mocotó
KLM. “Todos os pratos têm de ter algo de compreensível e reconhecível e também oferecer novas experiências de sabores e texturas.” Nas
palavras de Rodrigo, sua preocupação foi “traduzir para o contexto
da aviação os pratos que melhor representam nossa cozinha e nossa
cultura”. Na classe executiva há três opções de cardápio, com pratos
como pescada-branca chapeada com mandioquinha, folhas, cenouras e molho de acerola, ou lombo de porco assado com purê de abóbora, cubos de
polenta e tomates cereja. No café da manhã, em vez do óbvio omelete, pode-se pedir
uma panqueca de mandioca doce com melaço de cana. A classe econômica também
tem opções atraentes, como um ensopado de frango com banana,
3
arroz e cebolinha, ou o clássico escondidinho de carne-seca
com vegetais. A produção é feita em Guarulhos, pela
empresa global de catering aeronáutico Sky Chefs,
subsidiária especializada do grupo Lufthansa.
Até o fechamento desta edição, a coluna não
conseguiu apurar se a parceria é o mais recente
capítulo do psicodrama histórico que começou
com a ocupação do Nordeste pelos holandeses,
no século 17. www.klm.com/travel/br_br/prepare_for_
travel/on_board/dining_on_board/brazil_onboard.htm

D E S T I N O S

Compre uma e leve duas
A AMERICAN Airlines passou a oferecer dois destinos pelo preço de um. Explicando:
a empresa mudou a política de parada - o chamado stopover - e agora quem parte
do Brasil para qualquer destino internacional pode fazer uma parada de alguns
dias em um dos principais hubs americanos da empresa, na ida ou na volta, o que
era impossível com a obrigação anterior da conexão imediata para o destino final.
Exemplos: voe do Rio de Janeiro para Paris e pare em Nova York ou Miami na ida
ou na volta, ou voe de São Paulo para o Havaí e pare em Dallas/Fort Worth ou Los
Angeles na ida ou na volta. A promoção vale para bilhete pago em dinheiro; se for
emitido com milhas, o stop será de até 24 horas ou exigirá a emissão de um segundo bilhete. Desde novembro, a empresa está usando os novos Boeing 787 Dreamliner na rota São Paulo-Los Angeles. https://www.aa.com.br/i18n/plan-travel/destinations/

stopover_2x1.jsp https://www.aa.com.br/i18n/plan-travel/destinations/stopover_2x1.jsp
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G A S T R O N O M I A ,
B R A S I L

2

TOURNEBOEUF

Paraty bem na foto
1

G A S T R O N O M I A ,

F R A N Ç A

Ducasse em Versalhes
PARECE NATURAL que o chef mais estrelado do mundo, Alain Ducasse (coleciona as famosas três-estrelas Michelin em seus restaurantes na França,
Inglaterra e Japão) acabasse num ambiente de reis, no caso o Palácio de
Versalhes. Pois agora os visitantes do esplendor barroco construído por
Luís XIV terão a possibilidade de provar a culinária do mítico chef numa
típica cafeteria de museu (mas cafeteria à francesa, claro). Chamado de Ore
(“boca”, em latim), o bistrô de Ducasse no palácio tem decoração contemporânea e serve legumes e saladas produzidas lá mesmo, na horta da
fazendinha que Luís XVI deu a Maria Antonieta, no pavilhão do Trianon. Os
demais pratos são clássicos franceses, como filé com foie gras e batatas e
linguado com molho holandês, com sabor e apresentação de alta cozinha.

http://www.alain-ducasse.com/en/restaurant/ore-ducasse-au-chateau-de-versailles

O SITE colaborativo de viagens Trip Advisor divulgou o ranking The Very Best
of Travel de 2016. Dentre os restaurantes ao redor do mundo apontado pelos
clientes como os melhores, despontou
como número 1 no Brasil o Voilá Bistrot,
de Paraty, no litoral fluminense (dentre
os mais conhecidos, o DOM é número 2,
Maní número 7 e Mocotó número 8 na
preferência do público). O Voilá é anexo
à ótima Pousada Caminho do Ouro e
foi criado pelo chef francês Christophe
Legond, à vontade tanto em pratos de
carne, aves e caças quanto de peixes
da região, como o robalo em crosta
de parmesão com purê de banana-da-terra. O Voilá é pequeno - só sete
mesas - tem uma pegada elegante, só
abre no jantar e pede reserva prévia
(mas crianças não são bem-vindas nem
grupos de mais de quatro pessoas).

DIVULGAÇÃO

pousadacaminhodoouro.com.br

D E S T I N O S

Mi Buenos Aires querido
A CAPITAL argentina é um destino feliz para os brasileiros - cheia de atrações, a pouca distância, com voos
baratos e frequentes feitos por sete empresas a partir
de Guarulhos, entre elas gigantes como SWISS, Qatar
Airways, Turkish Airlines, Aerolineas, LAN argentina,
além de TAM e GOL. A partir de fevereiro, também a
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Azul começa a voar para Buenos Aires, a partir de Belo
Horizonte. E a Qatar faz uma pequena revolução ao
adicionar 99 lugares diários na rota, com a simples troca
do seu Boeing 777-200 (259 assentos) pelo modelo
777-300 ER (358 lugares), que a partir de agora faz a
linha Doha-São Paulo-Buenos Aires. A Qatar, membro da
aliança OneWorld, mais uma vez ficou em primeiro lugar
no ranking da melhor business class de 2016, do site de
aviação International Air Transport Rating Organization
(Skytrax). www.qatarairways.com/br

1 Versalhes:

com Ducasse
na cafeteria
do museu

2 Voilá, de
Paraty: na
lista dos
melhores
da Trip
Advisor

3 Plaza
Premium
Lounge no
Galeão:
todos bemvindos

4 A capital
argentina,
ligada ao
Brasil por
voos de 8
empresas

5 Joyce

Knopp,
da Plaza
Lounge:
um Galeão
melhor

3

A E R O P O R T O S

Galeão voa alto
UMA SÉRIE de novidades melhorou a vida dos passageiros
que usam o aeroporto Tom Jobim. Com obras quase concluídas, o novíssimo terminal 2 passou a concentrar todos
os voos, com uma nova área - o chamado Pier Sul - dedicada apenas aos voos internacionais. Foram modernizados
os pátios e construído um edifício-garagem.

TED FAHN

HÁ, TAMBÉM, novos empreendimentos, como o primeiro
lounge a pagamento, da rede internacional Plaza Premium
Lounge, uma espécie de sala vip independente, não ligada
a uma companhia aérea ou aliança de companhia e, do
mesmo grupo, um hotel e um spa dentro do prédio do
aeroporto. www.plaza-network.com

E N T R E V I S T A

Joyce Knopp, diretora do grupo Plaza

DIVULGAÇÃO

QUAL O diferencial dos lounges do grupo Plaza em
relação aos das companhias aéreas? Existe demanda
no Brasil por uso de lounges mediante pagamento?
A PLAZA, como a primeira rede independente de salas
VIP no mundo, tem o intuito de proporcionar acesso
a todos os passageiros que
desejam descansar e ampliar sua
experiência no aeroporto. Todos
são bem-vindos. É uma boa
oportunidade para tomar uma
ducha e relaxar, experimentar
um pouco da culinária e beber
uma última caipirinha antes de
decolar.

Aeroportos costumam ser lugares de trânsito rápido. O que
o spa oferecerá e que tipo de clientes espera atrair?
EM ÁREA internacional, o trânsito médio pode ser de
três a seis horas, dependendo das conexões. O spa
é dedicado a executivos ou passageiros que querem
aproveitar o tempo livre para relaxar antes de um voo

de longa duração. Pensamos em tratamentos rápidos
que possam ser convenientes e tenham excelente custo-benefício para complementar qualquer viagem. Os
tratamentos oferecidos são dedicados ao relaxamento
e para amenizar o estresse causado por voos longos.
5

Há certo preconceito contra
“hotel de trânsito”. Como o hotel
do Galeão se posicionará no mercado?
ATUAMOS COMO serviço de acomodação por horas, nos intitulamos
hotel de trânsito, uma área de
suítes privativas. Antes de voar, um
passageiro que esteja em um longo
voo doméstico em conexão internacional ou ainda em trânsito internacional tem a possibilidade de deitar e relaxar em um
ambiente criado especialmente para seu conforto e
privacidade. Esse é um grande diferencial para passageiros que têm tempo disponível para usufruir de um
serviço inovador.
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TEL AVIV

POR JOEL WOLFF

Se tiver algumas horas...
TEL AVIV é uma cidade agitada cujos moradores
adoram passar o tempo nas ruas, parques e praias.
Para o visitante com poucas horas livres, sugiro
começar a participar desse movimento pelo Sarona
Market. É uma grande feira coberta na região central da cidade (na rua Kalman Magen), com dezenas
de barracas de comes e bebes, quitandas e lojas
gourmet. O ambiente é muito agradável e há de tudo
nos quiosques e restaurantes; de carnes e pizzas a
comida japonesa.
OUTRA ATRAÇÃO para moradores e visitantes são os
bonitos parques ao longo do rio Yarkon, que corta a
cidade da área central até o litoral. Lá se pode caminhar, alugar bicicletas e segways, praticar canoagem,
fazer piqueniques e visitar viveiros de aves, parques
aquáticos e de diversão. Também há quadras de futebol e basquete abertas ao público. O rio desemboca no Mar Mediterrâneo, na altura do antigo porto

62

REVISTAPIB.COM.BR

de Tel Aviv, que hoje abriga restaurantes, casas de
shows, lojas modernas, bares e sorveterias. A região
tornou-se ponto de encontro da juventude — fica
lá, por exemplo, o Shuk HaNamal (Mercado do Porto),
outra feira coberta onde se acha quase tudo em
termos de guloseimas e comidas finas (na rua Nemal
Tel Aviv 12, aberto todos os dias exceto sábados e
domingos, das 9 às 20 horas).
APROVEITE PARA passear no deque de madeira ao
longo da praia, com lindas vistas da cidade e do mar
(o pôr do sol pode ser de tirar o fôlego). Se você curte
as feiras e mercados, mas prefere um restaurante
comme il faut para sua refeição, o lugar a ir é o Meatos, na rua Weizmann 2, também no centro. Aproveite para provar carnes muito bem preparadas, entre
elas um famoso bife coberto com fígado de ganso,
cebola frita e molho agridoce ao azeite balsâmico.

1 Tel Aviv:

cidade
moderna sobre
o Mediterrâneo

UM BRASILEIRO que mora há oito anos no
país será nosso guia em Tel Aviv, o centro
cultural e econômico de Israel. Nascido
em São Paulo, Joel Wolff vive sua segunda
temporada israelense — ainda adolescente,
estudou por cinco anos em Tel Aviv. Hoje, é
corretor de imóveis, chef de cozinha e também se dedica à fotografia. Da cidade que
adotou, destaca um traço marcante: a diversidade de culturas, própria de um país jovem
que se tornou o lar de judeus originários do
mundo inteiro. Quando um programa de TV
desafiou, recentemente, dez concorrentes a
preparar um jantar israelense, lembra ele, o
resultado foram dez pratos típicos dos países mais variados, de acordo com a origem
de cada candidato. Paralelamente a essa
riqueza de tradições, Tel Aviv é uma cidade
vibrante, praieira de um jeito mediterrâneo,
e intensamente moderna, capaz de criar o
mais importante cluster de desenvolvimento
de tecnologias da informação e startups digitais do mundo fora do Vale do Silício. Este
é o roteiro que ele preparou para os leitores
da PIB:

2 Parque à
beira-rio:
descanso
popular

3 e 4 Yafo/
Jaffa: trinta
séculos de
história

Se tiver um dia inteiro...
COM MAIS tempo para explorar a cidade, podemos esticar o passeio além da área central. Por exemplo, até
a antiquíssima vila portuária de Yafo — ou Jaffa, em
inglês —, que existe há uns 30 séculos e hoje está
incorporada à zona sul de Tel Aviv (o nome oficial
do município, na verdade, é Tel Aviv-Yafo). O clima
é nostálgico e aconchegante: arquitetura de várias
épocas, ótimos bares, restaurantes, lojinhas e feiras
que oferecem antiguidades e artigos para lembrar
a infância, como vitrolas, discos de vinil e telefones
discados.

SHOKEN LAHAV STERN

GILAD KAVALERCHIK

3

4

SHAINA GLUCKMAN-TRATADA

1
2

JASMINA|DREAMSTIME

A COMIDA que predomina na velha cidade é bem
oriental: carnes de carneiro ou peru temperadas com
especiarias e grelhadas no espeto rotativo (como
o que chamamos de churrasco grego), além dos
famosos pitas e lafas — pães que eram feitos pelos

REVISTAPIB.COM.BR

63

NO MESMO bairro você encontrará
o mais popular mercado de Tel
Aviv, o Shuk Hakarmel (The Carmel
Market). É uma feira tradicional de
rua, com feirantes gritando e oferecendo produtos para degustação
num ambiente agitado e colorido.
Junto a ele há uma feira de artes e
artesanato com pinturas, gravuras,
esculturas, fotografias, caricaturas — até artesãos do vidro, que
sopram canudos para produzir na
hora os artefatos oferecidos aos
visitantes.
PARA PRODUTOS menos artesanais,
há os atacadistas da avenida Eben
Gvirol, que corta a cidade de norte
a sul (a especialidade são importados made in China). Duas outras
avenidas correm mais ou menos
paralelas a essa: a Ben Yehuda,
que começa no parque do Yarcon e
torna-se a av. Allenby na zona sul,
repleta de lojas, galerias, restaurantes e pizzarias; e a Dizengoff,
com sorveterias e lanchonetes
de sucos naturais de frutas. Na
sua ponta sul, os interessados
em roupas, perfumes e gadgets
encontrarão um shopping center que
abriga lojas de todas as grifes mais
conhecidas.
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GUY YECHIELY

beduínos sobre panelas redondas
viradas em cima do fogo, recheados
com homus (pasta de grão-de-bico),
saladas e falafel (bolinho frito de
grão-de-bico), cobertos com tehina
(molho de gergelim) e temperos
picantes. Para experimentar um
restaurante tradicional nos arredores, vá ao Maganda, no bairro
Kerem Hateimanim (na rua Rabbi
Meir 26) — a mesa abre com saladas, falafel, pães e homus, e segue
com uma variedade de carnes, da
costela de carneiro aos espetos de
filé, frango e peixe.

YAEL TZUR

Globe-Trotter: TURISMO EXPRESSO

Se tiver um
fim de semana inteiro...

1 Jerusalém:

TEL AVIV mostra sua cara no encontro com

2 Carmel:
mercado
popular de
Tel Aviv

o mar. Por que não passar um dia curtindo
essa faceta compartilhada com cidades
brasileiras? A sugestão é partir de um hotel
à beira-mar e explorar sem pressa o trecho
de litoral entre o antigo porto (de que já falamos acima) e Yafo/Jaffa, ao sul. São dez
quilômetros de praias, calçadões, bares e
restaurantes com toda a animação da vida
urbana. Num sábado de verão, é provável
encontrar crianças, ciclistas e multidões
de jovens e idosos dançando ao som de
música popular (com instrutores prontos a
ensinar aos novatos os passos da dança).

KFIR BOLOTIN

1

3

YAAKOV BRILL

5

território das
religiões

3 Tel Aviv:
passeio de
verão na praia
4 Lojas e bares
em Jaffa: porto
movimentado
5 Beit

Hatfutsot:
museu da
história

SE VOCÊ estiver disposto a sair por um dia
de Tel Aviv; que tal uma day trip a Jerusalém, a cerca de uma
hora de estrada? A velha cidade dos lugares sagrados de
muitas religiões tem também um lado moderno, e o contraste
pode ser bem interessante. É uma joia, um oásis no deserto — por lei, as casas são todas construídas com as pedras
locais, o que dá à cidade uma repousante coloração bege, semelhante às areias. Além dos locais de culto — como o Muro
das Lamentações e o Morro do Templo, hoje sítio da mesquita
de Al-Aqsa — recomendo uma visita ao museu Yad Vashem,
que conta, por meio de imagens e obras de arte, a história do
povo judeu na época da Segunda Guerra Mundial. Um lugar
histórico e comovente.
A 15 minutos fica o Monte Herzl, um parque verde, tranquilo e
bem cuidado onde estão sepultadas figuras importantes da
história do país, entre eles Theodor Herzl e o recém-falecido
presidente Shimon Peres. Quem esticar o passeio mais uma
hora poderá chegar ao Mar Morto, com praias cobertas de sal
e águas riquíssimas em minerais usadas para a cura de doenças. La se encontram hotéis com piscinas e banhos de lama
para purificar e limpar a pele. E se você puder ficar a noite em
Jerusalám, um passeio noturno pelas muralhas mescla luzes
e um clima de mistério.
DE VOLTA a Tel-Aviv, o plano é ir a bons museus? O Beit
Hatfutsot é um museu histórico que documenta a trajetória do povo judeu e suas contribuições para a humanidade.
Entre as exposições permanentes do Beit Hatfutsot há uma
galeria que mostra maquetes de sinagogas do mundo inteiro,
algumas das quais destruídas na Segunda Guerra. Já o Museu de Arte de Tel Aviv, criado em 1932, antecede o próprio
Estado de Israel e oferece um rico acervo de obras de artistas
israelenses e internacionais — van Gogh, Chagall, Kandinsky,
Pisarro, Picasso e Pollock, entre outros —, além de exposições temporárias.
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Globe-Trotter :: Em Trânsito

Andrade:
reaprendizado na
internacionalização

Presente surpresa

No esforço de levar uma empresa para o mundo, uma cabeça
de cavalo de fibra provoca espanto em alfândegas e aeroportos
M A R CO S A N D R A D E *

L

á estava eu, em trânsito
pela aduana e tendo um
diálogo surreal em espanhol:
— O que leva nesta cai-

xa?
— Uma cabeça de cavalo.
— Senhor! Não se permite levar
cabeças de cavalo! É empalhada? O
senhor caçou?
— Não, não! É uma escultura em
fibra de vidro, um presente para o
meu pai.
— Ah, vamos ter de abrir e revistar. Vejam, pessoal, uma cabeça de
cavalo!
Junta o pessoal para desembalar,
rir, fazer crítica de arte, reembalar, e
lá se vai meu tempo... Considerando
que isso aconteceu na saída do país
e aconteceria, da mesma forma, na
chegada ao Brasil, imaginem a minha felicidade!
Mas há um motivo para essa
história: ela é fruto da minha atividade profissional, como você verá.
As empresas, assim como as pessoas,
passam por fases. A vantagem das
empresas é que elas podem existir
por mais tempo e “reviver” fases
anteriores. Quando uma empresa se
internacionaliza, ela, muitas vezes,
as revive em condições diferentes,
já que algumas coisas têm de ser
reaprendidas em novos contextos
e culturas.
Tudo começa com a exportação.
Se vai bem, surge a oportunidade — às vezes a necessidade — de
estabelecer uma operação num
mercado externo. Aí vem a dúvida:
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começar do zero (o tal greenfield),
comprar ou associar-se a um player
local? Nenhum administrador que
se preze pode tomar essa decisão
sem avaliar bem as opções em cada
mercado. Encontrar o parceiro certo pode trazer muitas vantagens:
dinheiro economizado, resultados em
menor prazo, a cultura e a forma local
de fazer negócios
bem apreendidas...
No entanto, há o risco de aliar-se ao parceiro errado e causar
um grande estrago
ao negócio e à marca. Unir valores e
culturas diferentes
pode revelar-se desafio intransponível
e abrir o flanco a um
competidor determinado. Para decidir o melhor caminho, é necessário
fazer um exercício de análise estratégica, autoconhecimento e crítica
dos limites da sua empresa e da sua
equipe.
A Expor produz manequins para
a exposição de roupas desde 1969.
Nasceu com o propósito de substituir importações, mas as vendas lá
fora passaram a ser estratégicas na
virada do século 21, quando a des-

*

valorização do real reforçou a competitividade externa (hoje temos
unidades no México e na Colômbia
e exportamos 30% do faturamento
para 40 países). Para mim, que tive
e ainda tenho o prazer de conduzir a internacionalização da nossa
ARQUIVO PESSOAL
empresa, este não é
apenas um desafio
profissional. Há um
grande crescimento
pessoal no processo
de entender outras
culturas e perspectivas, além das muitas
histórias que as viagens proporcionam.
Esta que conto
aqui aconteceu ao
discutirmos uma
joint venture num
mercado latino-americano. Conversamos
com importante player local, que se
mostrou interessado em juntar forças, e convidamos pessoas-chave do
parceiro potencial a visitar a nossa
operação no Brasil. Aqui, conheceram a fábrica e os sócios, entre
eles meu pai, que tem uma pequena
criação de cavalos. No meu retorno
ao país deles, veio a surpresinha na
despedida. O negócio acabou não
saindo; já a cabeça de cavalo está
pendurada na cocheira do meu pai. ±

* Marcos Andrade é o CEO da Expor, de São Paulo, empresa que produz
manequins para vestuário, e vice-presidente da Asociación Latinoamericana de
Visual Merchandising.

INOVAÇÃO PARA
TRANSFORMAR
SEUS NEGÓCIOS
Já imaginou as próximas mudanças para o futuro tecnológico
de sua empresa?
Conheça a Stefanini, maior empresa da América Latina em
serviços de TI e líder do setor Tecnologia e na Dimensão
Capacidade de Inovar, do Anuário Época NEGÓCIOS 360°.
A Stefanini oferece serviços em: Consultoria, Integração,
Desenvolvimento de Soluções, BPO, Outsourcing para
aplicativos e Infraestrutura, entre outros. Com suporte em
32 idiomas, presença em mais de 35 países, a multinacional
brasileira conta com a flexibilidade de uma empresa focada
na eficiência global, sem esquecer as necessidades locais de
seus colaboradores e clientes.

Descubra como podemos ajudar você a
ampliar seus negócios.
www.stefanini.com

