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RESUMO 

Identificam-se, no presente estudo, os fatores críticos da estratégia empresarial para que as 

empresas possam ter sucesso no Brasil, especialmente as empresas do setor eletroeletrônico. 

Para tanto, foram analisadas cinco empresas de excelente desempenho, consideradas a partir 

de questões como: melhorias operacionais, estratégias da gestão do risco e delegações do 

poder da tomada de decisões para a equipe local, fatores estes importantes para que se 

estabelecesse uma comparação com as demais empresas. 

Ainda, as razões do mau desempenho das empresas japonesas no setor eletroeletrônico no 

Brasil e em geral, também foram identificadas. São elas: a falta de capacidade da gestão do 

risco (devido ao fato de a maioria das empresas japonesas terem se desenvolvido num 

ambiente onde existe baixo risco, em decorrência da interferência governamental em seu país 

de origem) e a ausência de delegação de poderes necessários à tomada de decisão dos 

executivos japoneses locais para as gerências locais. 

Palavras-chave: Estratégia; Gestão do Risco; Visão; Global 



ABSTRACT 

In this stúdy, the criticai factors of successful management strategy in Brazil are identified, 

with a particular focus on companies in the electronics industry. Five companies with 

outstanding performance results were studied. Results indicated that among the most 

important factors in establishing competitive advantage were: operational improvement, risk 

management strategy, and empowerment o f local management. 

In addition, this study identifies some of the reasons for poor performance among Japanese 

companies in the Brazilian electronics industry. Some of these reasons are the poor risk 

management capabilities (dueto the fact that most of Japanese companies were historically 

developed in a low risk environment resulting from Japanese govemmental protection atid 

interference) and an absence o f necessary empowerment o f management decision from the 

local Japanese e:xecutives to the local management staff. 

Keywords: Strategy; Risk Management; Vision; Global 
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Introdução 

Na condição de japonês expatriado trabalhando desde 1998 na Panasonic do Brasil Ltda., a 

subsidiária brasileira do grupo Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., um conglomerado 

global no ramo eletroeletrônico e uma das empresas mais tradicionais do Japão, despertou-me 

a curiosidade quanto à razão pela qual as empresas japonesas no setor eletroeletrônico 

revelam um desempenho tão ruim no Brasil. Globalmente, o setor eletroeletrônico é um dos 

mais dominados pelas empresas japonesas com tecnologias de inovação e com marcas 

bastante conhecidas como Sony, Panasonic, Sharp, Hitachi, Toshiba e etc. Mas aqui no 

Brasil, as empresas japonesas, inclusive a Panasonic do Brasil Ltda., têm pouca liderança 

tanto em termos de tamanho como em participação no mercado. Aparentemente, a 

justificativa para este resultado relaciona-se, no entender de investidores, com a dificuldade 

em celebrar negócios no país uma vez que a política do governo não tem consistência e a 

economia brasileira flutua drasticamente da noite para o dia. Surge, então, um 

questionamento: existiria, no Brasil, alguma empresa do setor eletroeletrônico com resultados 

satisfatórios? E mais: caso exista esta empresa com um bom desempenho duradouro, apesar 

de o Brasil ter experimentado tantas flutuações macroeconômicas, quais seriam os segredos 

do seu sucesso? Qual seria a diferença entre essas empresas de excelência e as empresas 

japonesas? Estas indagações motivaram a necessidade de pesquisa para a realização deste 

trabalho. 

No Brasil, na realidade, ao longo de duas décadas, de 1984 até o presente ano, foi possível 

observar uma série de oscilações no setor eletroeletrônico, percebida não apenas pelos 

diferentes tipos de cultura e administração em cada organização, mas, sobretudo, pelas 

constantes inovações tecnológicas verificadas neste segmento de negócio da economia. O 

objetivo do presente trabalho é estudar a evolução do desempenho das empresas no setor 

eletroeletrônico no Brasil nos últimos 20 anos e, a partir de então, escolher as melhores 
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empresas em termos de índice fmanceiro no período e analisar as razões que as levaram aos 

bons resultados, destacando-se das demais. Para a melhor compreensão do segmento e sua 

inserção na economia brasileira, será apresentado, no primeiro capítulo, um esboço geral das 

conjunturas políticas e econômicas e, ainda, o desempenho em geral das indústriaS e do setor 

eletroeletrônico, com apresentação de seus dados financeiros e projeções das tendências 

gerais, inclusive as mudanças macroeconômicas ocorridas no Brasil. Serão pesquisados 

também os dados financeiros de empresas de origens variadas (americana, européia, brasileira 

e japonesa) para fazer comparações e verificar se existe alguma diferença entre os dados 

financeiros como a margem das vendas, a rentabilidade do patrimônio e o endividamento 

geral. 

No segundo capítulo, serão escolhidas as melhores empresas no setor eletroeletrônico e serão 

apresentados seus resultados e desempenhos na tentativa de compreender as dicas e os 

segredos do desempenho duradouro de excelência. No terceiro capítulo, ainda sobre as 

empresas da amostra, serão resumidas e estudadas as estratégias que possivelmente devam ser 

adotadas no Brasil a partir das experiências empresariais trazidas neste trabalho. Finalmente, 

será realizada uma comparação entre as empresas apresentadas e as empresas japonesas em 

geral e no setor eletroeletrônico e serão analisadas as razões do baixo desempenho de algumas 

destas empresas japonesas no Brasil. 

1. Cenário Macroeconômico nas Últimas Décadas 

1.1. Conjunturas políticas e econômicas de 1984 até 2004 

A década de 80 foi marcada por duas formas distintas de governo: a primeira metade 

representou o fim do governo militar (presidente João B. O. Figueiredo) e a segunda metade 

representou a volta de um governo democrático (presidente José Sarney). Foi um momento 

de virada política e econômica. O governo do presidente Joao Baptista de Oliveira 
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Figueiredo (1979-1984), basicamente, deu continuidade à política do "modelo brasileiro"\ 

que consistiu em quatro fatores importantes. Era um programa agressivo de substituição de 

importações, de interferência do governo nas atividades econômicas em geral, de convivência 

com a inflação e de dependência de financiamento externo. Este "modelo brasileiro" 

funcionou bem do final dos anos 60 até meados dos anos 70 e seu sucesso foi chamado de "o 

milagre brasileiro". Mas a partir do final dos anos 70, devido à crise do petróleo e ao surto 

na taxa de juros internacionais, ·o governo brasileiro foi forçado a. reduzir as reservas 

financeiras e começou a enfrentar dificuldades econômicas. 

Em março de 1985, Tancredo de Almeida Neves foi eleito presidente, mas faleceu antes da 

posse. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa (José Sarney) (1985-1989), que assumiu a 

presidência em seu lugar, praticamente não fez nada para mudar "o modelo brasileiro". Ao 

contrário, introduziu o populismo, que surgiu como uma reação ao governo militar. Sarney, 

de fato, foi autor de três medidas que merecem destaque. A primeira foi o plano cruzado, 

em fevereiro de 1986. A segunda foi a declaração de moratória à dívida externa, em 

fevereiro de 1987, e a terceira foi a nova Constituição Federal promulgada em outubro de 

1988. Como o plano cruzado foi uma política superficial contra a inflação, que não resolveu 

sua causa fundamental, a inflação se acelerou de 1985 até 1990 e a moratória agravou ainda 

mais a situação. Em 1990, a inflação chegou a 1780%2
, o pior percentual na história 

brasileira 

A década de 90 marcou a reviravolta da economia brasileira com a abertura de mercados e a 

globalização. O presidente Fernando Affonso Collor de Mello (1990-1992) introduziu uma 

nova política econômica, negando por completo "o modelo brasileiro". Houve, . então, a 

liberação de importações, em vez da sua substituição, para tomar a indústria nacional mais 

1 Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Dicionário da economia brasileira. P43, Japão: 
Kokon Shoin, 1993. 
2 Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Dicionário da economia brasileira. P49, Japão: 
Kokon Shoin, 1993. 
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competitiva. Também, tentou-se controlar a inflação, a redução da interferência do governo 

nas atividades econômicas e a renegociação da dívida externa Ao longo da implementação 

dessa nova política econômica, Collor congelou os ativos financeiros por 18 meses. Collor 

também eliminou uma longa lista de incentivos para empresas brasileiras e tarifas sobre 

importações. Por exemplo, o imposto de importação de televisores baixou de 65% para 30% 

em três anos3
• Isso fez com que houvesse uma concorrência direta com os competidores 

mais eficientes do globo. Em contraste com o México, cuja integração à Nafta (Associação 

de Livre Comércio da América do Norte) levou dez anos, a abertura do mercado brasileiro 

ocorreu em poucos meses. 

Quatro anos mais tarde, o governo brasileiro criou o Plano Real. Ele foi elaborado sob a 

coordenação do Ministro da Fazenda naquela época, Fernando Henrique Cardoso, que foi 

depois eleito presidente da República (1994-2002). O novo modelo econômico, baseado no 

Plano Real, consiste em 4 fatores que sucederam as "Diretrizes Gerais para a Política 

Industrial e de Comércio Exterior" criadas pelo governo Collor em 1990. Eles abordavam o 

controle da inflação, a liberação de importações e a abertura do mercado, a privatização das 

empresas estatais e a promoção do investimento direto pelo capital estrangeiro. Devido ao 

sucesso da implantação do Plano Real, a inflação, que atingiu 2700% em 1993, cessou 

completamente e a economia brasileira cresceu.4, 1% em média de 1993 até 19974
• 

Em julho de 1997, a crise monetária, que teve início na Tailândia e que foi agravada com a 

moratória declarada pela Rússia logo em seguida, espalhou-se rapidamente pelo mundo 

inteiro. O Brasil respondeu com a elevação· da taxa de juros e a interferência no mercado 

cambial. Mas em janeiro de 1999, finalmente deixou-se a taxa de câmbio flutuar e, 

conseqüentemente, o real foi depreciado em mais de 64% em relação ao dólar. O cenário se 

repetiu em 2001, quando a preocupação com a ameaça de uma crise de energia, combinada 

3 Portaria 58 de 31 de Janeiro, 1991. 
4 JAPAN DESK. Os dados da economia brasileira, P18. São Paulo, 2003. 
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com as complicações da economia argentina, provocaram uma desvalorização do real de 44% 

entre janeiro e outubro. Entretanto, a crise não afetou tão seriamente o país nesta vez, o 

Brasil se recuperou e o PIB atingiu 4,4% em 20005
• 

Em 2002, ao fmal de oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi eleito 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - até o momento) do PT (Partido dos 

Trabalhadores). No final do ano de 2002, durante a campanha eleitoral, a moeda 

desvalorizou em 30% devido à preocupação com a possibilidade de o partido de esquerda. 

assumir o governo. Mas a política mais moderada do novo governo .Lula contribuiu para 

estabilizar a economia, assim como também foram importantes as reformas da previdência 

social e do sistema tributário, que possibilitaram a recuperação e o crescimento da economia. 

Somando a conjuntura política e macroeconômica por 20 anos, de 1984 até agora, podemos 

dizer que as duas décadas foram bastante tumultuadas. Isso poderia ser representado pelos 

seguintes fatores: os anos perdidos de 80 (devido à estagnação do "modelo brasileiro" e ao 

populismo como reação ao governo militar), a abertura do mercado e globalização no início 

dos anos 90, o sucesso do Plano Real e as suas reações inversas no final da década de 90 e a 

ascensão ao poder de um partido de esquerda. As mudanças dramáticas são refletidas na 

trajetória do PIB e na renda per capita (Figura 1.1 ). Considerando-se como os choques 

afetam a habilidade de construir competitividade duradoura, não é difícil imaginar os 

inúmeros problemas enfrentados pelo presidente de uma empresa no Brasil durante o período~ 

E aqui merece ser analisada a situação da indústria em geral e do setor eletroeletrônico ao 

longo da mudança política e macroeconômica durante esses 20 anos. 

5 JAPAN DESK. Os dados da economia brasileira, Pl8. São Paulo, 2003. 



FIGURA 1.1 PIB e renda per capita 
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A figura 1.2 mostra a trajetória do número de empresas no setor eletroeletrônico dentro do 

"ranking 500" da revista EXAME 500 Melhores e Maiores (de 1984 até 2003). A figura 1.3 

mostra a trajetória de venda do ramo eletroeletrônico e a sua participação nas 500 empresas 

em termos de valor. 

A média do número das empresas no setor eletroeletrônico, de 1984 até 2003, é igual a 30. 

A média do valor de venda é 12,038 milhões de dólares e a de sua participação é 5,5% dentro 

de toda a indústria. Segundo a figura 1.3, até o início dos anos 90, a participação do setor 

eletroeletrônico era alta quando comparada com a venda. Mas, em seguida, a participação 

caiu mesmo com o aumento das vendas, o que significa que a taxa de crescimento daquele 

setor não acompanhou a taxa de crescimento da indústria em geral. Como conseqüência, a 

presença do setor diminuiu no mercado brasileiro. Outro fator notável no setor 

eletroeletrônico foi o advento de alguns fabricantes de telefone celular depois do ano de 1996, 

fazendo-se figurar as empresas deste segmento no ranking das 500 Melhores e Mariores. O 
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fato de que o faturamento desses fabricantes de telefone celular permanece crescendo 

drasticamente, complementa a estagnação ou queda de faturamento das empresas na área de 

eletrodomésticos. 

FIGURA 1.2 Eletroeletrônico I Número das empresas 
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Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

FIGURA 1.3 Eletroeletrônico I venda e participação 

'!:::::::]VENDAS -+-PARTICIPACAO I 
(US$milhões) 20000 .-:----_;__ ________________ __;. _ _, (em%) 

18000 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 
o L-~~J--L~~~~~~L-~~~~~~~~~L-J 

Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Para esclarecer a tendência do setor eletroeletrônico, é interessante que se faça uma 

comparação em termos de desempenho com alguns outros ramos da indústria, inclusive com a 
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indústria em geral, tomando por base, mais uma vez, os dados financeiros da revista EXAME 

500 Melhores e Maiores. Os índices que foram analisados são: crescimento real, margem 

das vendas, endividamento geral e rentabilidade do patrimônio liquido. Inicialmente, será 

analisado o item "crescimento real". 

A figura 1.4 mostra o percentual de crescimento real, aqui traduzido como as vendas do 

último exercício sobre as do exercício anterior, já descontada a inflação, de cada segmento de 

indústria, ou seja, da indústria como um todo em geral, eletroeletrônica, automotiva, de 

tecnologia e de computação. Em geral, a flutuação do crescimento dos setores segue mais 

ou menos a mesma tendência influenciada pelas conjunturas políticas e macroeconômicas, 

apesar de que a flutuação da indústria em geral mostrou-se um pouco menor que a dos outros 

ramos. 

Na época do Plano Cruzado, em 1986, por causa do congelamento dos preços na época de 

superinflação, houve um aumento muito grande no crescimento do setor eletroeletrônico. 

Por outro lado, o crescimento ficou negativo depois do congelamento da poupança em 1990, 

que interrompeu a liquidez de capital. Em 1994, houve, novamente, um aumento muito 

grande no crescimento do setor, provavelmente em função do sucesso do Plano Real, mas 

apresentou nova queda em 1999 quando houve uma desvalorização considerável da moeda . 

. Outro fato que merece atenção é que .a taxa de crescimento das áreas de tecnologia e 

computação, depois de 1997, passou· a ser mais estável do que a de outros ramos, 

provavelmente por causa do desenvolvimento da área de TI (l'echno/ogy lnformation) que 

ocorreu exatamente neste período. A taxa de crescimento em média da indústria em geral, 

eletroeletrônica, automotiva e de computação é de 2,8%, 3,8%, 3,7% e 7,9% 6 

respectivamente. A indústria como um todo tem uma flutuação menor e a taxa de 

crescimento média também é menor. A área de tecnologia e computação tem uma flutuação 

maior, mas ao mesmo tempo tem uma taxa de crescimento em média maior. Tudo indica 

6 Vide Apêndice 1 Crescimento real 
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que o princípio de "High risk, high return" pode ser aplicado a essa situação. Ambas as 

taxas dos setores eletroeletrônico e automotivo são razoavelmente flutuantes, mas a taxa 

média do setor eletroeletrônico é um pouco melhor do que a do automotivo. (3,8% contra 

3,7%) 

FIGURA 1 .4 Crescimento real 
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Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2000 

conforme Apêndice 1 

A respeito da margem das vendas, que é o lucro ajustado depois do imposto de renda sobre 

vendas, a flutuação de todos os ramos também segue a mesma tendência do crescimento real, 

conforme demonstrado pela Figura 1.5. A margem das vendas de computação e tecnologia é 

muito flutuante, apesar de nunca ter tido uma taxa negativa depois de 1997. Ainda antes de 

1990, exceto para os setores de tecnologia e computação, a margem das vendas de todos os 

ramos foi positiva. Provavelmente, a justificativa para tanto é que a política de substituição 

de importações, junto com a barreira para importações, tenha ajudado a proteger as indústrias 

em geral. A margem das vendas em média da indústria em geral, eletroeletrônica, 

automotiva e de tecnologia e computação é 3,0%, 1,6%, 1,9% e 1,3%7 respectivamente. A 

magem das vendas da área de tecnologia e computação mostra o menor percentual, talvez 

devido à flutuação muito grande, especialmente à taxa negativa no início dos anos 90. 

7 Vide Apêndice 2 Margem das vendas 



FIGURA 1.5 Margem das vendas 
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.Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

conforme Apêndice 2 
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O endividamento geral é um índice importante para que seja verificada a segurança da 

empresa. A figura 1.6 mostra o endividamento geral de cada . ramo de indústria. 

Geralmente, quanto menor o percentual do endividamento geral, tanto mais segura a empresa, 

mas também mais conservadora, razão pela qual, nestes casos, pode-se dizer que ela não está 

aproveitando agressivamente as oportunidades. De fato, isso depende da taxa de 

endividamento e do retomo de negócio. Se a taxa de retomo do negócio é maior que a do 

endividamento, é melhor ter endividamento e colocar capital no negócio. Porém, num país 

como o Brasil onde a taxa de juros é extremamente alta e flutuante, além de existir a 

alavancagem de financiamento negativo, é melhor não ter nenhum endividamento. Por 

exemplo, é provável que o alto endividamento do ramo de tecnologia e computação seja uma 

explicação da baixa margem de retomo em média. 



FIGURA 1.6 Endividamento geral 

-TOTAL -aETRORETRO. -AUTOMOTNO -TECHNOLOGIA ECOMPUTACAO 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

~mo/o) 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 
Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

conforme Apêndice 3 
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A rentabilidade do patrimônio, ou seja, o lucro líquido ajustado depois do imposto de renda 

sobre o patrimônio líquido ajustado, é um índice utilizado para que sejam medidas a força e a 

competitividade geral da empresa. A figura I. 7 mostra a rentabilidade do patrimônio de 

cada indústria. A rentabilidade do patrimônio do setor eletroeletrônico era positiva antes do 

"Choque Collor", quando houve a interrupção dos índices crescentes de inflação à custa da 

retirada de moeda de circulação no mercado, e recuperou-se depois na época do Plano Real, 

caindo novamente quando houve a desvalorização da moeda em 1999. Em geral, como se 

depreende da leitura do gráfico apresentado, a rentabilidade era mais alta nos anos 80 (14,3%) 

que aquela constatada nos anos 90 (1,2%)8
. A rentabilidade do ramo automotivo traçou, 

mais ou menos, a mesma linha do setor eletroeletrônico, mas diferenciou-se depois do ano 

2000. Estes resultados podem ter ocorrido em função das exportações promovidas pelos 

fabricantes do setor automotivo para os mercados norte-americano e europeu, o que não se 

deu freqüentemente com o segmento eletroeletrônico, que apostava no mercado intemo, com 

apenas poucas empresas direcionando-se para a exportação. A média da rentabilidade do 

patrimônio da indústria em geral, eletroeletrônica, automotiva e de tecnologia e computação é 

s Vide Apêndice 5 Retabilidade do patrimônio em média 



6,0%, 6,6%, 6,8% e 3, 7%9 respectivamente. 

FIGURA 1.7 Rentabilidade do patrimônio 
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Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

conforme Apêndice 4 
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Em suma, o crescimento das vendas, a margem das vendas e a rentabilidade do patrimônio de 

todos os ramos, inclusive da indústria em geral, foram influenciados consideravelmente pela 

turbulência da conjuntura política e econômica verificada no período compreendido entre 

1984 e 2003. Entretanto, como a indústria em geral congrega não somente a indústria de 

manufatura mas ainda inclui os setores de comércio e serviços e os seus índices flutuam 

menos que os de outros ramos da indústria de manufatura, poder-se-ia conjecturar que o 

impacto da turbulência política e macroeconômica exerce maior influência nas indústrias de 

manufatura como as do setor eletroeletrônico. 

Além disso, o índice de endividamento geral mostra que os setores eletroeletrônico, 

automotivo e de tecnologia e computação apresentam maior endividamento que o da indústria 

em geral, o que aparenta ser uma explicação para a baixa margem das vendas pagando alta 

taxa de juros. 

9 Vide Apêndice 4 Retabilidade do patrimônio 
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1.3. Desempenho das empresas de diferentes nacionalidades 

Neste sub-item, será analisada a possível existência de diferenças entre as empresas de 

distintas nacionalidades no setor eletroeletrônico. Para se indicar o país de origem e o 

controle acionário, foram utilizados os dados da revista Exame Melhores e Maiores 500, 

sendo que, no caso de concentração de capital, como, por exemplo, aquisições ou fusões que 

mudassem a origem do capital da empresa menor, adotou-se a informação mais recente obtida 

por meio da mesma fonte. 

Inicialmente, a figura 1.8 mostra o número das empresas com capital de origens variadas, ou 

seja, empresas européias, americanas, japonesas e brasileiras atuando no setor 

eletroeletrônico. 

FIGURA 1.8 Número das empresas de variadas origens 

(Número) 
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o 

Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores ediçôes 1984 a 2003 
conforme Apêndice 6 

O número das empresas européias e brasileiras, em média, é 1 O, seguindo pelas empresas 

americanas (6)10 O número das empresas japonesas, em média, é 3, que é o menor das 4 

origens indicadas pelo gráfico. O número das empresas brasileiras atingiu o pico em 1990, 

mas depois diminuiu drasticamente. Em 1990, o então presidente Fernando Collor eliminou 

lO Vide Apêndice 6 Número das empresas de variadas origens 
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abruptamente a ma10na das tarifas de importação. Depois de mais de três décadas de 

protecionismo, decorrente da política de substituição de importações, as empresas viram-se 

diante da competição internacional da noite para o dia. Com certeza, essa abertura repentina 

do mercado afetou o número das empresas brasileiras no setor eletroeletrônico no ranking da 

Exame 500 Melhores e Maiores. 

A figura 1.9 mostra a média de cada período da margem das vendas e da rentabilidade do 

patrimônio das empresas com capital de origens variadas. A figura 1.1 O mostra a média de 

cada período do endividamento geral das empresas de origens variadas. Dentro das 

empresas de quatro origens variadas, as empresas americanas, em média, obtiveram a melhor 

margem das vendas, a melhor rentabilidade do patrimônio e o menor endividamento geral. 

FIGURA 1.9 

Margem das vendas 

EUROPEIA AMERICANO JAPONES BRASILEIRO 
1984-1989 4.6 4.4 (0.5) 3.0 
1990-1999 0.2 1.7 (0.1) 0.3 
2000-2003 .· (7.5) (1.1) (18.0) (2.6) 

MEDIA TOTAL 0.0 2.0 (3.8) 0.6 

Rentabilidade do patrimônio 

EUROPEIA AMERICANO JAPONES BRASILEIRO 
1984-1989 12.3 18.7 (27.2) 5.5 
1990-1999 (9.4) 4.8 9.2 (3.9) 
2000-2003 (1 00.8) 4.5 (444.9) (17.2) 

MEDIA TOTAL (21.2) 8.9 (53.4) (3.7) 

Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 
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FIGURA 1.10 

Endividamento geral 

EUROPEIA AMERICANO JAPONES BRASILEIRO 
1984-1989 46.7 44.2 73.6 48.1 
1990-1999 53.8 49.1 66.6 56.3 
2000-2003 60.6 53.5 78.1 48.3 

MEDIA TOTAL 53.0 48.5 71.0 52.2 

Fonte: Dados extraídos das Revistas Exame 500 Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 

Por outro lado, as empresas japonesas, em média, mostraram a pior margem das vendas, a 

pior rentabilidade do patrimônio e o maior grau do endividamento geral. Em geral, menor 

endividamento resulta em maior margem das vendas e rentabilidade do patrimônio, o que é 

um fator importante em países como o Brasil onde os juros são extremamente altos. 

A tendência geral durante os 20 anos considerados, de 1984 a 2003, parece ter sido a 

prevalência cada vez maior das empresas de capital estrangeiro em termos de número e venda, 

especialmente após o "Choque Collor" em 1990. Mas as empresas brasileiras que 

sobreviveram à turbulência dos anos 90 se tomaram mais competitivas, o que pode ser 

verificado pelos índices fmanceiros. Em geral, as empresas japonesas mostraram os piores 

índices financeiros durante esses 20 anos, o que é um fenômeno anormal quando comparado 

com seus resultados em outros países no mundo, especialmente no setor eletroeletrônicou. 

Este assunto será novamente abordado no quarto capítulo deste trabalho. 

11 Segundo a revista Fortune Global500 July 21, 2003, há 9 empresas japonesas dentre as 18 empresas no 
setor eletroeletrônico. A média de venda das empresas japonesas no setor eletroeletrônico Fortune Global 
500 é US$38.966 milhões e a média de margen das vendas é 0,1 %. 
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2.1. As melhores empresas no setor eletroeletrônico 
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Como vimos até aqui, a turbulência das conjunturas políticas e macroeconômicas no Brasil de 

1984 até 2003 realmente afetaram muito o desempenho de todas as empresas no país. Este 

tipo de influência parece ter sido ainda maior no setor eletroeletrônico. Entretanto, existem 

algumas empresas que mostraram um desempenho razoavelmente bom apesar de toda a 

turbulência. Estas empresas serão agora enumeradas, principalmente, pelo padrão de boa 

margem das vendas e de boa rentabilidade do patrimônio durante esses 20 anos (os dados não 

são completos em algumas empresas) e serão analisadas em detalhes. 

2.2. Semp Toshiba Amazonas S/ A 

Como representante das empresas brasileiras de excelência no setor eletroeletrônico, foi 

escolhida a Semp Toshiba Amazonas S/ A. A Semp (Sociedade Eletro Mercantil Paulista) 

foi fundada em 1942 na cidade de São Paulo. No início, sua principal atividade era a 

fabricação de rádios. No ano de 1951, a Semp lançou o mais sotisficado rádio da época, o 

PT76, que ganhou o carinhoso apelido de "capelinha" e atingiu grande sucesso de vendas até 

meados da década de 70. Confirmando mais uma vez seu pionerismo, em 1972, a Semp deu 

um grande passo no mercado e lançou o primeiro televisor 20 polegadas em cores do país. 

Mas nos anos 70, o mercado começou a ser liderado por grandes multinacionais - empresas 

alemãs, holandesas, americanas. Para sobreviver ao assédio da concorrência internacional, 

em 1977, a empresa fez um acordo de participação acionária de 40%, incluíndo parceria 

tecnológica com a Toshiba Corporation do Japão, o que deu origem à Semp Toshiba. Desde 

então, a Toshiba mantém a tecnologia e os brasileiros da Semp, responsabilizam-se pela 

gestão12
. 

12 www.semptoshibacom.br 
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Figura 2.1 SEMPlfOSHIBA AMAZONAS S/ A 
Informações gerais lmarÇQ 2004\ 

' 
Fundação 1942 

Matriz 
Rua Iça, 500, Distrito Industrial 
Manaus, AM 

Gapital N/ A 

Empregados 721 

Hennel Brothers 

99% 

Semp/T osh iba 
Componentes SA 

•Em 1977, aToshiba fez um acordo de participação 

acionária com a Sociedade Eletro Mercantil Paulista 

Ltda. (SEMP), que é a origem desta empresa. 

Fonte: Dun and Bradstreet Repor! 
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As principais subsidiárias são a Semp/Toshiba S/ A, a Semp/Toshiba Componentes S/ A (a qual 

fornece os componentes eletrônicos para a Semp/Toshiba Amazonas S/ A) e a Semp/Toshiba 

Informática, que fabrica computadores desktop e laptop. A Semp/Toshiba Amazonas S/ A 

possui 81,8% da Semp Toshiba S/ A e os 18,2% restantes estão divididos entre outros 

acionistas, mas essa parte menor das ações quase não apresenta um histórico de transações no 

mercado da Bovespa. Na verdade, a Semp/Toshiba Amazonas S/ A tem o controle do 

gerenciamento do grupo, enquanto que a Semp/Toshiba S/ A parece ser uma espécie de meio 

de financiamento, uma vez que seu controle acionário está quase que totalmente nas mãos da 

primeira empresa. Segundo a relação do capital, todo o direito das decisões gerenciais é 

concentrado na família Hennel, a família de fundadores da Semp, o que possibilita a rapidez 

na tomada de decisões. O atual presidente da Semp/Toshiba Amazonas S/ A, Afonso 

Antonio Hennel, já representa a terceira geração desde o fundador. 

A Semp/Toshiba Amazonas S/ A foi"eleita como a melhor empresa no setor eletroeletrônico 

por seis vezes na Exame Melhores e Maoires: 4 vezes consecutivamente, de 1993 até 1996, e 
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mais 2 vezes novamente de forma consecutiva, em 2002 e 2003. Em 1996, sobretudo, foi 

eleita como a melhor empresa dentro de todos os setores. De fato, ao longo destes 20 anos, a 

Semp/Toshiba Amazonas S/ A deu prejuízo somente em três ocasiões, sendo que a média de 

percentual do endividamento de longo prazo é muito baixa (0,4% em média) 13
• Estes dados 

podem ser melhor visualizados nas figuras 2.2 e 2.3 a seguir. 

FIGURA 2.2 Semp/Toshiba Amazonas S/A 
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Fonte: Dados extraídos das Revistas 500 Exame Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 
conforme Apêndice 7 

13 Vide Apêndice 7 Sernp Toshiba Amazonas S/ A 



FIGURA 2.3 Semp/Toshiba Amazonas S/A 
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Fonte: Dados extraídos das Revistas 500 Exame Melhores e Maiores edições 1984 a 2003 
conforme Apêndice 7 
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A primeira razão do sucesso da Semp/Toshiba Amazonas S/ A, de acordo com os analistas 

financeiros, é o seu "olho de águia"14 para detectar, sempre e com uma boa antecedência, 

uma crise e armar-se para ela, prática que ocorreu especialmente no início dos anos 90. 

Identificando a emergência de uma crise de longa duração em 1991, com agilidade começou a 

implementar o TQM (Total Quality Management) introduzindo um programa de melhoria da 

qualidade e de redução de custos na sua fábrica em Manaus e reformulou sua linha de 

produtos. Cortou pela metade o número de modelos de TV para ficar apenas com os de 

preços mais competitivos, deixou de fabricar rádios, o símbolo da empresa desde a fundação, 

para comercializar aparelhos mais baratos, importados, e diversificou a produção com o 

lançamento de equipamentos para automação de escritório, como o fax Toshiba, e para 

comunicações, como telefones sem fio e até computadores. Sobre o quadro de pessoal, que 

em 1991 chegava a 2900 empregados, tratou de reduzi-lo para aproximados 1700 empregados 

ao longo de três anos. A medida de TQM foi aplicada até externamente à organização, 

atingindo, por exemplo, todos os seus fornecedores, que de 350 limitaram-se a apenas 11 O no 

14 Expressão utilizada em artigo sobre a performance da empresa na revista Exame Melhores e Maiores 
500 P173 Agosto 1993 
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final do período de implementação de mudanças. A Semp Toshiba Amazonas S/ A também 

entendeu que somente deveria continuar vendendo seus produtos para empresas que tivessem 

a capacidade de adequar-se às normas da ISO 9000, padrão europeu de qualidade à época. 

A segunda razão do sucesso é que a empresa é uma das menos endividadas. A sua saúde 

fmanceira, portanto, é outra importante característica da Semp Toshiba Amazonas S/ A. O 

endividamento geral em média ao longo destes 20 anos foi de 31,0% e o endividamento de 

longo prazo de até 0,4%, o que demonstrou uma política de distância absoluta dos 

empréstimos bancários. Além disso, segundo a demonstração do resultado no ano de 2003 

publicada em Jornal do Comércio de Manaus, a empresa tinha receitas financeiras na ordem 

de R$64,363mil, que representavam 31,3% do EBIT (Eaming before Income Tax). Isso 

significa que a Semp Toshiba Amazonas S/ A, ao contrário de muitas empresas do setor, está 

aproveitando o excesso de caixa para realizar muitas aplicações fmanceiras, orientando-se 

pela certeza de que quando a taxa de juros está alta, normalmente verifica-se uma depressão 

na economia, fazendo com que a demanda caia, enquanto as aplicações financeiras geram 

bastante retomo. Nesse sentido, as aplicações financeiras funcionam como risk hedge da 

própria operação, a fabricação e venda dos produtos eletroeletrônicos. 

A terceira razão do sucesso é que a Semp Toshiba Amazonas S/ A adotou um programa de 

participação nos lucros como forma de estimular os empregados muito antes deste tema virar 

uma obsessão entre os profissionais de recursos humanos. O programa é uma pista de mão 

dupla: quando as metas são atingidas, o valor é repassado automaticamente ao empregado; 

quando nenhuma das metas fixadas é alcancada, o funcionário é dispensado. O 

ex-presidente Brandão Hennel diz: "Quando está motivado, um homem consegue superar 

qualquer meta"15
. 

Finalmente,. o fator mais importante do sucesso da Semp Toshiba Amazonas S/ A é a 

concentração e rapidez das decisões da política da empresa Acompanhando as mudanças 

15 ''Uma Orquestra que não desafina" Exame Melhores e Maiores 500 Agosto 1996 
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políticas e macroeconômicas do país, a família Hennel, que tem uma forte rede de relações 

pessoais, praticamente decide tudo. A concentração e a rapidez das decisões e a rede de 

relacionamentos pessoais, que possibilita recolher informações importantes, são pontos-chave 

para manter o bom desempenho da empresa num país como o Brasil, que enftentou tantos 

períodos de turbulência política e macroeconômica ao longo dos 20 anos analisados para a 

realização deste trabalho. 

2.3.. Springer Carrier Ltda. 

A Springer Canier é a maior fabricante de condicionadores de ar no Brasil, sendo a única 

empresa que oferece desde equipamentos do tipo janela aos sistemas centrais de refrigeração 

(de grandes capacidades), capazes de refrigerar ambientes como shopping centers, hotéis e 

hospitais, além de serem largamente utilizados em processos industriais. 

A Springer & Cia. foi constituída em 24 de maio de 1934 em Porto Alegre no Rio Grande do 

Sul. Inicialmente, seu negócio era a representação e a fixação de refrigeradores comerciais. 

A fabricação de refrigeradores comerciais destinados a restaurantes, hotéis e lanchonetes 

começou em 1941. A partir de 1950, ela começou a fabricar refrigeradores domésticos, 

estendendo seu mercado para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Junto do 

aprimoramento de seu nível tecnológico, houve o aumento na demanda por seus produtos e, 

consequentemente, no volume de vendas16
• 

Em 1955, foi inaugurada a primeira fábrica com linha de produção. Três anos depois, a 

Springer lança o primeiro condicionador de ar de janela da América Latina. Existem 

aparelhos deste modelo funcionando até hoje, como no memorial da Springer Carrier, 

localizado no parque industrial de Canoas. 

Em 1985, se deu a consolidação da parceria tecnológica e financeira com a Carrier e, desde 

16 www.springer.com.br 
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1991, a Springer Carrier S.A. recebeu um vasto investimento tecnológico e administrativo, 

sempre com o objetivo de qualificar ainda mais os seus produtos. Em 2000, a empresa 

mudou o nome para Springer Carrier Ltda. 

A respeito da relação do capital, como podemos verificar na figura 2.4, United Technologies 

International S.A.S, uma empresa financeira localizada na França do grupo UTC (United 

Technologies Corporation) que controla a Carrier e outras empresas, como a Otis, que juntas 

faturaram mais de 24 bilhões de dólares e tem 130.000 funcionários em 168 países, 

atualmente possui 80,86% do capital da Springer Carrier Ltda. A Springer Carrier Ltda. 

possui 99,99% do capital da Climazon Industrial, que fabrica condicionadores de ar de 

pequeno porte e compressores. 

FIGURA 2.4 Springer Carrier Ltda .. 
Informações gerais lmarÇQ 2004) 

' 
Fundação 

Matriz 

Capital 

Empregados 

1934 

Rua Betro Círio 521, Sao Luis 
92420.030, Canoas, RS 

R$89.000.000 

1,200 

C.,. Climazon Industrial Lida 

/(M~naus) 

Springer Carrier Lida 
(Canoas) 

q 

Fabricação de compressor 

• Começou como representação e fixação de 

refrigeradores comerciais. 

• Em 1985, recebeu o capnal da UTS ( Carrier) e 

a Springer S/ A se tomou uma holding company. 

O controle do negócio foi transferido para a Carrier. 

• Em 1991, mudou o nome da empresa para Springer 

Carrier Lida. Fonte: Dun and Bradstreet Repor! 

Desde 1985 até 2003, a Springer Carrier Ltda. apresentou prejuízo somente por três vezes. 

A margem das vendas em média (2,7%) e a rentabilidade do patrimônio em média (8,9%)17 

são índices que se inserem acima das médias no setor eletroeletrônico (1 ,6% e 6,6% 

. 18) repectlvamente . De fato, a Springer Carrier foi eleita a melhor empresa no setor 

17 Vide Apêndice 8 Springer Carrier Ltda. 
18 Vide Apêndice 2 Margem das vendas e Apêndice 4 Retabilidade do patrimônio 
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eletroeletrônico por duas vezes consecutivas, em 2000 e em 2001. 

A primeira razão do sucesso da Springer Carrier Ltda. é a agressividade e a modernização, 

com base em programa de gestão de qualidade a partir de meados dos anos 90, trazendo 

índices de produtividade cada vez maiores. As linhas de produção ganharam equipamentos 

de última geração e, agora, num espaço três vezes menor, a empresa produz três vezes mais. 

O número de funcionários, que chegou a 2.800, caiu pela metade. Em 1999, 138 grupos de 

CCQ (Círculos de Controle de Qualidade) estavam em funcionamento e foram responsáveis 

por 1.800 sugestões de melhorias, que possibilitaram uma economia de mais de 1,6 milhão de 

dólares para seus cofres. Aproveitando a tecnologia de informação, os 150 principais 

clientes já fazem seus pedidos por meio da Internet. Para os fornecedores, a empresa 

desenvolveu o "Supplier on-line ", sendo que, atualmente, 80% deles estão ligados à Springer 

pela rede. 

A segunda razão do bom desempenho duradouro da Springer Carrier Ltda. é que a empresa 

está exportando uma quantidade razoável dos produtos fabricados para o mercado externo, 

principalmente para os Estados Unidos, beneficiando-se especialmente da mudança de câmbio 

que houve no início de 1999. Nesse sentido, a Springer Carrier Ltda. não é uma fábrica 

somente para o mercado doméstico, é principalmente o centro mundial de desenvolvimento de 

aparelhos de janela para as fábricas do grupo em todo o mundo. Em 1999, 23% das receitas 

vieram do mercado externo, o que funcionou como risk hedge para as flutuações da taxa de 

câmbio. 
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FIGURA 2.6 Springer Carrier Ltda. 
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A terceira razão do sucesso da empresa é sua política de recursos humanos. Entre outras 

ações, ela subsidia 100% da educação de seus funcionários, do ensino fundamental ao 

doutorado. Em 2000, a Springer Carrier Ltda. foi incluída na revista GUIA EXAME - AS 

MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR. A fábrica gaúcha foi premiada 

pelas melhores práticas em segurança, meio ambiente e saúde. Também uma coisa digna de 
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nota é que todos os quatro diretores principais, inclusive o diretor-presidente, são brasileiros, 

apesar de a empresa ser americana em termos de controle acionário. A delegação do poderes 

para a tomada de decisões do gerenciamento da empresa para a equipe local é grande, o que 

possibilita a flexibilidade e a rapidez frente às flutuações do mercado no Brasil. 

2.4. Philips da Amazônia Ind Eletrônica Ltda. 

A Philips, uma das maiores empresas no setor eletrodoméstico ·no mundo, começou a sua 

história na cidade holandesa de Eindhoven, no sul daquele país, quando o engenheiro 

mecânico Gerard Philips fundou uma pequena fábrica de filamentos de lâmpadas 

incandescentes e outros produtos elétricos em 1891. Incialmente voltada exclusivamente à 

produção de filamentos e lâmpadas incandescentes, a Philips tomou-se, na virada do século, 

uma das maiores produtoras de lâmpadas na Europa. 

A Philips desenvolveu-se com um programa consistente de expansão no século XX. Em 

1918, foi introduzido um emissor de raios-X e já no início dos anos 20, a Philips começou a 

proteger suas invenções registrando suas patentes, não apenas na área de iluminação mas 

também no campo do raio-X e na transmissão/recepção de sinais de rádio. A produção de 

receptores de rádio teve início em 1927 e a Philips registrou a marca de um milhão de 

aparelhos vendidos já em 1932. Em 1939, a Philips empregava 45.000 pessoas em todo o 

mundo e o faturamento da época girava em tomo de US$70 milhões19
• 

A segunda metade do século XX foi a época de desenvolvimento drástico da tecnologia no 

setor eletroeletrônico. Durante esse tempo, a Philips fez importantes contribuições para o 

desenvolvimento do sistema de gravação, transmissão e reprodução das imagens na TY. A 

invenção da fita cassete ocorreu no início dos anos 60 e seu lançamento no mercado chegou 

em 1963. Os primeiros circuitos integrados foram produzidos pela Philips em 1965. Nos 

19 www.philips.com.br 
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anos 70, as pesquisas na Philips no campo do armazenamento e transmissão de imagens, som 

e dados resultaram no desenvolvimento do CD, do CD-ROM, dos discos ópticos com som e 

imagem e de avançados sistemas de telecomunicação. Em 1983, o CD foi lançado 

mundialmente e, ao mesmo tempo, a Philips atingia a marca de 1 00 milhões de aparelhos de 

TV fabricados no mundo. 

A década de 90 foi um período de importantes mudanças para a Philips. Um programa de 

reestruturação foi implantado para reconduzir a companhia na direção da rentabilidade e da 

confiança perante a comunidade econômico-fmanceira. Nesse esforço, a Philips definiu 

algumas áreas de atividade prioritárias e estratégicas - seu core business. Algumas 

atividades e empresas do grupo foram vendidas. 

Atualmente, mais de 100 anos após sua fundação, a Philips esta se reorientando para enfrentar 

os desafios deste novo século e se beneficiar dos esforços que estão sendo despendidos na 

tecnologia digital. Em 2003, de acordo com os dados da revista Fortune 500 de 21 de julho, 

a Philips ocupou o décimo lugar entre as empresas eletroeletrônicas globais com o 

faturamento de EUR 29 bilhões, . sendo líder global na área de eletrodomésticos, 

semicondutores e equipamentos de medicina, além dos outros produtos. A empresa tem 

165.300 empregados em mais de 60 países no mundo inteiro. 

A Philips chegou ao Brasil em 1924 e abriu o primeiro escritório no Rio de Janeiro. Nessa 

época, a empresa importava lâmpadas incandescentes e, nos anos seguintes, aparelhos de 

rádio. Em 1948, a Philips instalou uma fábrica de produtos para iluminação em São Paulo e 

em 1950 já iniciou a produção de aparelhos de rádio no Brasil. Em 1971, acompanhando a 

política do governo brasileiro para desenvolver a zona franca de Manaus, a Philips inaugurou 

uma fábrica no local. Desde então, com a expansão de produtos eletrodomésticos, a Philips 

tomou-se uma das maiores empresas na indústria brasileira, ocupando a liderança no ramo de 

eletrodoméstico no país. Por exemplo, todas as participações no mercado de televisores em 
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cores, DVD e aparelhos de som da Philips são em tomo de 20,0%20
, o que representa o 

primeiro ou o segundo lugar em cada linha de produtos. 

FIGURA 2.7 Philips da Amazônia lnd. Eletrônica LTDA. 
Informações gerais (março. 2004) 
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Por duas vezes, em 1986 e em 1991, a Philips foi eleita a melhor empresa no setor 

eletroeletrônico e no período entre 1984 e 1995, nunca amargou prejuízos nem mesmo no 

momento de abertura do mercado no início dos anos 90, quando muitas empresas, inclusive as 

empresas de excelência, apresentaram péssimos resultados financeiros. Entretanto, os dados 

financeiros da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. não são completos: de 1996 até 2000, 

não apareceram no ranking 500 na revista Exame Melhores e Maiores, o que dificulta a 

possibilidade de qualquer análise mais aprofundada para aquele período. Em 2001, 

reapareceram os dados financeiros, mas as vendas representaram quase metade das vendas 

verificadas em 1995 e tanto a margem das vendas como a rentabilidade do patrimônio foram 

negativas. Estes resultados talvez tenham ocorrido em virtude da desvalorização muito 

grande que aconteceu no início de 1999 e da bancarrota de grandes lojas como Mappim e 

Arapuã. 

A força da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. decorre da ampla nacionalização dos 

20 Pesquisa feita pela Panasonic do Brasil Ltda. 
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componentes pelas empresas do grupo Philips no Brasil. Por exemplo, em 1957, a Philips já 

começou a produção de cinescópios (tubos de imagem), que é o componente principal para a 

fabricação de televisores, e até o ano 1996, quando a Samsung, empresa coreana do setor 

eletroeletrônico, começou a produção de cinescópios em Manaus, a Philips era a única 

empresa que fabricava cinescópios e fornecia estes componentes para quase todos os 

fabricantes de televisores no Brasil. Esses cinescópios feitos pela Philips em terras 

brasileiras não somente são vendidos para o mercado doméstico mas também exportados para 

Argentina, Europa e México, apesar de a demanda do modelo feito no Brasil para os 

televisores de 14 e 20 polegadas ter diminuído no mercado externo. Nesse sentido, a fábrica 

de cinescópios do grupo Philips no Brasil é o centro de fabricação dos cinescópios de pequeno 

porte na estratégia global, assim como o compressor da Springer Carrier Ltda. 

A Philips no Brasil também acompanhou o movimento do programa de reestrutração para 

racionalizar a companhia na direção da rentabilidade na década de 90. Desde 1996, a 

empresa tem aumentado gradualmente a terceirização da sua produção para EMS (Electronics 

Manufacturing Servite) como a Flextronics21 ou a Jabil. Em 2000, a fábrica de resistores 

eletrônicos em Recife foi vendida para a Phoenix que é formada por um grupo de 

ex-:funcionários22
• No mesmo ano, houve uma fusão entre a Philips e a LG2

\ empresa 

coreana do setor eletroeletrônico, para a fabricação de cinescópios. Em 2002, uma parte da 

produção de televisores foi transferida para a fábrica na Argentina, que tinha capacidade 

ociosa e oferecia mão-de-obra mais barata24
• Em 2003, a produção do ferro de passar roupa 

21 "Flextronics investing $90 milion" Gazeta Mercantil Intemational Weekly Edition from Nov8 to Nov14 
1999 
22 "Philips seUs its last resistor plant" Gazeta Mercantil Intemational Weekly Edition from Apri13 to April 
9,2000 
23 ''Three Philips TV mbe factories will not close" Gazeta Mercantil Weekly Edition from December 4 to 
December 1 O, 2000 
24 "Multinationals now exporting from Argentina" Gazeta Mercantil Weekly Edition from April22 to 
April28, 2002 



foi transferida da China para o Brasil para atender o mercado de toda a América Latina25
. 

FIGURA 2.8 PHILIPS DA AMAZONIA IND ELETRONICA L TOA. 
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FIGURA 2.9 PHILIPS DA AMAZONIA IND ELETRONICA L TOA. 
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A respeito da política de recursos humanos da Philips do Brasil, pode-se dizer que é muito 

estratégica e globaL Todos os trabalhos burocráticos, como folha de pagamento, são 

terceirizados e a Philips do Brasil concentra-se no trabalho estratégico de incentivar e 

25 "Philips transfers production frorn China" Gazeta Mercantil Weekly Edition frorn April21 to Apri127, 
2003 
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desenvolver a capacidade dos funcionários. Para os funcionários de nível executivo, existe o 

sistema de stotk option, que dá direito de comprar ações da empresa com preço fixo, mesmo 

que este valor tenha aumentado no mercado. A troca de funcionários também é global: na 

intranet da empresa, existe inclusive a possibilidade de acesso ao site denominado "Carrier 

Center", pelo qual os funcionários podem ter acesso à existência de vagas na empresa em 

qualquer lugar no mundo. Qualquer funcionário pode candidatar-se àquelas vagas, não 

importando · o . sexo e a nacionalidade. Quanto à estrutura da administração, três dos 

principais diretores da Philips da Amazônia lnd. Eletrônica Ltda. são brasileiros natos, 

inclusive o diretor-presidente, havendo apenas um holandês entre todos os diretores no grupo 

Philips do Brasil. Nesse sentido, percebe-se que a gestão da empresa é delegada totalmente 

para a equipe local. 

Em suma, a primeira razão do . sucesso da Philips é a nacionalização dos componentes 

eletrônicos-chave aproveitando a barreira de impostos, que é ainda significativa mesmo tendo 

sido aberta depois da abolição da política de substituição de importações. A segunda razão 

do sucesso é a exportação dos produtos feitos no Brasil dentro da estratégia global da empresa, 

o que serve para balancear a flutuação da demanda no mercado doméstico. A terceira razão 

do sucesso é o incentivo e a utilização dos funcionários, inclusive com intercâmbio entre 

diferentes países, independentemente de sexo, grupo étnico e nacionalidade. 

2.5. Siemens Ltda. 

A Siemens pode ser considerada como uma potência global em engenharia eletroeletrônica. 

A empresa tem 426.000 funcionários atualmente, em 190 países, em vários segmentos de 

negócios com o faturamento de US$77 bilhões. De fato, a Siemens atende a diversas áreas, 

como telefones fixos e telefones celulares (inclusive o sistema central de telefone fixo) e a 

estação de rádio-base dos celulares, automatização de fábricas, equipamentos médicos para 
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hospitais, geradores de energia para usinas elétricas, sistemas eletrônicos automotivos 

(inclusive a fabricação de trens), lâmpadas incadescentes e fluorescentes de iluminação, etc. 

A Simens foi fundada em 184 7 em Berlin na Alemanha por Werner von Siemens ·e Johann 

Georg Halske26
• O primeiro sucesso da empresa foi o contrato para a instalação da linha de 

telégrafo entre Berlin e Frankfurt, e depois deste sucesso, a Siemens expandiu as suas 

atividades para outros países da Europa. Na década de 70 do século XIX, a Siemens já tinha 

representações em todos os mercados-chave no estrangeiro. 

Em 1897, a empresa foi reformada como sociedade anônima e, a partir daí, começou a fazer 

várias aquisições e fusões. Por exemplo, a Telefunken, a empresa para desenvolver a nova 

área de rádio, foi fundada a partir da fusão com a AEG Aktiengesellschaft. Nessa época, a 

Siemens registrou algumas notáveis realizações tecnológicas na área de transporte ferroviário. 

Em Budapeste, construiu o primeiro metrô no continente Europeu. Em 1914, a Siemens 

tinha 82.000 funcionários no mundo inteiro, um quarto dos quais trabalhavam fora da 

Alemanha. Mas a erupção da primeira guerra mundial destruiu totalmente a indústria da 

Alemanha inclusive a Siemens, que perdeu 40% do seu capital naquela ocasião. 

Depois da primeira guerra mundial, a Siemens recuperou-se gradualmente sob a orientação de 

Carl Friedrich Siemens, o filho mais jovem do fundador. Ele distribuiu cada área de negócio 

entre as subsidiárias especializadas e empresas relacionadas. Como consequência, gerou 

várias empresas concentradas em áreas específicas, mesmo fazendo uma publicidade 

unificada para manter a marca Siemens. Na década de 30 do século passado, começou· a 

política econômica socialista nacional que aumentou a interferência do governo na indústria, o 

que teve continuidade até o final da segunda guerra mundial. No decorrer da guerra, a 

Alemanha foi destruída completamente e a Siemens perdeu 4/5 do seu ativo total. 

Em 1945, a reconstrução da Siemens teve início com um programa de manufatura inicial para 

serviços públicos e utilidades como a rede ferroviária e a geração de força. Em 1955, a 

26 www.siemens.com 

BIBLIOTECA ~(ARL A. BOEDECKEP 
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Siemens conseguiu readquirir com sucesso as suas empresas expropriadas nos países 

estrangeiros, inclusive a patente e a marca, o que provocou a expansão dos negócios fora da 

Alemanha. Em 1965, a Siemens apresentou o primeiro circuito integrado de produção de 

massa na Europa. Em 1969, as unidades do negócio foram consolidadas em seis grupos 

operacionais: componentes, sistema de dados, engenharia de energia, instalações elétricas, 

engenharia médica e telecomunicações, cujas estruturas basicamente continuavam até o início 

dos anos 90. Atualmente, enfrentando o novo século com uma história de mais de 150 anos, 

a Siemens está reorganizando as suas grandes unidades de negócio em entidades menores para 

se preparar para operar num mercado mais complexo e global. 

As primeiras atividades da Siemens no Brasil datam de 186727
, com a instalação da linha 

telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1895, no Rio de 

Janeiro, era aberto o primeiro escritório e, dez anos mais tarde, ocorria a fundação da empresa 

no Brasil. Desde então, a Siemens desempenhou um papel importante no desenvolvimento 

da indústria brasileira, especialmente depois do governo de Juscelino Kubistchek, na área de 

telecomunicações e de geração de energia como na usina hidrelétrica de Itaipu. Atualmente 

o grupo da Siemens no Brasil conta com 7.482 empregados e dez unidades fabris, algumas 

ocupando lugar de destaque na organização mundial, como a fábrica de Manaus, um dos três 

centros de competência mundiais da Siemens para a fabricação dos telefones celulares GSM. 

27 www.siemens.com.br 
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A Siemens Ltda. foi a ma10r empresa, em termos de valor, por três vezes no setor 

eletroeletrônico, em 1998, 2001 e 2002. Na verdade, a Siemens mais que triplicou o seu 

faturamento de US$660 milhões para US$1.985 milhões em 1998 quando a empresa adquiriu 

a Equitel (Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações), uma empresa brasileira de 

telecomunicação. A maior parte do faturamento atual da Siemens no Brasil vem da área de 

telecomunicações, mas a empresa atua em vários segmentos de negócios além de 

telecomunicações, como geração de energia, solução de equipamentos médicos e iluminação 

etc. Essa variedade ou diversificação dos negócios suportava uma menor flutuação das 

vendas até 1997. Mesmo que a Siemens não divulgue os dados financeiros de margem das 

vendas e de rentabilidade do patrimônio na revista Exame desde 1996, é sabido que a empresa 

registrou prejuízo somente três vezes desde 1984, sendo que o pior destes resultados deu-se 

em 1991, logo depois da abertura do mercado28
• 

Uma das características que podemos observar dentro da Siemens no Brasil é a estratégia 

global da produção, o que significa desenvolver e produzir no melhor lugar do mundo levando 

em consideração a disposição do produto e o mercado. Por exemplo, no caso brasileiro, a 

28 Vide Apêndice I O Sietnens Ltda. 
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Siemens optou pela instalação de uma unidade em Manaus, que passaria a ser um dos quatros 

centros da produção e do desenvolvimento de celulares do tipo GSM e telefones sem fio, 

pretendendo exportar os produtos para todos os países do continente americano29
• A 

Siemens também criou um pÓlo exportador, em Curitiba, da plataforma de centrais telefônicas 

do tipo PABX30
• A intenção é destinar cerca de 90% da produção para o exterior. Essas 

decisões foram tomadas dentro da estratégia global da matriz na Alemanha para maximizar os 

recursos e a escala de economia de cada região, o que também contribui muito para amenizar 

as flutuações da economia do Brasil. 

Outra característica do grupo Siemens ·é o aproveitamento de fusões e aquisições. O grupo 

Siemens no Brasil, cujo representante é a Siemens Ltda., consiste em 1 O empresas, algumas 

das quais passaram a existir exatamente pela utilização de fusões e aquisições, que parecem 

ser parte das estratégias básicas da empresa. Como mencionado antes, a Siemens triplicou o 

seu faturamento em 1998 ao adquirir a Equitel, a Empresa Brasileira de Telecomunicações. 

Um dos fatores mais importantes para ter sucesso nos processos de aquisição relaciona-se 

com o aproveitamento dos recursos da empresa adquirida, o que implica, inclusive, na gestão 

e políticas de recursos humanos. No caso da Siemens, existe uma política de princípios: 

"Concedemos autonomia aos nossos colaboradores para atingir desempenho de classe 

mundial." Isso confirma a diversidade da cultura empresarial, dando oportunidade para 

todos aqueles que demonstrem competência sem nenhuma diferenciação de sexo, 

nacionalidade e grupo étnico. Quanto à composição do corpo diretivo da Siemens Ltda., dos 

seis diretores atuais, quatro diretores são brasileiros (inclusive o diretor-presidente), um é 

alemão, e um é argentino. 

Pode-'se acreditar então, que as razões do sucesso da Siemens Ltda. são a variedade do seu 

negócio, a exportação ampla na estratégia global da produção e do desenvolvimento e a 

29 "Siemens group opts for :Srazil, Gazeta Mercantil lntemational Weekly Edition from April 5 to Apri118, 
1999 
so "Siemens cria pólo exportador em Curitiba" Exame 18 de maio 2004 
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política de recursos humanos intemàcional e global, que aposta no aproveitamento da 

diversidade na empresa. 

FIGURA 2.11 Siemens Ltda. 
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FIGURA 2.12 Siemens Ltda. 
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2.6. Embrac~ 

Embora pertencente ao setor mecânico e não ao setor eletroeletrônico, a Embraco, a Empresa 

Brasileira de Compressores S/ A, é trazida ao presente trabalho em virtude do desempenho 

excelente e excepcional que apresenta desde a sua fundação. A empresa pertence ao grupo 

Multibrás S/ A, que é um fabricante gigantesco da linha branca no Brasil. A Embraco está 

relacionada com o setor eletroeletrônico como fornecedora de um componente essencial para 

a geração do frio, compressores, conhecido como o coração das geladeiras e dos freezers. 

A Embraco foi fundada em 1971 3
\ com o objetivo de suprir a indústria brasileira de 

refrigeradores, então dependente da importação de compressores. Em 1976, a Embraco 

associou-se ao grupo Brasmotor e voltou· suas atenções para o mercado externo, sendo que 

dois anos depois já começou as exportações para os Estados Unidos e o Canadá. Em 1982, a 

empresa estabeleceú seu primeiro convênio de cooperação técnica, com a UFSC -

Universidade Federal de Santa Catarina, para o desenvolvimento de tecnologia própria. Em 

1987, a empresa abriu um escritório comercial nos Estados Unidos e começou a vender o 

primeiro compressor com tecnologia 100% Embraco. Nos anos 90, com a intensificação do 

processo de globalização, a Embraco expandiu a sua operação para outros países. Em 1994, 
.·. . 

a empresa assúmiu o controle da fábrica italiana de compressores Aspera e, em 1995, 

constituiu a Beijing Embraco Snowflake Compressor Company Ltd., joint venture com sede 

em Pequim, República Popular da China. Em 1999, a Embraco inaugurou a Embraco 

Eslováquia e constituiu· a Embraco Asia Trading Pte Ltd. com sede em Cingapura. 

Atualmente a Embraco emprega cerca de nove mil pessoas em todo o mundo e é a líder 

mundial do mercado de compressores, tendo participação do mercado em tomo de 25% com o 

faturamento de $423 milhões de dólares. 

A Embraco foi escolhida como a melhor empresa no setor três vezes até agora, em 1992, 1994 

31 www.embraco.com.br 
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e 2002. Um fato que merece destaque ao longo de uma história de 34 anos, desde a sua 

fundação, é o de que a empresa somente apresentou prejuízo uma única vez em 1990. Desde 

então, mesmo verificada uma acentuada flutuação em suas vendas, a empresa tem mantido 

com consistência uma boa margem das vendas e boa rentabilidade do patrimônio. 

A respeito da relação do capital, a Embraco é controlada pela Whirlpool desde 1998, quando 

o grupo americano adquiriu a Brasmotor, sua antiga controladora e detém as marcas Consul e 

Brastemp. Em 1998, como consequência do investimento da Whirlpool, o endividamento de 

longo prazo da empresa diminuiu de 14,3% para 0,8%32
. 

FIGURA 2.13 Embraco(Empresa Brasileira de Compressores SA) 
lnforrnaçQes Gerais (março 2004) Capital 

' 
Fundação 1971 

Matriz 
Rua Rui Barbosa 1.020 Distrito Industrial 
89219·901 Joinville se 

Capital R$370.000.000 

Empregados 3.619 

32 Vide Apêndice 11 Embraco 

1.06% 

:·. 

~ 
•Embraco=fabricante de compressor 

• MuHibrás=fabricante da linha branca que detém as 

marcas Consul e Brastemp 

•Whirlpool=fabricante da linha branca nos Estados 

Unidos com a marca Whirlpool 

Fonte: Dun and Bradstreet Report 
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Desde 1976, a Embraco era uma empresa orientada à exportação, área que atualmente domina 

cerca de 70% do seu faturamento. Em 1990, quando o governo Collor acabou com os 

incentivos para exportações, a empresa começou seriamente a implantar o PQT (Programa de 

Qualidade 'Total) e, ao mesmo tempo, continuou a investir cerca de 3.0% do faturamento 

líquido em pesquisa e desenvolvimento. Como resultado, a Embraco está à frente dos 
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concorrentes nos produtos que contém HFC (hidrofluorcarbono) em substituição aos produtos 

com CFC ( cloroflúorcarbono) e são produtos que seguem especificações do Protocolo de 

Montreal sobre o meio-ambiente. Outra característica é que a estrutura da empresa é muito 

verticalizada. Isso significa que a Embraco fabrica todos os componentes de seus 

compressores, afastando-se da prática de terceirização, o que ·ao mesmo tempo libera a 

empresa .do risco da tlütuação de taxa cambial e permite que aproveite incentivos fiscais de 

fabricar os componentes no Brasil. 

Como mencionado antes, a exportação domina o faturamento significativamente dentro dessa 

empresa que fornece para cerca de 60 países, mesmo tendo dois terços da participação no 

mercado doméstico. Mais de 70% da demanda de compressores fabricados pela empresa 

destinam-se a contratos com cinco grandes fabricantes da linha branca, que são empresas 

globais e, portanto, clientes exigentes quanto à qualidade dos produtos procurados. Para 

atendê-los cada vez melhor, foi necessário que a Embraco se tomasse uma empresa global. 

"Era preciso estar mais próximo dos clientes para diminuir os prazos de entrega e os 

problemas de logística", diz Ernesto Heinzelmann, o presidente da Embraco 33
• Essa 

transformação foi acelerada a partir de 1994 com a aquisição de uma fábrica na Itália e, agora, 

a empresa tem fábricas em 4 países: Itália, China, Eslováquia e Brasil, produzindo 23.000.000 

de compressores por ano no mundo inteiro. 

Outro fator destacável é o seu investimento em pessoal e uma política de benefícios agressiva. 

A empresa oferece a todos os empregados a participação nos resultados e mantém um 

programa de incentivos ao aprendizado de línguas estrangeiras. E a Whirlpool, a empresa 

controladora da Embtaco, delegou a gestão da empresa para as mãos do corpo gerencial 

brasileiro: atualmente, os sete diretores na administração são brasileiros, com exceção de 

apenas um deles de origem argentina. A localização da equipe gerencial é 100% nessa 

empresa. 

33 "O gostinho de Ser Líder Mundial" Exame Melhores e Maiores 500 2000. 
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Em suma, a razão do sücesso da Embraco reflete, em primeiro lugar, o produto de tecnologia 

de última geração, em termos de nível mundial, baseado no programa de PQT e no forte 

investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em segundo lugar, a empresa é uma das 

maiores exportadoras no setor eletroeletrônico, o que compensa a flutuação da demanda no 

mercado doméstico com a demanda no mercado exterior. Em terceiro lugar, a importância 

do programa de recursos humanos para aprimorar e incentivar os funcionários. Note-se 

ainda qüe, apesar de a Embraco ser controlada acionariamente pela empresa americana, as 

decisões da gestão da empresa são totalmente delegadas para a equipe local. 

3. Fatores de Gestão Empresarial 

3.1. Três Fatores Essenciais na Gestão das Empresas 

Até agora, na primeira parte, foram analisadas as conjunturas políticas e macroeconômicas 

brasileiras, as qüais tlütuaram bastante, por um período de 20 anos, de 1984 até 2003, e suas 

conseqüências para o setor eletroeletrônico e a indústria em geral. Na segunda parte, foram 

escolhidas as cinco empresas que têm mostrado um bom desempenho, apesar da turbulência, e 

buscou-se revelar as razões da sua excelência duradoura. Na terceira parte, as estratégias 

preferencialmente mais indicadas· para serem adotadas no Brasil serão resumidas de forma 

separada, tendo-se por base o estudo de cada empresa apresentada na segunda parte. 

A gestão de empresa diVide-se basicamente em três fatores. O primeiro fator é a visão, que é 

o eixo de rodas da gestão de empresa e a idéia básica ou filosófica para fazer negócios. A 

visão também define o domínio do negócio e é "Raison d'etre, em si mesma para cada 

empresa. O segundo fator é a estratégia competitiva, que esclarece mais concretamente 

como se diferenciar de oütros concorrentes e estabelecer uma superioridade com base na visão. 

O terceiro fator é a operação. A operação é a base e o alicerce para executar a estratégia e 

obter a predominância. Mesmo tendo uma estratégia boa e racional, se não for executada e, 
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conseqüentemente, não der resultado, ela não terá sentido. Portanto, a gestão empresarial 

funciona somente quando a visão, a estratégia competitiva e a operação se combinam como 

numa trindade: esses três fatores influenciam-se de tal modo uns aos outros que é difícil de 

estabelecer sua predominância num processo de concorrência, mesmo se faltar apenas um 

fator. Poderíamos comparar este raciocínio a um ser humano: a visão é o coração do ser 

humano e a vontade que brota no coração motivando os empresários e o centro de atividades 

empresariais. A partir daí começam todos os negócios. A estratégia competitiva é a cabeça, 

que é a parte responsáVel pela construção de um cenário claro para se diferenciar de outros 

concorrentes e estabelecer a predominância. A operação é o corpo que é a parte responsável 

por realizar a estratégia como atividade concreta. 

De tal sorte, a análise da gestão das empresas, a partir deste ponto do trabalho, será dividida 

em três partes qü.e são: operação, estratégia e visão de empresas, exatamente nessa ordem. 

3.2. Melhorias Operacionais 

As operações, ou seja, a produção e a distribuição eficiente de produtos e serviços, são às 

vezes colocadas de lado como menos importantes que a estratégia. Num ambiente 

turbulento, no entanto, a excelência operacional assume importância estratégica. A 

eficiência resulta em margens altas que, por sua vez, aumentam as reservas da empresa, que 

também incrementa a capacidade de a empresa conseguir suportar uma onda de choques 

negativos. Investir para melhorar a excelência operacional é análogo a medidas como 

exercitar-se, comer de forma saudável e administrar o estresse, que aumentam a resistência do · 

corpo contra uma série de possíveis doenças. Os benefícios da eficiência operacional podem 

ser marginais em ambientes estáveis, em que a possibilidade de choques é remota, mas são 

críticos nas turbulências. 

No Brasil, a importância da operação foi reconhecida especialmente depois da abertura do 
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mercado pelo governo Collor em 1990. Antes disso, o setor eletroeletrônico era 

praticamente protegido pelos altos impostos e as concorrências eram somente entre os 

fabricantes domésticos. Não só a tecnologia estava atrasada, se comparada com a de nível 

mundial, mas também a gestão da operação estava atrasada devido à falta de concorrência. 

A hiperinflação na década de 80 e no início de 90 também obscureceu o esforço de melhorias 

operacionais cujas características de implementação são, originalmente, passo a passo. Mas 

a abertura do mercado fez com que muitas empresas situadas no território brasileiro 

começassem a enfrentar melhorias operacionais para sobreviver à concorrência internacional. 

A Semp Toshiba Amazonas SI A, por exemplo, foi uma das primeiras empresas que 

implementaram o TQM (Total Quality Management) logo depois do choque causado pelo 

governo Collor, identificando a emergência de uma crise de longa duração. A Semp Toshiba 

Amazonas SIA até aplicou essa medida de TQM para os fornecedores e os clientes. Como 

resultado, a empresa conseguiu fazer negócios somente com os fornecedores competitivos e 

os clientes de alto potencial. No caso da Springer Carrier Ltda., ao mesmo tempo em que 

melhorou bastante a produtividade pelo programa de gestão de qualidade e pelo vasto 

investimento nos imobilizados, a empresa aproveitou a tecnologia de informação para receber 

e colocar os pedidos Via Internet, sistema que é o mais avançado nas empresas no setor 

eletroeletrônico. No caso da Embraco, a empresa começou seriamente a implantar o TQM 

com maior agilidade quando o governo Collor interrompeu a política de incentivos para as 

exportações. 

A maioria das pessoas tende a explicar a diferenca entre o sucesso e o fracasso pela estratégia 

competitiva. Mas, mUitas das estratégias são óbvias e fáceis de serem copiadas pelos 

concorrentes. Especialmente nos ambientes de turbulência em países como o Brasil, as 

grandes estratégias podem ser perigosas porque mudanças inesperadas no mercado podem 

tomá-las obsoletas nüm curto prazo. Os exemplos mencionados acima mostraram mais uma 
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vez a importância de melhorias operacionais com velocidade não somente da produção, mas 

também da distribuição e serviços como uma estrutura total da empresa. 

3.3. Estratégia 

3.3.1. Estratégia Competitiva 

A respeito da estratégia competitiva, Porter (1980) afirma que existem três estratégias 

genéricas: liderança em custo, diferenciação e concentração. A estratégia de liderança em 

custo é estabelecer uma posição competitiva obtendo um custo baixo pela escala de economia 

ou pelo efeito de experiência 34
. Normalmente essa estratégia procura aumento da 

participação do mercado e é necessário o desenvolvimento dos produtos simples e 

padronizados, além de inVestimento em mercadologia para expandir a escala de venda e 

produção. A estratégia de diferenciação é estabelecer a posição de valor agregado por 

diferenciar o produto ou o serviço. O item de diferenciação é o próprio produto ou imagem, 

serviço e canal de distribuição etc. Em se tratando de produtos para os consumidores, a 

marca é uma força de diferenciação como os relógios sofisticados feitos na Suíça A 

estratégia de concentração é focar nos consumidores específicos, no mercado específico ou no 

. canal de distribuição específico. E, embora Porter (1980) separe a estratégia de 

diferenciação da estratégia de concentração, é fato que, nesses nichos específicos, diminuir 

custo, fazer diferenciação ou atingir ambos os objetivos, são práticas que se referem ao 

mesmo conceito da estratégia de diferenciação, 

Sobre as cinco empresas estudadas na terceira parte, todas adotaram pelo menos uma dessas 

três estratégias genéricas. A Semp Toshiba Amazonas S/ A, por exemplo, tem atualmente a 

maior participação do mercado em termos de quantidade sobre os televisores, mantendo a 

liderança em custo por concentrar sua produção nos modelos <;te 14 e 20 polegadas, que 

dominam mais que 70% do mercado total brasileiro para aproveitar a escala de economia. A 

34 O custo de muitos ptodu.tos é reduzido em 10-30 porcento toda vez que a produção e a venda dobram. 
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Springer Carrier Ltda. é o centro de produção de aparelhos "de janela" dentro do grupo 

Carrier no mundo inteiro para obter a liderança em custo e aproveitar a escala de economia. 

A Philips e a Siemens, ambas empresas de origem européia, de certa forma, diferenciam-se 

dos outros concorrentes pelas suas marcas de prestígio. A Embraco está investindo muito na 

tecnologia para diferenciar os seus produtos e para competir no mercado americano e europeu, 

onde a tecnologia de ponta é o fator essencial, por exemplo, para preservar o meio-ambiente. 

A estratégia que cada empresa adota é variada, dependendo do core competence de cada uma. 

A estratégia competitiva é uma estratégia positiva, equiparando-se a um ataque no jogo de 

futebol. Mas existe também, e é necessária, uma estratégia passiva, como se fosse a defesa 

no jogo, a qual foi observada em comum nas cinco empresas analisadas. Ela é a estratégia 

da gestão do risco. 

3.3.2. Gestão do Risco 

O Brasil está pleno de risco por conta da instabilidade nas políticas do governo, dos juros no 

mercado e das taxas de câmbio que flutuam com freqüência. Num ambiente turbulento 

assim, as empresas avançam através de um clima de incerteza, com uma visibilidade de futuro 

muito limitada. E é fato que não se pode deixar de prestar atenção na identificação de riscos 

potenciais, antes que eles se tomem grandes ameaças, e tomar uma série de medidas 

inteligentes para mitigar esses riscos, o que.tem permitido às empresas proteger seus negócios 

estabelecidos, mesmo em face das muitas ameaças enfrentadas pelo mundo dos negócios no 

Brasil. 

Na gestão do risco, pode-se afirmar que a teoria de portfólio no investimento mostraria um 

sinal de direção. Nessa teoria, o princípio de diversificação ocupa um papel importante e 

constata que não se deve concentrar o ativo num único objeto mas sim diversificar em vários 

objetos ou, como ensinaria um antigo provérbio: "Não se deve colocar todos os ovos na 
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mesma cesta.". Se se colocam todos os ovos numa mesma cesta, há o perigo de quebrar tudo 

se esta vier a cair. O mais correto e seguro seria transportar os ovos por meio de várias 

pessoas, colocando-os em diferentes cestas. Se possível, ainda melhor optar por rotas 

diferentes. O princípio deste tipo de diversificação é coletar muitas coisas independentes 

umas das outras. Em linguagem estatística, coletar muitos objetos estatisticamente 

independentes que não têm correlação. 

Outro princípio do portfólio é combinar as coisas considerando-se a relação mutual. Em 

linguagem estatística, combinar os objetos considerando covariância. Suponha-se, de tal 

modo, que existam duas empresas A e B. A empresa· A exporta bastante os seus produtos~ 

A empresa B importa muitas matérias-primas para fabricar os seus produtos para vender no 

mercado doméstico. Nessa situação, o preço da ação da empresa A sobe quando o real, a 

moeda brasileira, está desvalorizado, enquanto o preço desta mesma ação cai quando o real 

está valorizado. Mas o preço da ação da empresa B muda inversamente quando comparado 

com o preço da ação da empresa A. A figura 3.1 demonstra o preço das duas empresas e o 

desvio padrão, supondo que a possibilidade da valorização do real é 50% (112). Se for 

diversificado o investimento para as ações das duas empresas, podemos diminuir o desvio 

padrão quando há valorização e desvalorização do real. Por exemplo, supondo que agora o 

preço das ações das duas empresas é igual, se forem investidos 50% em cada empresa, o 

desvio padrão é R$0,7071. Se apenas 5/12 forem investidos na empresa A, mesmo havendo 

valorização ou desvalorização do real, o ativo total é R$6,50 e, conseqüentemente, pode ser 

completamente evitado o risco. Esses resultados podem ser obtidos porque o preço das 

ações das duas empresas caminha em sentido contrário à flutuação do câmbio. Por isso, 

podemos diminuir o risco por combinar coisas que agem diferentemente o máximo possível. 
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FIGURA 3.1 Diminuição do risco pela diversificação 

DESV ALORIZAÇÃC VALORIZAÇÃO DESVIO PADRÃO 

EMPRESA A EXPORTADOR R$10,00 R$3,00 R$4,9497 

EMPRESA B IMPORTADOR R$4,00 R$9,00 R$3,5355 

DIVERSIFICAÇÃO 50% R$7,00 R$6,00 R$0,7071 

DIVERSIFICAÇÃO 5/12 PARA A R$6,50 R$6,50 o 

Fonte: Dados obtidos em NOGUCHI (2000, p100) 

Nessa parte, serão estudados o modo como as cinco empresas administram e tentam diminuir 

os riscos inerentes aos mercado turbulentos com a estratégia de defesa, a gestão do risco. 

3.3.3. Estratégia Financeira 

Uma das caractetísticas das cmco empresas apresentadas é o baixo percentual do 

endividamento de longo prazo. Na teoria das finanças, o valor da empresa aumenta se a 

dívida é aproveitada porque o custo de capital é mais caro que o custo de dívida, e a despesa 

de juros gera o benefício do imposto. Por isso, quanto maior a dívida, maior a diminuição 

do custo de capital e, conseqüentemente, o valor da empresa aumenta. Mas uma dívida 

maior não necessariamente significa benefício em todos os fatores. Quando há maior dívida, 

o valor da empresa au.menta, mas por outro lado, o risco fmanceiro também. A devolução da 
' 

dívida é programada e se a dívida é muito grande, mesmo diante de uma situação da economia 

ruim temporariamente, existe a possibilidade de não se poder fazer o pagamento, havendo 

ainda a possibilidade de falência. Ou seja, a força de resistência para as flutuações do 

desempenho da empresa se enfraquece se a dívida é grande. No Brasil, aumentar a dívida, 
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especialmente o endividamento de longo prazo, é muito arriscado porque a economia flutua 

acompanhando a movimentação das taxas de juros, que são muito altas. Além disso, o 

sistema financeiro brasileiro, na verdade, não oferece financiamento de longo prazo em 

moeda local (SÜLl e ESCOBAR!, 2004, p151). 

Outra coisa importante é que muito da teoria financeira atual parte do pressuposto de que o 

capital está sempre disponível quando se trata de bancar boas oportunidades. A promessa de 

retornos eleVados, ajustados conforme o nível do risco, deveria ser o bastante para atrair 

investidores ou credores. Mas o mercado brasileiro de capital é intrinsecamente imperfeito e 

o dinheiro é quase sempre escasso. Por exemplo, as companhias têm de disputar os recursos 

dos bancos com o goVerno, que absorve boa parte do dinheiro disponível para financiar sua 

dívida. Como emprestar para o governo é menos arriscado, pois a probabilidade de um 

calote é baixa, ele é o devedor preferencial dos bancos. As empresas ficam com o dinheiro 

que sobra. É esse o crédito disponível para o setor privado no Brasil, o que atualmente 

representa 26% do produto interno bruto (Pffi), que é um dos menores percentuais do 

mundo35
. Na Índia, por exemplo, o crédito disponível para o setor privado é de 33% do PIB 

e na Coréia chega a 115%, de acordo com uma pesquisa do Banco Mundial. A escassez de 

capital é ainda mais aguda em tempos de crise, que é quando normalmente surgem as 

oportunidades mais atraentes. Ter dinheiro no banco pode fazer a diferença entre sobreviver 

e afogar-se quando Vem o maremoto. Ao mesmo tempo, sem caixa, as empresas perdem 

oportunidades de ouro. Por isso, as empresas no Brasil sempre precisam reservar certa 

quantia em dinheiro eXclusivamente para financiar novas oportunidades. 

Dentre as cinco empresas estudadas, no caso da Semp Toshiba Amazonas S/ A, a estratégia 

fmanceira adotada é mais que agressiva. Como mencionado antes, a empresa ganhou 

aproximadamente 30% do EBIT (Earning before Income Tax) por aplicar a sobra de caixa. 

Isso não somente gera um lucro adicional além do próprio negócio da empresa, mas também 

35 "A Vida sem Crédito, :PlOO Exame 21 de julho, 2004. 
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funciona como risk hedge. Isso porque o crescimento da economia e o nível da taxa de juros 

não são proporcionais, o que é uma combinação de coisas que têm correlação inversa, 

diminuindo o desvio padrão. 

Em suma, como os índices financeiros das cinco empresas comprovam, o financiamento 

próprio das operações, ou seja, o autofinanciamento, é um ponto-chave para diminuir o risco 

numa economia turbúlenta e para manter um bom desempenho duradouro num país como o 

Brasil. Adicionalmente, a aplicação financeira seria uma boa medida de gerir o risco do 

próprio negócio, considerando o alto juro do país e a correlação inversa com a situação da 

economia. 

3.3.4. Exportação 

A exportação pode ser considerada como a estratégia da gestão do risco porque, diante de 

uma recessão doméstica com o real se desvalorizando, a exportação ganha mais vantagem 

devido a essa desValorização e compensa a queda da demanda no mercado doméstico. Nesse 

sentido, a moeda brasileira, o real, e a exportação têm uma covariância negativa. Além disso, 

a exportação fortalece a competitividade dos produtos e melhora a tecnologia por atender 

mercados mais exigentes como EUA e Europa, o que é uma influência que não pode ser 

ignorada pelas empresas no Brasil. 

Dentre as cinco empresas apresentadas, quatro empresas são entidades de capital estrangeiro, 

que investem no Brasil como parte de sua estratégia global. Todas essas empresas não 

somente atendem a demanda do mercado doméstico, mas ainda fornecem os seus produtos 

para os mercados norte-americano e europeu. Por exemplo, conforme mencionado 

anterionnente, a Springer Carrier Ltda. não é uma fábrica somente para o merc8.do doméstico, 

mas também o centro mundial de produção e desenvolvimento de aparelhos "de janela" para o 

mercado de todo o múndo, especialmente para os Estados Unidos. No caso da Philips, a 
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fábrica de cinescópios no Brasil é o centro de fabricação dos cinescópios de pequeno porte e 

exporta para os Estados Unidos e Europa. A Siemens também tem seu pólo exportador para 

o mercado mundial, Vendendo telefones com e sem fio no mercado externo, além das 

exportações de celulares pretendidas ainda para este ano de 2004. 

FIGURA 3.2 Resultado da venda interna e exportação em 2003 
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Fonte:Panasonic do Brasil Ltda. 

A abordagem adotada pela Embraco é bem mais avançada. A empresa não só exporta para 

outros países como também produz e vende no exterior por meio de quatro fábricas 

espalhadas pelo mundo. Essa estratégia global funciona como a gestão do risco porque essas 

fábricas são independentes umas das outras, ao passo que permanecem atendendo simultânea 

e localmente os clientes principais. 

Em conclusão, a exportação pode ser utilizada para mitigar o risco negativo no Brasil como a 

estratégia da gestão do risco, o que realmente está sendo utilizado eficientemente pelas 

empresas estudadas no setor eletroeletrônico. 

3.3.5. Diversificação e Verticalização 

A maior parte da mais recente literatura acadêmica tende a ter uma posição contra a 
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diversificação, concluindo que o crescimento corporativo prolongado pode ser obtido de 

forma lucratiVa se a empresa se concentrar num único core business. A. razão desta 

argumentação é que o foco em uma atividade principal e esferas adjacentes fazem com que a 

empresa cresça sobre a. estrUtura e a experiência já existentes. Grandes investidores nos 

mercados acionários dos Estados Unidos. também preferem as pure plays - empresas que se 

concentram em uma tínica linha de negócios. O mercado impõe um "desconto dos 

conglomerados" para aValiar empresas mais diversificadas, o que equivale a dizer que o todo 

é geralmente aValiado como menor do que a soma de suas partes. A teoria financeira diz que 

a diversificação não gera valor para o acionista porque se os acionistas querem diversificar, 

podem fazê-lo comprando ações de diferentes pure plays. 

Porém, por outro lado, a diversificação tem vantagem no efeito da sinergia em termos de 

custo e valor agregado. Há sínergia da propriedade junto ao canal de distribuição, da 

produção e da marca. Além de tudo, a diversificação evita o risco da dependência a uma 

única categoria de produtos. A diversidade é uma estratégia para compensar as oscilações de 

um mercado turbulento. 

Sobre as cinco empresas apresentadas, a Semp Toshiba Amazonas S/ A sempre tentou 

diversificar o seu domíno de negócio. Por exemplo, em 1996, a empresa fundou a Semp 

Toshiba lnforrnática para fabricar e comercializar os notebooks, os quais não se 

categorizavam entre os produtos no domínio de eletrodomésticos, a área mais tradicional da 

empresa. Em 1998, deu início também à fabricação de telefones sem fio na linha de 

comUnicação. Além disso, a Semp Toshiba Amazonas S/ A está estudando atualmente a 

possibilidade de entrar em novos negócios, como monitores de computador e equipamentos 

de ar condicionado36
• A Siemens também tem amplo domínio de negócios talvez devido à 

longa história da empresa que promoveu a expansão das suas atividades. Mas outras 

empresas como a Springer Carrier Ltda. e a Embraco têm o foco muito forte na estreita 

36 "Depois da hibernação, Exame Melhores e Maiores 500 2004. p.216 
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categoria de produtos, o que gerou a competitividade da empresa. Sem dúvida, a 

diversificação diminui o risco, mas isso tem que ser considerado sob o ponto de vista de 

balanceamento com competência da empresa, o que é gerado por ter o foco no negócio. 

A respeito da estratégia de verticalização~ historicamente, foi experimentada em grande 

extensão pela Ford Motor Company antes da segunda guerra mundial, mas foi abandonada 

depois. A Ford Motor Company tinha até plantações para a obtenção de borracha na 

Amazonas para fabricar pneus, mas acabou desistindo da idéia. Atualmente, poucas 

empresas tentam abordar a estrutura de verticalização completa. A razão é que há produtos e 

serviços padronizados para os quais existem muitos fornecedores e, portanto, as empresas 

poderiam aproveitar muitas Vantagens do sistema de mercado competitivo. Adicionalmente, 

as empresas ganham na escala de economia ou no escopo de economia do mercado 

competitivo quando o próprio uso do input não permitiria uma escala mínima eficiente. Mas, 

diferentemente do assunto de diversificação, que varia entre as cinco empresas na 

implementação, a verticalização é observada em quase todas as cinco empresas, mesmo 

apresentando tantas desvantagens no mercado competitivo. 

E vários são os exemplos dentre as empresas trazidas ao presente estudo: a Semp Toshiba 

Amazonas S/ A conta com a Semp Toshiba Componentes S/ A como subsidiária para produzir 

componentes eletrônicos e as matérias-primas dos produtos eletrônicos. A Philips do Brasil 

tem a Philips Componentes da Amazônia S/ A para fornecer componentes eletrônicos para a 

Philips da Amazônia lnd. Eletronica Ltda. O grupo Siemens tem a EPCOS, que fabrica 

condensador de filme para vários equipamentos eletrônicos. A Embraco, como explicado 

antes, tem uma estrüfilra de empresa muito verticalizada, fabricando ela própria todos os 

componentes de seüs compressores. 

' A difusão da estrutura de verticalização talvez se deva à política da substituição de 

importações antes da abertura do mercado pelo governo brasileiro, que limitava ou proibia 
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importações de alguns tipos de produtos. Também os incentivos fiscais e a barreira do 

imposto de importação, que ainda existe até certo ponto, suportam a estrutura verticalizada 

das empresas. O fato que não pode ser ignorado é que a verticalização, consequentemente a 

nacionalização dos componentes de matéria-prima, contribui para diminuir o risco de 

flutuação da ta::ía cambial, que às vezes inviabiliza a importação por causa do aumento de 

custo. 

3.4. Visão 

A visão é uma expressão do valor básico e universal referente à ''Raison d'etre" em si mesma 

ou à missão de cada empresa. A visão também expressa a imagem concreta no futuro para 

os funcionários, os clientes e a sociedade. A visão influencia muito a gestão da empresa 

porque é o pressuposto de várias estratégias e funciona como: 

- o sonho dos funcionários para motivar a vontade 

- o código de conduta dos f11ncionários 

- o ponto-chaVe de ter sucesso no negócio 

E, de tal sorte, não há como deixar de abordar a questão das políticas de Recursos Humanos 

nas empresas Uma Vez que são as pessoas, por certo, a chave no sucesso de uma empresa. 

Dentro das cinco empresas apresentadas, quatro empresas são estrange~ em termos de 

controle acionário, duas empresas são americanas e outras duas são européias. Uma 

característica que merece atenção dentro das quatro empresas é que todos os presidentes 

destas empresas são brasileiros, ou seja, localizados. Além disso, não somente os cargos do 

diretor-presidente como também a maioria dos diretores são locais, o que significa que a 

delegação de autonomia quanto à tomada de decisões para a equipe local da empresa é grande. 

Como consequência, as empresas se tomam mais flexíveis e rápidas para reagir às flutuações 

do mercado no Brasil. 
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No caso do grupo Philips no Brasil, além de os funcionários locais terem bastantes 

oportunidades no Brasil, a empresa oferece várias possibilidades em outros países, motivando 

o plano de carreira internacional. No caso da Siemens, como a empresa tem o centro de 

desenvolvimento e produção das centrais de PABX, a subsidiária brasileira dedica 30% de 

seus esforços de pesquisa para a operação mundial, mandando mais de 100 engenheiros e 

administradores brasileiros para trabalharem no exterior - todos em projetos de inovação 

tecnológica de alcance globae7
• No caso da Embraco, como a empresa tem fábricas em 

quatro países, há muitos e:xpatriados brasileiros explorando suas carreiras profissionais num 

ambiente diferente do Brasil. 

Em suma, a razão do sucesso das empresas estrangeiras estudadas é a grande delegação do 

poder para as mãos do corpo gerencial brasileiro, tendo por base a não-discriminação e a 

utilização dos fúncionários independentemente de sexo, grupo étnico e nacionalidade. Essa 

estratégia, sem dúVida, contribui para a rapidez das decisões das empresas, o que é o 

ponto-chave para dar certo num ambiente cheio de turbulência. Ao mesmo tempo, as 

empresas não somente oferecem oportunidades no Brasil como também proporcionam 

chances de incentiVar e aprimorar as carreiras profissionais dos próprios funcionários em 

outros países, até alcançarem cargos mais elevados na matriz, no caso de multinacionais como 

Philips e Siemens. Em outras palavras, essas empresas respeitam a diversidade da 

organização, que contribui para a inovação criativa pela sinergia de diferentes pontos de vista 

e ainda diminui o risco da monotonia. 

· 4. Comparação com as empresas japonesas 

4.1. Desempenho das empresas japonesas 

Como mencionado antes na introdução, há uma questão que merece ser melhor analisada: 

"Por que as empresas japonesas instaladas no Brasil não demonstram a lucratividade e 

37 "Como pilotar na tti.rbúlência" Exame 1 de junho, 1999 
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resultados esperados, especialmente no setor eletroeletrônico, que é uma especialidade 

japonesa? De fato, foi dito no segundo capítulo que a média do número das empresas 

japonesas no setor eletroeletrônico por 20 anos na Exame Melhores e Maiores 500 é a menor 

(três empresas em média por 20 anos) quando comparada a empresas de outras nacionalidades 

e, ao mesmo tempo, as empresas japonesas mostraram o pior resultado em todos os índices 

financeiros, em média, por 20 anos, que são a margem das vendas (-3,8%), a rentabilidade do 

patrimônio (-53,4%) e o endividamento geral (71,0%)38
• Neste capítulo, serão analisadas as 

características gerais das empresas japonesas e serão comparadas com as características 

abstraídas das cinco empresas apresentadas sob o ponto de vista dos três fatores em gestão 

empresarial: a operação, a estratégia e a visão de empresas, nessa ordem. 

4.2. Operação 

A respeito das medidas para incrementar a eficiência operacional, por exemplo, Just in Time -

sistema Kanban e Círculos de Qualidade, muitas delas foram desenvolvidas pelas empresas 

japonesas na década de 70, especialmente por montadoras automotivas como a Toyota, tendo 

por base o_ conceito de professores especialistas americanos como Deming e Juran. . O JIT 

(just in time) é um conJUnto integrado das atividades da empresa designada para atingir 

produção em alto volume, utilizando mínimos inventários de matéria-prima, work-in-process 

e produto completado. A abordagem dessa medida focaliza a padronização do fluxo de 

materiais e na produção de mercadorias de alta qualidade e serviços. A intenção é eliminar o 

desperdício: O desperdício é definido pela Toyota como "qualquer coisa acima da 

quantidade mínima dos equipamentos, matérias, peças e operários, que são absolutamente 

essenciais para a produção"39
. O conceito de JIT manteve-se relacionado com a situação do 

38 Figura 1.9 e Figura L lO 
39 Chase; Aqüilano; Jacobs. Operations Management for Competitive Advantage P394-396, EUA: 
McGraw-Hill 91

h Edition · 



63 

·Japão depois da segunda Guerra Mundial quando havia escassez de uma série de itens de 

consumo. Essa sitUação de escassez contribuiu até certo ponto para o desenvolvimento do 

conceito da eliminação de desperdício. Praticamente, quase todas as organizações modernas 

de manufatura estão aproveitando pelo menos alguns elementos do JIT nos seus esquemas de 

produção. 

Como podemos Verificar, as medidas de melhorias operacionais, como o JIT e o controle de 

qualidade, são historicamente temas de especialidade das empresas japonesas (inclusive das 

empresas japonesas do setor eletroeletrônico no Brasil), o que é uma das razões do sucesso no 

·Japão especialmente no setor automotivo e eletroeletrônico nas últimas três décadas. Por 

isso, é difícil identificar a razão do mau desempenho das empresas japonesas no setor 

eletroeletrônico nesse fator de operação no caso brasileiro. Merece atenção, entretanto, a 

medida de melhoria operacional das empresas japonesas que vêm se mostrando emergente em 

termos de estratégia. A estratégia é formulada para atender vários acontecimentos sem uma 

direção clara com aprendizagem. 

A estratégia, enquanto aprendizagem, é definida por Mistzberg (1998) em seu livro "Strategy 

Safari": "a fotmülação de estratégia assume, antes e acima de tudo, a forma de um processo 

de aprendizagem ao longo do tempo no qual, no limite, a formulação e implementação se 

tomam inseparáveis". Também é confirmado que esta aprendizagem ocorre de maneira 

emergente, através de um comportamento que estimula o pensamento retrospectivo, de 

maneira que um sentido possa ser derivado da ação. O esforço consistente das empresas 

japonesas com relação às melhorias operacionais enquadra-se nessa abordagem. 

É interessante observar que as empresas americanas reagiram inventando várias medidas de 

melhorias operacionais para competir com as empresas japonesas nos anos 80. São elas: 

Seis Sigma, Balanced Scorecard, Reengenharia, Contabilidade de Custo baseada em 

atividades (activity based cost) e integração da Cadeia de Suprimentos inclusive Gestão da 
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Qualidade Total. A abordagem das empresas americanas demonstra ser mais planejada e 

sistemática do que emergente, o que contribuiu muito para a revitalização das empresas 

americanas nos anos 90. 

Figura 4.1 Processos Estratégicas pelas estratégias 
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Source: MINTZBERG (1998, p100) 

Uma das características notáveis das empresas japonesas é a indiferença quanto ao risco de 

negócios. Essa atitude talVez esteja relacionada com a circunstância na qual as empresas 

japonesas foram criadas. Depois da segunda Guerra Mundial, a economia japonesa 

recuperou e cresceú drasticamente orientada pela política industrial do governo japonês. 

Mas, por outro lado, a interferência do governo distorceu a relação normal entre o retomo e o 

risco, o que é um dos alicerces do capitalismo. O princípio do capitalismo é a clareza entre o 

retomo e o risco. Ou seja, quando há risco alto envolvido no negócio, o retomo é maior e 

quando há um risco baiXo, o retomo é menor. Mas as empresas japonesas não precisavam 

enfrentar o risco do negócio mesmo recebendo um retomo alto, sendo protegidas por vários 

regulamentos goVernamentais e podiam concentrar-se somente em desenvolver os próprios 
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negócios. 

Outro fato que merece atenção é o sistema de main bank. Para a empresa crescer, o capital 

que realiza vários investimentos tem que ser fornecido constantemente. Existem algumas 

medidas de financiamento como a emissão de ações, o empréstimo de bancos, a emissão de 

bonde o lucro acumulado. Mas, na época de acelerado crescimento da economia, muitas 

empresas japonesas dependiam de empréstimos do banco principal (main bank) dentro do 

grupo Keirets'U (N'AK..ATANI, 1987), o que aumentou o percentual do endividamento de longo 

prazo. O empréstimo do main bank funcionava como um seguro, acabando por tomar-se 

para as empresas em algo como um patrimônio líquido com risco baixo. Em consequência, 

o papel do mercado de ações como forma de financiamento se limitava, representando uma 

separação do mercado de capitais. 

Além disso, muitas empresas japonesas possuíam ações das empresas umas das outras dentro 

do grupo Keiretsu. Num mercado de capitais perfeito, os gestores da empresa devem 

maximizar os lucros como agente dos acionistas, do contrário, ocorre a possibilidade de queda 

do preço das ações e, conseqüentemente, poderá haver uma indução ao TOB (I'ake Over Bid) 

promovida pelo desejo de aquisição das cotas que levem ao controle acionário da empresa. 

É possível afirmar, então, que a propriedade das ações· dentro do grupo uns dos outros 

funcionava no sentido de diminuir o risco da pressão do mercado de capitais. 

Como pudemos Verificar até agora, muitas empresas japonesas foram desenvolvidas num 

ambiente onde e:idstiam poucos riscos com retornos altos, onde o princípio do capitalismo 

encontrava-se distorcido. Consequentemente, deve-se considerar que, · em geral, isso 

enfrequeceu a capacidade das empresas japonesas de gerir o risco. 

Esse enfraquecimento da habilidade da gestão do risco aplica-se aos bancos japoneses 

também, o que se pode perceber pelo fato de que muitos bancos japoneses, já há algum tempo, 

deixaram de desenvolver a engenharia fmanceira como portfólio para gerir o risco, devido à 
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proteção do Ministério da Fazenda, e emprestavam o dinheiro baseado somente na garantia 

(muitas vezes imóVeis como terrenos), sem medir o risco do negócio. Consequentemente, 

nos anos 90, a especulação imobiliária terminou com queda drástica dos preços e o problema 

da dívida irrecuperável veio à tona, caracterizando-se, ainda hoje como a maior causa da 

estagnação da economia japonesa. 

A respeito das empresas japonesas no setor eletroeletrônico no Brasil, podemos verificar que 

os resultados flütúa:ram muito acompanhando a turbulência das conjunturas política e 

macroeconômica no Brasil. Muitas empresas japonesas não se recuperaram rapidamente da 

recessão devido à falta da estratégia da gestão do risco, aumentando seu percentual de 

endividamento de longo prazo, o que acabou por gerar um ciclo vicioso de alavancagem 

negativa. Pelos fatos que se observa, a incapacidade da gestão do risco das empresas 

japonesas é uma das maiores razões do mau desempenho delas no Brasil, particularmente 

diante da existência de altos riscos no negócio. 

4.4. Visão 

Outra característica muito marcante das empresas japonesas aqui no Brasil refere-se à pouca 

delegação da gestão da empresa nas mãos de empregados brasileiros. Segundo a Câmara de 

Comércio e 1ndústria Japonesa do Brasil, dentre as 138 empresas japonesas registradas na 

Câmara atúalmente, em 2004, 130 delas têm um diretor-presidente japonês oriundo do Japão40
• 

No caso do setor eletroeletrônico, todas as empresas japonesas têm um diretor-presidente 

japonês expatriado. Além do diretor-presidente, a maior parte das outras diretorias também 

é formada por japoneses expatriados do Japão. Isso significa que a autorização e delegação 

das decisões da gestão da empresa para a equipe local é quase nenhuma. Conseqüentemente, 

o controle da matriz aumenta e as decisões da gestão tendem a atrasar, o que é um fator crítico 

40 Cadastro das etnpresas japonesas na Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, 2004 



67 

num mercado turbülento como o do Brasil. 

Adicionalmente, esta mínima delegação das decisões gerenciais para a equipe local cria outro 

problema: gera a perda de motivação dos funcionários locais e, conseqüentemente, as 

empresas japonesas podem até contratar, mas não conseguem manter em seu quadro de 

funcionários os professionais de mais elevada competência. Como verificado no caso das 

empresas Philips e Siemens, nas muitas empresas multinacionais americanas e européias, não 

há discriminação qüanto à nacionalidade, sexo ou grupo étnico entre funcionários. Elas 

adotam a ünificação e a padronização da avaliação pessoal, pelo menos de gerentes seniores 

para cima. A Philips, por exemplo, avalia os seus funcionários por seis or sete níveis 

comuns, independentemente da nacionalidade, o que permite a transferência dos funcionários 

no mesmo nível, como uma forma de intercâmbio, para além de suas fronteiras. Esse tipo de 

sistema de recürsos hümanos proporciona urna carreira de passo internacional e eleva a 

motivação dos funcionários locais. Mas, até onde se sabe, nenhuma empresa japonesa no 

Brasil (nem em oütros países) tem implementado este tipo de sistema, ou seja, a avaliação 

com base única para todo o pessoal e continua adotando a a.valiação com duas bases, que 

deixa evidente a diferença de tratamento entre os expatriados e os funcionários locais. 

Para respeitar a diVersidade dos funcionários e aproveitar os conhecimentos diversos como o 

recurso da gestão de competitividade, é importante ter e esclarecer o valor compartilhado 

(shared value), qüe é aceitável para todos os funcionários no mundo inteiro. Devido à 

característica da cültura japonesa, que considera o contexto como circunstância, sendo o 

relacionamento mais importante do que o conteúdo (como informações de língua e indicação 

numérica), parece qüe as empresas japonesas têm maior dificuldade de comunicação para 

promover a diversidade e estabelecer o valor compartilhado. Mas como a turbulência tende 

a aumentar na crescente integração dos mercados globais de produtos, serviços e capitais, e na 

inovação tecnológica, a diversidade é um fator muito importante para gerar a criatividade pela 
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sinergia e ao mesmo tempo para diminuir o risco da monotonia e falta de idéias diferentes no 

trabalho. 

Figura 4.2 Diferença do contexto 
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Fonte: Transcultural Management (Jossey-Bass 1997) 

Como foi mencionado na introdução deste trabalho, a origem do mesmo deu-se por meio de 

uma pergunta simples: "Por que as empresas japonesas no setor eletroeletrônico no Brasil têm 

tão pouca presença, mesmo num segmento que é de seu domínio em outros países?" Ao 

longo da pesquisa realizada, foram procuradas respostas que pudessem esclarecer as razões do 

mau desempenho das empresas japonesas no setor eletroeletrônico no Brasil e, 

particularmente, as estratégias que devem ser adotadas para que se possa obter sucesso neste 

país. Para tanto, foi analisado, no primeiro capítulo, o cenário macroeconômico do país nas 

últimas duas décadas e a tendência do setor eletroeletrônico e da indústria em geral. Foi 

possível entender que o desempenho de todas as empresas no Brasil durante os últimos anos 

tem sido muito influenciado pela conjuntura política e macroeconômica, mesmo havendo 

diferenças na extensão dessa influência. Constatou-se, por meio dos dados obtidos, que o 

setor eletroeletrônico foi um dos setores mais influenciados naqueie período e que as 
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empresas japonesas neste segmento apresentaram os piores resultados a partir de sua entrada 

no ciclo vicioso resultante do choque, se comparado ao resultado das empresas do mesmo 

setor mas de origens distintas. 

Para melhor compreensão daqueles resultados, foram escolhidas, no segundo capítulo, as 

cinco empresas que vinham apresentando, no período, o melhor desempenho em termos de 

índices financeiros principais e foram analisados detalhadamente os segredos do sucesso 

duradoUro daquelas empresas. Em seguida, no terceiro capítulo, o estudo do segundo 

capítulo foi mais generalizado, citadas algumas teorias da gestão empresarial, fragmentada em 

três partes distintas: operação, estratégia e visão. Ao longo desta análise, verificou-se, 

inicialmente, a importância e a necessidade de melhorias operacionais. A eficiência 

operacional resulta em margens altas que aumentam a resistência da empresa para suportar 

uma onda de choques negativos. E no caso de um mercado turbulento como o brasileiro, 

destaca-se a importância da gestão do risco, que deve despertar uma atenção ininterrupta nos 

empresários, sob pena de a empresa perder competitividade em seu setor. De fato, 

observou-se que as cinco empresas destacadas por seus excelentes resultados praticam 

estratégias de gestão do risco como a estratégia fmanceira, a exportação dentro da estratégia 

global e a diV'ersificação e a verticalização. E mais, igual atenção deve ser voltada para os 

responsáveis por gerir este risco. Isto porque constatou-se, no caso das ·empresas 

multinacionais bem-sucedidas, a importância da delegação da gestão empresarial para uma 

equipe local, o que não somente promove a rapidez das decisões e das reações das empresas, 

mas também aumenta a participação e, conseqüentemente, a motivação dos funcionários 

locais, que passam a ter maiores responsabilidades. Adicionalmente, compreende-se que a 

diversidade criada pela política de não discriminação, independentemente do sexo, a 

nacionalidade e do grupo étnico, é ponto-chave para que tenha sucesso no mundo global. 

Por meio da comparação das empresas japonesas do setor' eletroeletrônico no Brasil e as 



70 

empresas japonesas em geral com as características das cinco empresas estudadas, além das 

estratégias abstraídas, foi possível notar que o enfraquecimento das empresas japonesas 

deu-se, sobretudo, em função da ausência de estratégia quanto à gestão do risco. Pode-se 

entender, entretanto, que esta situação decorre do fato de que, infelizmente, a maior parte das 

empresas japonesas foi criada num cenário de capitalismo distorcido, com pouco risco devido 

à interferência e à proteção do governo, inibindo deste modo o desenvolvimento de know-how 

suficiente para enfrentar um mercado de plenos riscos neste país. Como se não bastasse a 

ausência de know-how num mercado tão diferente de seu mercado de origem, as empresas 

japonesas demonstram incorrer em ausência de delegação do poder decisório gerencial para a 

equipe local. E não seria tão pretensiosa a tentativa de generalizar as razões esclarecidas do 

fracasso das empresas japonesas no setor eletroeletrônico no Brasil para outras empresas 

porque a maior parte das características das empresas japonesas no setor eletroeletrônico é 

comum entre as empresas japonesas em outros setores da indústria. 

Apesar da limitação dos estudos por conta do pequeno número de empresas estudadas e do 

acesso aos dados fmanceiros daquelas empresas, foi possível obter importantes informações 

das empresas do setor eletroeletrônico nas edições dos últimos 20 anos da revista Exame · 

· Melhores e Maiores 500, a única fonte básica mais confiável dos índices financeiros 

necessários para a fundamentação deste trabalho. Nesse sentido, é certo que, a partir da 

disponibilidade de dados fidedignos também para outros setores da indústria, seria de bastante 

interesse a· extensão dos parâmetros deste trabalho, em futuras pesquisas, para empresas 

brasileiras e multinacionais de segmentos variados. 

Com certeza o mundo está sendo cada vez mais globalizado e integrado, o que incrementa as . 

fontes múltiplas de incerteza e, como conseqüência, aumenta a turbulência do mercado global 
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que é pleno de riscos. A inovação incessante não apenas aumenta a incerteza tecnológica, 

mas muitas vezes também abre as portas para novos competidores. A maior dependência 

dos mercados de capitais globais toma as empresas vulneráveis a mudanças drásticas nas 

taxas de câmbio, assim como o custo e a disponibilidade do capital. A dependência das 

exportações deixa as empresas vulneráveis a flutuações de preços globais especialmente no 

caso de eommodities e, ao mesmo tempo, a dependência de importações, como a de petróleo, 

acrescenta ainda mais volatilidade. 

Por outro lado, a turbulência cria novas oportunidades e muda a natureza da interação 

competitiva. Joseph Schumpeter (1942), um economista americano famoso, cunhou a 

memorável e:xpressão "destruição criativa" para descrever como ambientes em rápida 

transformação não apenas destroem negócios existentes como também criam novas 

oportunidades. Os ambientes turbulentos fazem com que possa haver novas combinações de 

recursos e as empresas possam criar valor identificando e explorando essas oportunidades 

com sucesso. Dentro desse ambiente globalizado, fica cada vez mais importante para todas 

as empresas enfrentarem corajosamente o risco e explorarem as novas oportunidades de ouro. 

Assim, acredito que o know-how das empresas estudadas neste trabalho para sobreviver na 

turbulência poderia servir como uma orientação implicativa para as empresas japonesas, não 

somente no setor eletroeletrônico, mas também em geral no mundo cada vez mais 

globalizado. 
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Apêndices 

1. Crescimento real 

TOTAL ELETROELETRO. AUTO MOTIVO TECNOLOGIA 
E COMPUT ACAO 

84 3.9 (1 0.0) (0.6 16.8 
85 9.0 30.1 23.0 42.2 
86 (1.4 20.9 0.7 7.0 
87 5.8 10.0 27.9 (7.7) 
88 3.7 23.2 11.7 8.0 
89 0.1 17.7 0.6 14.5 
90 (16.5 (25.1) (21.7\ (20.0 
91 (3.3 (7.8) (1 0.8 (13.0 
92 8.4 (1.9) 7.2 10.9 
93 11.6 25.9 33.0 16.8 
94 6.2 5.1 3.6 20.2 
95 (3.1) (4.6) (1 0.8) 3.7 
96 62 15.5 (4.9 21.8 
97 5.0 4.6 14.8 18.7 
98 2.1 (7.7) (3.4 15.6 
99 5.4 (11.1) (9.7 11.7 
00 8.6 12.7 12.9 9.3 
01 7.1 (2.3) 2.7 4.4 
02 1.1 (4.8) (3.0) (6.0) 
03 (3.4 (13.6) 0.1 (16.3 

MEDIA 2.8 3.8 3.7 7.9 

2. Margem das vendas 

TOTAL ELETROELETRO. AUTO MOTIVO TECNOLOGIA 
E COMPUT ACAO 

84 4.4 3.7 2.1 3.2 
85 4.7 4.6 5.6 3.9 
86 5.6 6.4 6.0 5.7 
87 2.4 3.7 6.5 (0.2) 
88 3.7 3.3 4.2 1.0 
89 4.9 3.2 4.3 1.6 
90 0.4 2.2 1.9 (7.3) 
91 (2.0 (5.0) (4.5) (1.0) 
92 0.2 1.1 (2.2\ (6.4 
93 1.7 3.7 1.6 (0.9) 
94 5.1 6.0 5.4 10.8 
95 1.7 2.9 0.5 0.7 
96 3.1 4.3 0.9 (0.2) 
97 4.5 3.1 3.1 3.2 
98 3.5 (0.2 1.5 2.5 
99 (1.1) (6.5) (3.7 1.1 
00 5.7 0.4 1.0 4.1 
01 3.6 (2.1) 1.8 1.0 
02 0.6 (2.3) 0.2 0.9 
03 7.1 (0.5) 2.7 2.2 

MEDIA 3.0 1.6 1.9 1.3 
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3. Endividamento geral 

TOTAL ELETROELETRO. AUTO MOTIVO TECNOLOGIA 
E COMPUT ACAO 

84 46.7 45.1 60.6 65.0 
85 44.9 44.1 64.0 63.7 
86 41.3 37.8 52.5 50.0 
87 41.4 42.8 53.2 53.3 
88 42.2 40.4 47.0 60.7 
89 41.7 44.5 46.8 66.4 
90 49.0 50.6 43.5 82.4 
91 37.9 46.3 37.1 53.2 
92 39.0 49.8 37.9 69.6 
93 40.9 53.0 38.8 72.0 
94 39.8 47.9 40.1 68.6 
95 42.0 51.4 43.6 64.7 
96 42.8 65.5 48.6 56.3 
97 36.5 
98 43.1 
99 47.7 
00 50.0 
01 54.3 
02 58.6 
03 57.1 

MEDIA 44.8 47.6 47.2 63.5 

4. Rentabilidade do patrimônio 

TOTAL ELETROELETRO. AUTO MOTIVO TECNOLOGIA 
E COMPUT ACAO 

84 12.7 12.6 5.8 19.1 
85 13.2 18.9 17.5 22.4 
86 13.3 26.3 14.8 19.6 
87 6.5 18.9 12.3 (1.4) 
88 10.8 10.0 21.3 2.3 
89 14.0 17.0 23.8 10.7 
90 1.4 13.6 11.4 (52.0 
91 (3.6) (19.1) (13.9) (7.7) 
92 0.4 3.4 (7.2 (38.6) 
93 3.1 11.2 5.3 (1.1) 
94 10.7 14.6 17.5 35.8 
95 1.4 11.7 1.6 4.5 
96 2.5 12.5 1.0 1.2 
97 4.4 6.5 8.0 9.9 
98 3.5 (0.7) 5.1 11.5 
99 (1.3) (15.9) (14.4 7.8 
00 7.9 4.7 5.3 16.7 
01 5.4 (8.2) 5.5 2.3 
02 0.8 (7.5) 3.4 5.7 
03 12.4 1.9 11.3 5.5 

MEDIA 6.0 6.6 6.8 3.7 
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5. Rentabilidade to patrimônio em média 

TOTAL ELETROELETRO. AUTOMOTIVO TECNOLOGIA MEDIA 
E COMPUTACAO 

84 12.7 12.6 5.8 19.1 12.6 
85 13.2 18.9 17.5 22.4 18.0 
86 13.3 26.3 14.8 19.6 18.5 
87 6.5 18.9 12.3 (1.4 9.1 
88 10.8 10.0 21.3 2.3 11.1 
89 14.0 17.0 23.8 10.7 16.4 

MEDIA 11.8 17.3 15.9 12.1 14.3 
90 1.4 13.6 11.4 (52.0 (6.4 
91 (3.6 (19.1 (13.9 (7.7 (11.1 
92 0.4 3.4 (7.2) (38.6) (10.5) 
93 3.1 11.2 5.3 (1.1 4.6 
94 10.7 14.6 17.5 35.8 19.7 
95 1.4 11.7 1.6 4.5 4.8 
96 2.5 12.5 1.0 1.2 4.3 
97 4.4 6.5 8.0 9.9 7.2 
98 3.5 (0.7 5.1 11.5 4.9 
99 (1.3) (15.9) (14.4 7.8 (6.0) 

MEDIA 2.3 3.8 1.4 (2.9) 1.2 

6. Número das empresas de variadas origens 

EUROPEIA AMERICANO JAPONES BRASILEIRO 

84 9 8 3 6 
85 8 9 2 7 
86 8 8 3 10 
87 10 6 4 12 
88 10 5 3 14 
89 9 4 3 19 
90 9 7 4 20 
91 9 7 3 15 
92 10 6 2 13 
93 10 6 2 13 
94 11 5 3 11 
95 12 4 3 11 
96 10 4 3 10 
97 10 5 3 10 
98 9 5 2 7 
99 8 6 3 6 
00 8 7 3 4 
01 9 6 4 4 
02 11 6 3 3 
03 11 6 2 3 

MEDIA 10 6 3 10 



77 

7. Semp Toshiba Amazonas S/A 

VENDAS MARGEM RENTABILIDADE ENDIVIDAMENTO ENDIVIDAMENTO 
DAS VENDAS DO PATRIMONIO GERAL L..PLAZO 

84 
85 82 11.5 29.0 29.0 1.0 
86 104 10.7 21.6 26.0 0.0 
87 104 2.6 5.1 20.0 0.0 
88 133 (4.0) (13.7) 34.3 0.0 
89 294 5.3 28.1 45.0 0.0 
90 284 3.9 18.4 36.8 0.0 
91 217 (4.8) (23.6) 44.6 0.0 
92 215 9.5 30.0 38.3 0.0 
93 385 13.7 48.5 43.3 0.0 
94 532 13.4 31.7 26.3 0.4 
95 720 21.6 41.4 34.1 2.6 
96 793 14.9 23.7 38.2 0.0 
97 466 1.9 1.9 40.6 0.0 
98 268 (7.5) (5.8) 25.8 0.3 
99 251 1.6 1.5 28.0 0.5 
00 306 11.2 12.2 14.8 0.0 
01 289 3.0 3.3 22.2 0.8 
02 336 8.2 10.7 22.0 0.7 
03 316 11.1 11.6 19.6 0.7 

MEDIA 320.8 6.7 14.5 31.0. 0.4 

8. Springer Carrier Ltda. 

VENDAS MARGEM RENTABIUDADE ENDIVIDAMENTO ENDIVIDAMENTO 
DAS VENDAS DO PATRIMONIO GERAL L.. PLAZO 

84 
85 101 3.0 15.8 56.0 1.0 
86 134 5.9 28.1 58.0 1.0 
87 209 3.3 19.0 56.0 1.0 
88 213 0.9 6.0 56.8 2.5 
89 289 0.8 6.9 60.2 2.3 
90 195 (3.8) (32.5) 63.2 0.3 
91 98 (22.2) (83.9) 55.6 4.2 
92 100 (8.0) (40.8) 69.6 3.9 
93 179 3.2 23.4 64.2 10.7 
94 265 7.2 35.6 54.5 12.5 
95 291 9.1 35.7 51.3 7.9 
96 324 5.9 20.5 53.6 8.9 
97 350 7.0 21.9 43.9 10.6 
98 352 10.8 28.7 54.9 7.5 
99 290 11.3 33.4 55.0 6.4 
00 341 9.2 28.4 62.1 6.9 
01 287 2.5 8.5 56.5 5.0 
02 268 2.9 9.1 55.5 7.1 
03 254 2.2 5.8 48.1 3.0 

MEDIA . 238.9 2.7 8.9 56.6 5.4 
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9. Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. 

VENDAS MARGEM RENTABIUDADE ENDIVIDAMENTO ENDIVIDAMENTO 
DAS VENDAS DO PATRIMONIO GERAL L .. PLAZO 

84 134 3.0 16.9 50.0 1.0 
85 169 5.1 31.2 36.0 1.0 
86 215 3.5 26.3 52.0 1.0 
87 264 1.5 11.8 52.0 1.0 
88 350 3.7 19.3 39.2 1.9 
89 324 0.2 6.2 38.2 1.7 
90 504 5.9 42.1 52.3 1.1 
91 273 0.3 1.1 48.2 1.1 
92 258 6.5 17.4 38.7 1.1 
93 376 4.4 15.1 50.9 4.3 
94 707 
95 942 9.0 19.1 31.7 2.3 
96 
97 
98 
99 
00 
01 493 (12.7) (37.7 31.1 1.0 
02 517 (2.3) 20.8 45.1 2.8 
03 424 

MEDIA 396.7 2.2 14.6 43.5 1.6 

10. Siemens Ltda. 

VENDAS MARGEM RENTABIUDADE ENDIVIDAMENTO ENDIVIDAMENTO 
DAS VENDAS DO PATRIMONIO GERAL L .. PLAZO 

84 159 3.7 6.6 43.0 18.0 
85 216 16.3 30.8 37.0 2.0 
86 241 12.5 22.2 37.0 6.0 
87 326 3.7 8.1 34.0 3.0 
88 359 5.2 11.8 35.3 4.8 
89 384 2.9 6.8 40.2 8.4 
90 306 1.3 4.4 51.2 8.5 
91 232 (16.1) (34.9) 45.3 3.5 
92 261 (0.4) (1.5) 45.1 3.3 
93 290 7.1 14.5 41.9 7.2 
94 437 14.3 19.6 45.2 4.5 
95 501 (1.9) (2.3) 39.7 0.7 
96 609 
97 660 
98 1985 
99 1527 
00 1411 
01 1558 2.6 11.0 
02 1529 1.8 5.6 
03 1228 8.8 18.9 

MEDIA 711.0 4.1 8.1 41.2 5.8 
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11. Embraco 

VENDAS MARGEM RENTABIUDADE ENDIVIDAMENTO ENDIVIDAMENTO 
DAS VENDAS DO PATRIMONIO GERAL L.. PLAZO 

84 96 13.9 37.6 57.0 26.0 
85 104 12.8 28.7 57.0 23.0 
86 164 10.8 27.3 50.0 14.0 
87 238 7.9 25.2 49.0 10.0 
88 298 7.5 27.9 52.8 10.1 
89 317 6.6 20.2 46.0 9.8 
90 242 (3.5) ( 11.3) 44.1 11.3 
91 260 1.7 3.1 40.9 10.4 
92 303 5.7 10.6 34.4 5.9 
93 351 10.1 19.7 28.7 2.7 
94 487 7.1 12.4 36.0 7.2 
95 532 8.7 13.5 45.5 11.8 
96 463 3.6 4.7 37.9 11.9 
97 526 7.4 10.4 38.8 14.3 
98 478 10.9 13.4 35.8 0.8 
99 443 3.6 5.3 13.0 2.6 
00 396 8.3 10.9 24.1 1.2 
01 399 10.6 13.8 31.4 2.6 
02 449 14.6 22.2 30.5 2.9 
03 423 3.2 4.8 22.5 2.5 

MEDIA 348.5 7.6 15.0 38.8 9.1 


	

