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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo examinar o processo de internacionalização da Brahma. uma 

empresa brasileira, em um ambiente especifico, denominado MERCOSUL, assim como também 

outros espaços na América Latina; sob uma perspectiva econômico-comportamental. que pode 

condicionar a tomada de decisão de internacionalização e a opção do modo de entrada da 

empresa no mercado externo. O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso. Devido à 

natureza exploratória do estudo, a abordagem de coleta de dados foi a entrevista em 

profundidade, dada a escassez de outras fontes confiáveis a que se pudesse recorrer. Os 

resultados propiciaram uma avaliação das proposições estudadas na literatura, permitindo a 

confimlação de algumas já existentes e abrindo caminho para pesquisas futuras no processo de 

internacionalização. 
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ABSTRACT 

The objective af thi s study is to examine lhe intemationalization process af Brahma, a 

Brazilian company, in lhe MERCOSUL environrnent, as well as other places in Latin America; 

under a economic-behavior perspective, lhat it can conditian lhe decision to go international and 

lhe way lhe company wi ll enIer lhe ex ternai market. Tbe adopted method af research was a case 

study. Due to exploratory nature af lhe study, lhe data was gathered in a profound interview, 

given to lhe scarcity af other trustworthy sources lhe one could appeal to. The results had 

propitiated an evaluation cf lhe propasals studied in literature, confinning some already existing 

processes and opening a way for future research into lhe intemationalization processo 
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I. INTRODUÇÃO 

A partir de meados da década de oitenta e durante os anos noventa, com a 

consolidação da democracia em América Latina, criaram-se as bases para um dialogo mais 

franco e frutífero entre os diferentes países e seus setores sociais, políticos, universitários e 

culturais; a coincidência das políticas econômicas e nacionais respeito ao reajuste econômico, 

as privatizações, ao papel do mercado e a abertura ao exterior mostraram que a integração é 

uma apropriada plataforma para uma melhor inserção na economia mundial. 

Na hora de fazermos um balanço da integração regional, o MERCOSUL ocupa um 

lugar de destaque, que por suas dimensões e suas conquistas se transformou num exemplo 

paradigmático de êxito; transformando relações de rivalidade e conflito em relações de 

amizade e cooperação, aumentando o comércio e investimentos recíprocos e principalmente 

mantendo a continuidade constitucional em Paraguai , estruturalmente afetado por quase 

quatro décadas de governo ditatorial. 

Embora, mesmo Argentina, um dos principais parceiros do bloco regional , no 

momento apresente seria crises política, fi scal e monetária, o MERCOSUL é uma realidade. 

Com um PIB, aproximado, de USS 1.146 bilhões e povoado por 209 milhões de potenciais 

consumidores, ele apresenta um leque de atrativos e oportunidades infindável, tanto para as 

empresas brasi leiras e para as empresas com bases de operação nos outros países membros, 

como para as empresas multi nacionais. 

Empresas brasileiras dos mais diversos setores, estão fincando bandeira na Argentina. 

Desde instituições financeiras, prestadoras de serviço e industrias das mais variadas aptidões, 

até gigantes da construção pesada e da indústria automobilística. Por sua parte, as empresas 

argentinas (p rincipalmente de transporte e armazenagem), assim como as empresas uruguaias 

ligadas à produção e exportação de carne, arroz e laticínios, e empresas paraguaias 

exportadoras de algodão, soja e trigo, viram seus negócIOs prosperarem no interessante 

mercado que se converteu o MERCOSUL, nos últimos anos. 

Por outro lado, este intercambio comercial , ao mesmo tempo que abre espaços à 

iniciativa privada, se apresenta como um desafio à aquelas empresas que estão iniciando o seu 

processo de internacionalização. Elas precisam se posicionar rapidamente em relação ao 
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mercado local e internacional em função dos mercados consumidores, dos mercados 

fornecedores e da concorrência potenciaL Não é mais possível ao desenvolvimento e 

crescimento de uma empresa restringir-se ao mercado local, ignorando os competidores 

internacionais que se instalam no mesmo espaço disputando os seus consumidores. Se assim 

fizer, a empresa corre o risco de ser alijada deste mercado, tendo de se contentar com 

mercados menores, mais distantes ou menos atraentes. 

Contudo, a política de desenvolvimento industrial e a própria dimensão geográfica e 

magnitude populacional, contribuíram para fazer do Brasil um país de tendência introspectiva 

do ponto de vista econômico comercial e para marcar o perfil básico do empresário brasileiro 

como essencialmente vo ltado para o mercado interno. Essas caracterist icas da economia 

brasileira fundamentaram o modelo de substituição de importações, cujo desenvolvimento 

teve importância fundamental no progresso industrial do pais. Porém, este modelo, contribuiu, 

para concentrar decisões tipicamente empresarial nas mãos do Estado. Desta forma, 

est imulou-se a existência de uma cultura de proteção que não atendia às necessidades de 

promoção de mecanismos empreendedores auto-sustentáveis, gerando, assim, ineficiência. 

Portanto, um dos grandes desafios, reside na adequação do Bras il aos imperativos da 

globalização em consonância com as necessidades de desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora. Nesse sentido, se faz necessário a efet iva capacitação "bidirecional"do 

comercio exterior bras ileiro à luz de um cada vez mais intenso intercâmbio de conhecimentos, 

de bens e serviços entre o país e a comunidade internacional; e o Fortalecimento da educação, 

cujas bases estão intrinsecamente ligadas a modernização e desenvolvimento de um perfil 

empreendedor. 

1.1 Objetivo do estudo 

O presente estudo tem dois objeti vos: (1) verificar a atuação do Estado no apoio à 

internacionali zação da empresa via investimento e apertura de mercado; (2) examinar os 

aspectos relacionados à tomada de decisão e à inserção da empresa brasileira em um ambiente 

internacional de crescente competitividade global, com estratégias gerenciais consolidadas 

mundialmente, na procura de novos mercados de atuação - em especial no âmbito do 

Mercosul e América Latina - que muitas vezes podem significar a sobrevivência da 

corporação. Dentre esses aspectos, destacam-se os fatores, de natureza comportamental e 
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econômica, que servem como estímulos e barrei ras ao processo de internacionalização e que 

influenciam a escolha do modo de entrada em mercados estrangei ros. 

1.2 Relevância do estudo 

o presente estudo ganha importância por se um trabalho voltado para mostrar os tipos 

de avaliação e práticas mundiais de ampliação de mercado, assim como, as estratégias de 

competitividade que abriram espaços de atuação a corporações brasileiras. na procura de 

novos mercados dentro do MERCOSUL. Alem de conferir até que ponto os fatores de 

competitividade usados por grupos brasi leiros como a Brahma, entre outros, podem servir 

para empresas de menor porte "a se posicionarem" no MERCOSUL. Ao mesmo tempo o 

trabalho procura verificar se as práticas de detenninadas estratégias, aplicadas pelas 

organizações brasileiras, poderiam caracterizar um esti lo de gestão e cultura corporativa 

brasileira, que pennitissem contribui r para uma liderança de organizações nacionais no 

âmbito do MERCOSUL. 

E por último, o trabalho procura mostrar se as iniciativas governamentais tem sido as 

verdadeiras molas que permitiram a internacionalização dos grupos nacionais no mercado 

externo, refletindo até que ponto, em vês de liderar via país, seria melhor apoiar a 

"multilatinização" das grandes empresas brasileiras ocupando espaços nos mercados da 

América Latina antes da invasão das hordas americanas pelos arietes da ALCA. 

1.3 O'-ganização do estudo 

Este trabalho esta organizado em selS capítulos. O primeiro deles apresenta os 

objetivos, sua importância e justificativas para a realização do estudo, situando-o no contexto 

da literatura e da linha de pesquisa em que se encontra inserido. 

No segundo capitulo se discute e identifica o ambiente em que o fenômeno da 

internacionalização e integração regional ocorrem. É feita uma retrospectiva da origem dos 

principais mecanismos integracionistas, assim como, da sua importância para a expansão da 

industria naciona l. 

No terceiro capitulo, realiza-se uma rev isão da literatura sobre a internacionalização de 

empresas, e apresentam-se as principais abordagens e contribuições teóricas do processo. 
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No quarto capitulo apresenta-se a metodologia adotada, incluindo o método de 

pesquisa utilizado, as questões da pesquisa e as proposições derivas, além da justificativa da 

escolha do Estudo de Caso, apontando os métodos de coleta e análise de dados, assim como, 

as principais limitações. 

o quinto capítulo apresenta a descrição do caso selecionado para pesquisa - o da 

Brahma (AmBev)! - e realiza a sua analise dentro dos cri térios definidos na metodologia 

adotada. 

Por últ imo, o sexto capítulo relac iona as principais conclusões a que o estudo chega, e 

relata sugestões para futuras pesquisas. 

I Embora, a partir de 1999 a Brahma, após fusão com a Cerveja Antártica. faça parte do grupo AmBev 
(Companhia de Bebidas das Americas), ela foi a pioneira a se posicionar no l\'lercosul, especificamente na 
Argentina com a marca própria. Ponanto, o que esta em estudo é a intemacionalização da Brahma. Ver pagina 
72 deste estudo. 
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11. PANORAMA CONCEITUAL DA GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

2. 1 Globalização e Inte rnacionalização de Empresas bras ileiras 

O movimento de expansão regional e mundial de muitas das grandes empresas latino

americanas mostra o quanto elas avançaram na grande ebulição que tomou conta do mundo 

empresarial nos últimos anos, movidas pela disputa por mercados cada vez mais integrados . .-\ 

diversificação de investimentos em atividades elou regiões, ora concentrando seus esforços 

em "core bussi"es" ou em seus mercados principais, sào algumas das estratégias que tem sido 

implementadas nos dias de hoje para pem1itir a adaptação das grandes empresas ao ritmo de 

negócios característico da globa li zação, aprofundando os seus vinculas com o mercado 

internacional. 

Segundo Canais (1994), os meios pelos quais os relacionamentos globais têm sido 

construídos são: o comercio internacional, a produção e os investimentos em outros paises, os 

mercados financei ros, a cooperação econômica internacional , a migração da forca de trabalho 

e a disseminação de praticas organizacionais. 

Estes meios, articu lados com o desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas d~ 

produção, comunicações e transportes, e com as novas condições de mercado proporcionadas 

pelo maior grau de liberalização, integração e competição na economia mundial, têm 

despertado em empresas dos mais diversos setores e países de origem o interesse em 

ampl iarem suas ativ idades de um âmbito domestico, como marketing e operações, para um 

âmbito globa l. Para manterem-se competitivas, as empresas precisam, estar próximas de seus 

clientes em qualquer parte do mundo. 

A globalização de mercados apresenta na visão de Canais (1994), um conjunto de 

oportunidades e desafios às empresas. A maior convergência de gostos e necessidades dos 

consumidores em diferentes países, a continua queda de barreiras comerciais, as maiores 

facilidades de comunicação e os menores custos de transporte aumentam rapidamente as 

possibilidades de expansão e diversificação de mercados para empresas de vari ados setores. O 

quadro I, resume os fatores que agi ram simultaneamente como forças motrizes e freios ao 

processo corrente de globalização. 
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Quadro 1 ~ Fatores da Globalização 

FATOR COMO FORÇA MOTRIZ COMO FREIO 

• convergência das necessidades de • diferenças nacionais 

Mercado conswnidores internacionais (cultura is) 

• maior eficiência dos canais de distribuição • di fe renças de estrutura de 
mercado 

• diferenças dos canais de 
di stribuição 

• economia de escala 

• novas tecnologias • economias de escala 

Economia • transportes e infra·estrutura pequenas 

• flexibilidade dos sistemas • universalização dos mercados financeiros 
de produção 

• interdependência entre os países 

• blocos regionais de comercio • política cambial 

Governos • coodernação internacional de políticas • protec ionismo 
econômicas • incentivos a empresas 

• supressão de barreiras tarifárias nacionais 

• es tratégias de internaciona li zação • escassez de executivos 

Empresas • penetração em outros mercados como orientação global 

• processos e organização 

Fonte: Canais. 1994 

Por outro lado, em tese, intemali zação é defi nido como "um processo crescente e 

continuado de envolv imento de uma empresa nas operações com outros paises fora de sua 

base de ori gem" (Goulart el ai., 1996: 2 1). Segundo os autores o fato da defin ição ser ampla e 

abrangente tem a vantagem de não limitar em demasia o campo de estudo do tema .. A decisão 

de se internacionalizar está ligada à preocupação da empresa em manter, fortalecer e ampliar 

sua penetração nos mercados-alvo e ganhar experi ência gerencial e operac ional. 

Segundo Goulart el ai ( 1996), fo i somente a partir da década dos 80 que as empresas 

bras ileiras passaram a ter uma participação quantitat iva e quali tati va maior no mercado 

internacional, adotando uma est ratégia de exportações continuadas e crescentes de produtos 

com maior valor agregado, (antes pensava-se na exportação só no caso de haver excedente da 

produção de um detenninado bem). As empresas brasilei ras investiram na assistência técnica, 
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sofisticaram seu marketing, estabeleceram alianças e joilll venlllres para aquisição de 

tecnologia, instalaram escritórios de venda e serviços pós-venda em seus principais mercados 

ou criaram unidades de produção no exterior. 

Entre as empresas que decididamente apostaram pelo MERCOSUL temos a Usiminas. 

Sadia, Arisco, Brahma, Amil, entre outras. A essas experiências somam-se os Bancos do 

Brasil, Banespa, Real e Itaú, que se internacionali zaram para apoiar as exportações brasileiras. 

A cultura da organização e o perfil de sua liderança são muitas vezes elementos 

detenninantes para explicar as razões que levaram algumas organizações a buscar 

pioneiramente o mercado externo e a comprometer-se definitivamente com os negócios 

internacionais (Goulart el.al., 1996). Embora as oportunidades que surgiram no MERCOSUL. 

após as iniciativas governamentais, beneficiaram a quase todos os setores produtivos do país, 

somente aque les que conseguiram combinar as forças internas com as oportunidades externas. 

transfonnando-as em capacidades conseguiram vantagens competitivas que pennitiram 

ampliar o seus negócios. 

Portanto, ainda é cedo para falannos em um estilo gerencial brasileiro, que pennitiria 

consolidar as aspirações nacionais de liderança na região, desta vês por meio, da competência 

das corporações brasileiras. 

2.2 A Lógica dos Blocos Econômicos 

Segundo Jaguaribe (1998), a ideologia do livre comércio prevê também a eliminação 

das barreiras tarifarias e a estabilização das moedas a partir do ordenamento econômico. 

Nesse sentido, desde o final da Segunda Guerra Mundial tem havido encontros entre países 

interessados em promover o fim das barreiras não-tarifárias, reduzir os níveis das tarifas de 

importação, eliminar subsídios, monopólios e cartéis e favorecer o comércio de produtos 

primários fazendo crescer o mercado de trabalho. 

Com a Carta da Havana (1947), se da um passo decisivo na liberalização do comercio 

internacional. Por sua abrangência, não houve condições de implantar plenamente os acordos 

incluídos no estatuto; mas pelo menos um item, relacionado à redução tarifária via 

negociações, foi posto em prática com a criação do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio), em 10 de janei ro de 1948. 
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Todo esse processo produziu mudanças no cenário econômico mundial. Alterou·se o 

poder econômico de alguns países líderes, surge o Terceiro Mundo como um fator de peso 

reivindicando o seu espaço no comercio internacional, surgem os grupos econômicos 

regionais que posteriormente dariam origem aos blocos econômicos. 

Outra instituição presente nas transformações econômicas do pós-guerra, orientadas 

para fortalecer o livre comércio global e em principio promover o desenvolvimento 

econômico entre os países, é o Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI foi fundado em 

1949 - junto com outra instituição protagonista das mudanças no cenário mundial, o Banco 

Mundial - durante a conferencia de Bretton Woods. E tem como diretrizes promover a 

cooperação monetária internacional e est imular o crescimento do comercio e das condições 

econômicas de todos os seus países membros. 

Em tese, os processos de integração econômica são conjuntos de medidas de caráter 

econômico e comercial que tem por objetivo promover a aproximação e, eventualmente, a 

união entre as economias de dois ou mais países. Essas medidas concentram-se, em um 

primeiro momento, na diminuição ou mesmo eliminação de barre iras tarifarias e não tarifarias 

que constrangem o comércio de bens entre esses países. Uma etapa mais adiantada de 

integração exigi ra esforço adicional, podendo envolver a definição de uma Tarifa Externa 

Comum, ou seja, uma tarifa a ser aplicada por todos os sócios ao comercio de bens com 

terceiros mercados. Assoc iado a esse exercício, impõe-se o estabelecimento de um Regime de 

Origem, mecanismo pelo qual se detennina se um produto é originário da região ou não 

(fazendo jus às vantagens comerciais próprias de um esquema de integração). 

Avançando mais ainda, chegamos arranjos adiantados de integração que admitem a 

liberalização do comércio de serviços e a livre circulação dos fatores de produção (capital e 

trabalho), e exigem a Coordenação de Políticas Macroeconômicas e até mesmo a coordenação 

de polít icas fiscais e cambiais. Em um grau extremo, a integração econômica pode levar, 

inclusive à adoção de urna moeda única, como acontece na União Européia após lançamento 

do euro. 

Como quer que se desenhem, os atuais modelos de integração regional, baseiam-se, 

fundamental mente, na vontade dos Estados de obter, através de sua adoção, vantagens 

econômicas que se definirão entre outros aspectos, em tennos de : (1) aumento geral da 

produção, através de um melhor aproveitamento de economias de escala; (2 ) aumento da 

produtividade, através da exploração de vantagens comparativas entre sócios de um mesmo 

bloco econômico, e (3) estimulo à eficiência, at ravés do aumento da concorrência interna. 



10 

Por sua parte, Canais (1994) observa, que no caso da integração européia, a queda dos 

preços e custos de produção derivada da eliminação das barreiras ao livre comercio entre os 

paises comunitários surge como resultado de: el iminação barreiras alfandegárias à 

concorrência; o surgimento de economias de escala; o aumento da competitividade e o 

aumento da produção. 

Contudo, se não fossem as mudanças recentes ocorridas no contexto social, político e 

econômico, o surgimento de blocos econômicos nao se viabilizaria, tais seriam as dificuldades 

nonnativas e as diferenças nacionais a ser superadas. 

2.3 Fases no Desenvolvimento dos Blocos Econômicos 

De acordo com a teoria do comércio internacional e analistas internacionais, entre eles 

Giambiagi (1999), é possível identificar no mínimo cinco fases de envolvimento ou estágios, 

trilhadas pelos países membros de um acordo econômico, com o intuito de fazê- lo crescer e 

prosperar - com ganhos para todos. 

• Área ou Zona de Livre Comércio: é a primeira etapa de um acordo econômico e se 

caracteriza pela remoção ou eliminação das tarifas de importação entre os países 

membros, permitindo o livre comercio entre eles. 

• União aduaneira: prevê, alem da abolição das tarifas entre seus membros, o 

estabelecimento de tarifas comuns de importação a terceiros países não-membros, 

dando origem à chamada Tarifa Externa Comum (TEC). 

• Mercado Comum: neste estagio não existem tarifas internas de importação, as tarifas 

de importação a tercei ros-países são comuns entre os seus países membros e os fatores 

de produção (capital, trabalho e tecnologia) tem permissão para circular livremente, 

mais ainda com varias moedas. 

• União Econômica : Os países membros procuram harmonizar suas políticas 

econômicas, comerciais e fiscais, o que significa operar em perfeita sintonia no que se 

refere a taxas, oferta de moedas, práticas de juros e mercado de capitais. Esta etapa 

poderá ter a presença de uma autoridade supra-nacional, que responderá pela 

idealização e supervisão das políticas negociadas. 

• União Política : inclui a adoção de polít ica comuns e até fusões entre membros 

associados. Há muita pouca experiência em relação a esse modelo de união entre 
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países, sem guerras, mas espera-se que a União Européia, já a part ir da implantação do 

Parlamento Europeu, possa ser considerada uma união polí tica. 

Basicamente todas estas fases, são produto de uma experi ência integracionista superior 

chamada União Européia. Foi no contexto da Europa, a partir de 1950 com o Tratado de 

Roma, que se deu inicio realmente a integração regional. As outras experiências integradoras 

tem-se inspi rado fundamentalmente nessa experiência. 

2.4 Inícios da Integração Sul-Americana 

a opinião de Barros (1995), parecera que a historia, legou a América do Sul um vicio 

de origem, ou seja, de formação de economias vo ltadas para o fornecimento de bens para os 

territórios metropolitanos e. conseqüentemente, desabituadas à subsistência ou ao comercio 

intercontinental. Deste modo, a manifestação mais evidente do relacionamento entre as 

antigas colônias da América do Sul não era o intercâmbio comercial, mas sim o conflito 

esporádico entorno às fronteiras indefinidas. 

o passado, segundo Barros (1995), parecia desencorajar a integração de economias 

pOllCO complementares e vocacionadas para a exportação de produtos concorrentes. Os países 

limitavam-se a produzir o que os vizinhos também produziam, não dispondo de meios para 

produzir aqu ilo de que precisavam. Os maiores parceiros comerciais e financeiros dos países 

da região, eram europeus ou norte-americanos. 

Somente após o processo de industri alização, e com o predomínio das teses cepalinas 

de "subst ituição de importaçôes,,2, criaram-se as bases para o aumento das trocas intra

continentais. Contudo este processo de "substituição de importações" não trouxe o 

desenvolvimento que a região precisava. Pelo contrario, tomou-a, altamente dependente de 

tecnologia e energia vindas do ex terior, além de aumentar significativamente o volume da 

divida externa. 

Nas décadas de sessenta e setenta a integração sul-americana, e latino-americana em 

geral , era simplesmente uma intenção de parte das elites nacionais do continente inspiradas 

em teses cepalillas, mas do que numa realidade históri ca, de números e estatísticas 

incontestáve is. As economias não eram o suficientemente complementares ou abertas para 

que houvesse um expressivo intercâmbio comercial e financei ro. 

2 O modelo de substilUição de importações basicamente consiste em fabricar dentro do pais aqueles produtos que 
antes eram importados. 
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Projetos de liberalização comercial ou de mercados comuns revelavam-se irrealistas, 

ainda que constassem dos objetivos de acordos internacionais finnados no continente, como o 

Tratado de Montevidéu de 1960, que previa a criação de uma zona de livre comercio 

(ALALC) em doce anos. Ao contrario do que ocolTeu na Europa Ocidental, não existiam na 

América Latina, motivações políticas capazes de compensar eventuais limitações econômico

comerciais ao processo de integração. 

Contrariamente às décadas anteriores, os anos oitenta e noventa trouxeram um novo 

impulso integracionista, expressado tanto pelo aumento do volume de comercio jotra-regional 

como pela proliferação de acordos bilaterais, multilaterais e sub-regionais de redução tarifária. 

Os países sul-americanos deixaram de ser parceiros comerciais inexpressivos e começaram a 

tomar-se mercados importantes, principalmente para insumos industriais e produtos semi

manufaturados (BIDITNT AL 1999). 

2.4. 1 Mecanismos d e Integração Sul-Americana 

a) Pacto Andino 

É o mais antigo dos três eixos, embora seus resultados não tenham sido expressivos. 

Foi criado em 1969, pelo Acordo de Canagena, entre Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, 

Venezuela e Chi le. Já em 70, o Pacto tomava-se, alvo de criticas pela ênfase industrialista do 

acordo, fundado num modelo de "substituição de importações" ampliado, e pela ambição de 

metas de redução e de estabelecimento de tarifa externa comum, objetivos incompatíveis com 

o grau de abertura comercial dos países membros. 

Diversos autores entre eles Barros (1995), sugerem uma espécie de vicio estrutural do 

Pacto AndillO, que seria a escassa convergência dos setores produtivos de seus países 

membros. Bolívia e Chile, com suas economias voltadas para os parceiros do Cone Sul, 

dispunham de maiores vínculos comerciais com o eixo Brasil-Argentina, ao passo que 

Colômbia e Venezuela, que formam o eixo principal do Pacto, tampouco estariam voltados 

para o comercio intra-andino, e sim para o centro americano e canbenho. Segundo esta 

interpretação, o Pacto Andino resultaria mais uma art iculação geográfica do que propriamente 

econômico-comercial. 
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b) Associação Latino-american a de Livre Comercio (ALALC) 

Foi a partir de 1960 com a formação da Associação Latino-americana de Livre 

Comercio (ALAC), rebatizada de Associação Latino-americana de integração (ALADl) no 

Tratado de Montevidéu, em 1980, que se dá inicio ao processo de integração. Faziam parte do 

grupo Argentina, Bolívia, Brasi l, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai 

e Venezuela. A ALAC teve uma atuação razoável em seu início mas, a partir de 1965, foi 

diminuindo suas atividades e perdeu dinamismo até desaparecer na década de 1970. 

Possivelmente isso ocorreu devido às profundas existentes entre os seus países membros. 

Entre os objetivos iniciais da ALALC temos: a criação de um mercado comum lat ino

americano; o estabelecimento de zonas de livre comércio; a promoção do desenvolvimento 

econômico e socia l; a coordenação das políticas econômicas e financeiras; e a expansão da 

complementaridade econômica. 

O que explicaria o insucesso da ALALC seriam a falta de adesão do setor privado, os 

problemas gerados pelos regimes autoritários predominantes em vários países da região e os 

connitos no func ionamento da associação. Além da falta de estrutura na maioria dos 

mercados fonnados pelos países membros - os quais mantinham suas econômicas basicamente 

voltadas para o mercado interno. 

Com a crescente estagnação da ALALC, os países ocidentais da América do sul -

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru -decidiram, em 1969, criar o Grupo Andino. Em 

1973, Venezuela se incorpora ao grupo, ao tempo que o Chi le se desliga em 1976. 

c) Associação Latino Americana de Integração (ALADI) 

Foi criada em 1980, através do Tratado de Montevidéu, em substituição á ALALC e 

contando com instrumentos diferentes para promover a integração de seus membros 

(passando inclusive pelo acordos bilaterais considerado um estágio necessário para o sucesso 

das relações multilaterai s dentro de uma zona latino-americana de preferênc ias econômicas). 

Entre os instrumentos multilaterais criados, a Preferência Tarifaria Regional (PTR) 

teve especial importância como antecedente do MERCOSUL. Ela entrou em vigor em 1984, 

detenninando a redução percentual das tarifas alfandegárias para importação de produtos 

regionais entre os países membros da ALADI. Na época as preferências negociadas fo ram 

estabelecidas levando em conta três categorias de países: 

" ' . 
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os de menor desenvolvimento relativo (Equador, Bolívia e Paraguai); 

os desenvolvimento intennediário (Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela); 

os demais países, definidos como os de maior desenvolvimento (Argentina, Brasil, 

México). 

A PTR aplica-se a todo o universo alfandegário, exceção feita a uma li sta de produtos 

que cada país considera «sensíveis»; porem, dentro de uma quantidade limitada de acordo 

com o estagio evolutivo dos diferentes países. 

Contudo, a ALADI não alcançou êxito pleno devido as enonnes diferenças regionais, 

principalmente aquelas relacionadas com as concessões feitas em regime especial e mais 

favoráveis aos países de menor desenvolvimento, que acabaram funcionando como um 

elemento inibidor diante da desejada expansão da base de redução das barreiras não· tarifárias 

e da liberalização do comércio, como um todo. Assim a partir de 1982, com os resultados 

insatisfatórios das ações da ALADI, começou a ganhar corpo a liberalização dos acordos 

bilaterais, mais condizentes com a real idade comercial dos países signatários. 

Entretanto, segundo Barros (1995) , há consenso entre analistas de política 

internacional. em apontar no minimo quatro razões básicas para a aceleração deste processo 

de integração no periodo: 

a) O "efeito· demonstração" decorrente das próprias tendências complementares da economia 

internacional de globalização e regionalização. Numa economia mundial marcada pela 

competitividade e ganhos de escala, tornava·se necessária a fonnação de mercados mais 

amplos e mais abertos ao comercio exterior. 

b) A liberalização comercial empreendida pelos países sul·americanos no final dos anos 

oitenta. Com o esgotamento do modelo autárquico de "substituição de importações" e o 

lançamento de programas de redução tarifária e de eliminação de barreiras não·tarifárias, 

cnavam-se as condições para assinar acordos bilaterais e sub·regionais de liberalização 

comercial. 

c) A própria refonnulação dos mecamsmos de integração no continente. O Tratado de 

Montevidéu de 1960, apresentava um rigido sistema de redução tarifária pouco conveniente 

para os países membros da ALALC. As concessões tarifárias deveriam ser rei tas com base na 

cláusula de "nação mais favorecida", ou seja, não poderiam ser feitas a um único parceiro 

comercial, pois teriam de ser estendidas a todos os demais membros da Associação. Em 1980 
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dentro da ALADI. sucedânea da ALALC, são introduzidos os acordos de alcance parcial e os 

acordos de complementação econômica, os quais permitem que concessões comerciais 

possam ser fcitas a um número limitado de países ou apenas a um. Estes acordos permitiram 

que os eixos bi laterais e sub-regionais de aproximação econômico-comercial criaram a 

estrutura básica que permit iri a a intensificação da integração sul-americana como um todo. 

d) A distensão polí tica entre os países, decorrente do processo de "redemocratização" que se 

viv ia ao interior da América do Sul. Foi assim que se produziu a aprox imação dos governos 

Sarney - Alfonsin, dando um novo impulso as re lações bi latera is. A legitimidade política e a 

possibilidade de participação de sociedade civil, é conseqüência de que exista democracia na 

região. Esta circunstancia não se dava de forma generali zada em épocas anteriores. 

2.4.2 Contexto e Origens do MERCOSUL' 

o surgimento da idéia do MERCOSUL, resultou do processo histórico que buscava a 

integração dos países sul-americanos, substituindo a concorrência entre as nações pela 

concorrência entre as regiões. No caso do MERCOSUL nota-se claramente a apl icação da 

estratégia de defesa à formação de outros blocos econômicos (União Européia, NAFTA), para 

garantir a sua própria ampliação, a sobrevivência econômica e a inserção no cenário 

internacional de negócios dos seus países membros. 

o processo de integração do cone Sul, segundo Jaguaribe (1998), coincide, 

obviamente, com a fase de grandes trans formações no cenário econômico mundial e no 

próprio quadro político da região. Depois de décadas do modelo cepalillo de substilllição das 

importações, desenvolvimento modesto e políticas de industrialização contrarias ao processo 

de integração, quando os países sul-americanos, em sua grande maioria, eram governados por 

regimes autoritários ou populistas, ocorre uma mudança no sentido da abertura e da 

integração regional. 

Nesta conjuntura, o velho e desgastado discurso dos políticos em defesa da "unidade 

lat ino-ameri cana" tera de ser abandonado e substituído por uma conduta apoiada no 

pragmatismo e dirigida às causas econômicas - relacionadas aos projetos de caráter sub

regional , através dos quais a liberalização comercial possa sair do campo da simples retórica 

para ser trabalhada, de fato. 

l P:lra uma percepção detalhada de dados sôcio-econõmicos do Mercosul ver anexo IV. 
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A reação das sociedades nacionais ao novo formato do ve lho ideal de integração fo i 

surpreendentemente posi tiva. Isso deveu-se, em parte, às repercussões dos debates focados da 

União Européia e no Acordo de Livre comércio Norte-Americano (NAFTA), onde as diversas 

nações vêm se democrat izando e se abrindo cada vez mais às demandas sociais, com a 

implementação de programas que têm por objetivo o saneamento econômico e a elevação do 

padrão de vida. 

O MERCOSUL ilustra bem o crescente processo de modernização das real izações 

governo-sociedade, na medida em que part iu de uma concepção essencialmente comercial 

para adquiri r contornos mais abrangentes a part ir da assinatura do Tratado de Assunção, em 

199 1 -que lhe deu um caráter multilateral e agregou à sua estrutura um subgrupo de trabalho 

ded icado ao estudo das questões trabalhistas. 

2.4.2 .1 Acordos do Uruguai 

o Uruguai foi o primeiro pais a impulsionar algum tipo de mecanismo regulador e 

promotor de relações comerciais com seus vizinhos, principalmente em função da crônica 

situaçào deficitária de seu comercio com Argent ina e Brasil , mesmo depois da ALADJ. 

O convênio Argentino-Uruguaio de Cooperação Econômica (CAUCE) consistiu na 

elaboração de listas de produtos - excluídos os agropecuários- sobre os quais se estabeleceu a 

elim inação total de encargos e restrições, desde que a exportação uruguaia não excedesse 5% 

da produção argent ina do ano anterior. O Uruguai liberou as importações da Argentina em um 

montante proporcional as exportações uruguaias realizadas via o convênio. 

De modo similar, o Protocolo de Expansão Comercial (PEC) fi nnado em Uruguai e 

Brasi l estabeleceu uma lista de produtos sujeitos a concessões em tennos de encargos e 

restrições. As importações de cada produto estavam limitadas ao equivalente a 5% do volume 

de produção nacional do ano anterior. 

2.4.2.2 Acordos entre Argent ina e Brasil 

Antes da assinatura da Ata de Integração de 1985 , Argentina e Bras il ut il izavam para 

intercâmbio o enfoque multilateral da ALADI, negociando entre si e com os outros países 

integrantes as reduções alfandegárias para diferentes produtos. Contudo essa relação estava 
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marcada pelo protecionismo e riva lidade econômica. privilegiando setores produt ivos locais 

com freqüência ineficientes e pouco competitivos. 

o passo histórico dado em 1985 pelos governos de Raúl Alfonsín e José Sarney, para 

iniciar o processo de integração, significou a finalização de várias décadas de relativo 

isolamento e o princípio da cooperação entre os dois países. Um elemento fundamental para 

essa decisão foi a interpretação correta das tendências mundiais de integração entre países e a 

necessidade de defender-se dos novos protec ionismo regionais. 

O programa de integração econômica, fimlado por Argentina e Brasil em julho de 

1986, considerou o problema a partir de uma ótica setorial, negociando acordos específicos 

para cada segmento da atividade industrial e, inclusive, produto por produto. A Ata incluiu 

um tota l de 24 "protocolos" enfocando temas distin tos, envolvendo desde setores específicos. 

como bens de capital , trigo e transporte, até aspectos gerais e teóricos como administração 

pública, cultura, moeda comum e cooperação nuclear. Embora, os objetivos fossem 

demasiado amplos para um primeiro estágio, os resultados em termos de intercâmbio 

comercial foram consideráveis. 

Finalmente, em julho de 1990, os presidentes Carlos Menem e Fernando Collor de 

Mello decidiram acelerar o processo de integração, antec ipando para dezembro de 1994 a 

instituição de um mercado comum bilateral entre Argentina e Brasil. Este aco rdo foi. 

essencialmente, o que deu origem ao concei to do "Mercado Comum do Sul" cujos 

compromissos para a formação de uma zona de li vre comércio foram definidos na Reunião de 

Assunção, em 1991. Durante essa reunião, assinou-se o chamado Tratado de Assunção, em 26 

de março de 1991. 

2.4.2 .3 Tratado de Assunção"' 

O Tratado de Assunção estabeleceu, fundamentalmente, um compromisso entre 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai , para a fonnar uma Zona de Livre Comercio. Contudo 

num segundo estágio se passaria a um "Mercado Comum", que deveria incluir os seguintes 

elementos: 

• Livre circulação de bens, serviços e demais fatores produtivos entre os países. 

• Estabelecimento de tarifa alfandegária externa comum. 

~ Para rn.tIiores detalhes sobre o Tralado de Assunção ver anexo III desle trabalho. 
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Adoção de política comercial unjficada em relação a terceiros-países elou blocos 

econômicos. 

Coordenação de políticas macro-econômicas e setoriais entre os países participantes, em 

termos de comércio exterior e políticas agropecuária, industrial , fiscal , monetária, 

cambial, de capitais, de serviços, aduaneira, de transporte e de comunicações. 

Comprometimento com a harmonização da legislação, como forma de forta lecimento do 

processo de integração econômica. 

Embora, ainda o MERCOSUL, não possa ser considerado uma Area de Livre 

Comercio plena, cont inua evoluindo e busca não apenas o livre fluxo de produtos como 

também a liberação do fluxo de serviços, capital e trabalho. 

A continuação uma restropectiva do MERCOSUL com as principais datas mostrando 

a evolução do bloco e algumas de suas principais limitações: 

• 1985 - os presidentes José Sarney e Raúl Alfonsin, em pleno esforço de 

redemocratização, criaram comissão mista para integração dos dois paises. Finnaram 

compromisso, em Foz de Iguaçu, de cooperação na ârea nuclear. 

• 1988 - Sarney e Alfonsín assinaram o Tratado de lntegração, Cooperação e 

Desenvolvimento Brasil-Argentina, que menciona o mercado comum como meta 

prevê liberalização completa do comercio de bens e serviços ate 1998. 

• 1990 - Em Buenos Aires, sob criticas de empresãrios especialistas, Fernando Collor e 

Carlos Menem decidem, em julho, antecipar a criação do mercado comum, com 

"tarifa zero" entre os países, para dezembro de 1994. 

• 1991 - Em março, Uruguai e Paraguai somam-se ao projeto de mercado comum, com 

o Tratado de Assunção, prevendo a criação do Mercado Comum do Cone Sul, o 

MERCOSUL. 

• 1994 - Em dezembro, em Ouro Preto, decidem-se os últimos pontos para IniCiar a 

União Aduaneira, em l ° de janei ro de 1995, com muitas exceções à tarifa externa 

comum (de 20%, no máximo), tratamento especial a açúcar e automóveis do acordo, e 

pontos pendentes, como a unificação das nonnas zoofitossanitárias e leis 

allridumpillg. . 
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1995 - Começa cnse no MERCOSUL. O déficit da Argentina transfonna-se em 

superávit com o Brasi l, graças ao real valorizado, mas a criação do regime automotivo 

brasileiro e a decisão do Brasil de exigir pagamento à vista de importações de têxteis, 

arroz e milho é criticada pelos argentinos, que enfrentam recessão no país. 

1997 - Grande crise MERCOSUL. O governo dos EUA pressiona pela fonnaçào da 

ALCA (Acordo de Livre Comercio das Américas) e a opinião publica brasileira reage 

contra a ameaça de diluição do MERCOSUL. 

• 1999 - A desvalorização do real e a recessão econômica no Brasil e na Argentina 

abrem a maior crise do bloco até então. 

• 2001 - Às voltas com a estagnação econômica, desemprego e insatisfação popular, o 

governo argentino edita em março uma lei de competitividade, aumentado para 35% a 

tarifa de uma série de bens de consumo e reduzindo as zero as máquinas e 

equipamentos. Em declarações publicas, o ministro de Economia, Domingo Cavallo, 

sugere que o MERCOSUL retroceda a uma área de livre comércio. 

• 2001 - Em dezembro, após renuncia do presidente da Argentina, Fernando de la Rua. 

o pais decreta moratória da sua divida ex terna. Fomecedores argentinos não pagam as 

dividas com exportadores brasileiros. O comércio bilateral fica paralisado. 

• 2002 - Em janeiro, o recém empossado presidente da Argentina, Eudardo Duhalde. 

abandona o regime de conversibi lidade no país e desvaloriza o peso. Em falência, a 

economia argentina pode encolher 15%. O comércio bi lateral volta a patamares 

anteriores ao do início da união aduaneira. Exportações brasileiras para a Argentina 

caem 55%. 

A retrospectiva mostra que o aprofundamento do MERCOSUL, considerado o maior 

projeto de pol ítica ex terna nac ional nos últimos anos, não e mais uma unan imidade para o 

empresariado brasileiro. Tornou~se comum a avaliação de que o bloco deu um passo maior do 

que a perna e agora deve fazer um recuo estratégico para corrigi r erros do passado. 
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III. REFERENCIAL TEORlCO 

A internacionalização da finna, entendida no sentido amplo de exportar elou produzir 

no exterior, é tratado tanto na literatura de administração e de negócios como na análi se 

econômica. No campo da administração, os modelos dominantes são os 

"comportamentalistas" (ou teorias sobre o comportamento exportador - Modelo de Uppsala), 

que visualizam o processo de internacionalização como um processo gradual ou evolutivo, 

focando nas razões e caracteristicas desse gradualismo. Na análise econômica, o paradigma 

principal é a Teoria Eclética da internacionalização, que aplica o conceito de Custos de 

Transação às decisões de internacionalização da firma. A teoria eclética procura explicar 

quais as características das firmas e dos mercados estimulam a internacionalização da 

produção de uma firma, diferenciando esse processo em termos das caracteristicas do produto 

e dos mercados. Uma outra formulação teórica surge a part ir do estudo de Porter (1990), a 

respeito da "Competitividade das Nações". Onde, segundo o autor, as nações são bem 

sucedidas em setores particulares porque o seu ambiente doméstico é o mais dinâmico e o que 

apresenta mais desafios, estimulando as empresas à continuamente aumentarem suas 

vantagens competitivas. 

Nesta revisão da Iiteralura, se procurará identificar as pnnClpalS restrições e 

dificuldades para a expansão da internacionalização das firmas, para passar de uma etapa 

unicamente exportadora para uma etapa onde se combina exportação, com diversos arranjos 

para a comerciali zação, e eventualmente produção. 

3.1 O Modelo de Uppsa la: Processo Comportamental de Internacionalização 

Na década de 70, um número de pesquisadores da Uni versidade de Uppsala (Johanson 

& Wiedersheim-Paul, 1974; Johanson & Vahlne, 1977, 1990) focalizaram seu interesse no 

processo de internacionalização de firmas suecas manufature iras e desenvolveram um modelo 

de como essas firmas escolhiam mercados e formas de ent rada quando decidiam se 

internac iona li zar. 

Um dos pressupostos subjacentes da Escola é o de que a internacionalização da fi rnla, 

seja at ravés de exportações, seja através investi mentos diretos, é uma conseqüência de seu 
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crescimento (Carlson, 1975). Quando o mercado doméstico está saturado e, 

conseqüentemente, o número de oportunidades lucrativas diminui até o ponto de impedir a 

ampliação da ftrma, devem-se buscar novos locais para se expandir. Dado que as novas 

alternativas geralmente parecem ser mais incertas do que as velhas fórmulas familiares, 

supõe-se que a expansão será dirigida para locais que sejam mais similares aos das operações 

existentes. Se a expansão vertical é descartada como sendo muito incerta ou não lucrativa, o 

caminho a seguir é, normalmente, a expansão geográfica. Portanto, dentro dessa perspectiva, 

o processo de internac ionalização nào é visto como uma seqüência de passos planejados e 

deliberados, baseados em uma aná li se racional , mas como passos de natureza incrementai , 

visando se beneficiar da aprendizagem sucessiva através de etapas de comprometimento 

crescente com os mercados estrangeiros, conforme pode ser visto na figura I . 

figura I - Modelo do Processo de Internacionalização de Upps:tla 

Expe.-iência 

Atividades • Conhecimento do 
Cor rentes Mercado 

Recursos r 1 
Redução de 

Incerteza 

Comprometimento • Decisões de 
com o Mercado Invest imento Comprometimento 

Fonte: adaptado de Johanson e Vahlne ( 1990, p.12) 

Um dos mais importantes documentos gerados pela Escola foi a pesquisa de Johanson 

& Vahlne ( 1977, 1990), na qual os autores advogavam que O processo de internacionalização 

se dava através de uma forma incrementai por causa das incertezas e imperfeições das 

informações recebidas sobre o novo mercado. Essa forma incrementai se materializaria tanto 

através de uma seqüência de modos de operação quanto através de uma seqüência na seleção 

de mercados estrangeiros a serem servidos. 
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A seqüência, segundo Johanson & Vahlne (1977, 1990), de modos de operação se 

inicia com um envolvimento leve, geralmente representado por expor tação direta, quando se 

tem a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o novo mercado. O envolvimento se 

aprofunda a partir do aumento desses conhecimentos e da melhora dos canais de informação, 

podendo a firma chegar a um alto envolvimento, representado pelo estabelecimento de 

subsidiá rias no país estrangeiro. A seqüência na seleção de mercados abrange a entrada 

sucessiva em mercados cada vez mais psiquicamente distantes, na medida em que a firma 

ganha experiência de operações estrangeiras. 

Segundo a Escola, a incerteza em relação ao resultado de urna ação aumenta com a 

distância fisica. Supõe-se que as firmas têm um melhor conhecimento de seus ambientes mais 

imediatos. Assim, elas procuram alternativas em que possam se sentir o menos "estrangeiras" 

possível. 

De acordo com Carlson (1975), o processo de internacionalização se assemelha a 

andar cautelosamente em terreno desconhecido. As operações no exterior implicam 

atravessar fronteiras nacionais, o que cria incerteza adicional. A falta de conhecimento sobre 

as condições de negócios locais, clientes, procedimentos burocráticos, flutuações das taxas de 

câmbio, barreiras tarifárias e não-tarifárias e sobre como obter informação, conjuntamente, 

contribuem para aumentar a incerteza. Uma unidade de negócios dentro das fronteiras do pais 

de origem, mas a uma distância considerável da matriz, também gera incerteza. Mas, se a 

mesma operação tiver de ser empreendida na mesma distância geográfica mas em um país 

est rangei ro, a incerteza será ainda maior. Os pesquisadores de Uppsala pressupõem que a 

fronteira da incerteza está relacionada com a distância psíquica: quanto maior a diferença 

entre o pais de origem e o pais estrangeiro em termos de desenvolvimento, nível e conteúdo 

educacional, idioma, cultura, sistema político, entre outros, maior o nivel de incerteza. 

Com os pressupostos ora mencionados, os pesquisadores de Uppsala interpretaram os 

padrões do processo de internacionalização que tinham observado nas finuas suecas. Em 

primeiro lugar, tinham notado que as firmas pareciam começar as suas operações no exterior, 

em países re lativamente próximos, e que somente de fonua gradual iam se expandindo para 

regiões mais distantes. Em segundo lugar, parecia que as firmas entravam em novos 

mercados, através de exportações. Raramente, as organizações iniciavam as suas atividades, 

em outros países, com as suas próprias unidades de vendas ou através de subsidiárias. O 

investimento em uma subsidiária no exterior somente ocorria depois de vários anos 

exportando para o mesmo local. 
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o questionamento básico dos pesquisadores era se esse padrão poderia ser efeito da 

incerteza percebida. O primeiro passo para o teste de hipóteses fo i dado por Vahlne & 

Wiedersheim·Paul (1973). Eles tentaram identificar fatores que influenciavam a distância 

psíquica entre Suécia e outros países. A distância psíquica5 foi definida como a soma dos 

fatores que interferiam no fluxo de informação entre países. Eles concluíram que a distância 

psíquica entre a Suécia e um mercado estrangeiro determinado era influenciada pelos 

seguintes fatores: nível de desenvolv imento, nível de educação, linguagem de negócios, 

diferenças culturais, linguagem cotidiana e os vínculos existentes entre o pais de origem e o 

mercado estrangeiro (Carlson, 1975). 

Paralelamente, Hõrnell el ai. (1973) prepararam uma lista ordenada de países, de 

acordo com sua distânc ia psíquica em relação à Suécia. Os autores concluíram que as firmas 

pareciam ter grande propensão a fazer seus invest imentos iniciais em países com baixa 

distância psíquica da Suécia (como, por exemplo, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Alemanha 

Ocidental) e, somente de forma gradual, tendiam a penetrar em mercados mais distantes. Os 

autores levantaram as hipóteses de que o padrão seguido no processo de internacionalização 

variava no tempo e entre indústrias e de que a diferença de tempo decorrente entre o 

estabelecimento sucessivo em do is mercados parecia decrescer. A pesquisa verificou que as 

indústrias de manufatura pesada pareciam preferir se estabelecer em mercados com maior 

distância psíquica, enquanto, por exemplo, a indústria têxtil parecia preferir mercados mais 

próximos. Também, parecia não haver diferenças relevantes entre indústrias, em termos do 

tempo médio de se estabelecerem em dois locais consecutivamente. Foi verificado, ainda, 

que as finn as maiores eram mais inclinadas a se plantarem em mercados mais distantes, em 

comparação com as firmas pequenas. Os auto res sugeri ram do is tipos de explicação para 

esclarecerem as diferenças nos padrões de internacionalização: primeiro, certas indústrias podem 

apresentar características que as limitam a certos mercados mais próximos; segundo, a idade da 

indústri a poderia ser um fator, já que algumas indústrias tinham começado o processo de 

internacionalização no início do século vinte, enquanto outras tinham-no in iciado muito 

depois. 

5 De acordo com Nordstrom e Vahlne (1992), o construto distãncia psíquica se baseia, em parte, nas dimensões culturais de 
Hofstede (1980/84). Por causa disso, as vezes os termos distãncia psíquica e distãncia cultural são usados 
indiscriminadamente como sinônimos, embol1l o primeiro seja um pouco mais amplo, uma vez que inclui um componente de 
preocupação com as dificuldades inerentes aos negócios, ausente no conceito puro de distãncia cultural. Adlcionalmentc, 
haveria uma característica básica muitas vezes esquecida: o nível de agregação com que se trabalha. Especificamente tanto 
Hofstede quanto Nordstrom e Vahlne trabalham com um nível de agregação muito alto. Os resultados obtidos a nível 
nacional bem como as generalizações feitas a partir dai, em geral. omitem as diferenças existentes entre regiões e entre 
setores industriais. bem como as diferenças entre individuos, especialmente no quc se rcfere a acumulação de expericncia. 
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Estudos posteriores (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1974; Johanson & Vahlne, 1977) 

indicaram a existência de uma cadeia de estabelecimento (establishmelll chail/) que, de acordo 

com os autores, seria a descrição mais correta das operações das firmas em diferentes países 

onde não existiam atividades regulares de exportação, vendas ou manufaturas. Entretanto é 

enfatizado que, em nenhum caso, a firma inicia produção em um país estrangeiro sem que, 

antes, haja exportado para esse local através de um agente ou de uma subsidiária de vendas. 

Obras subseqüentes (Nordstrõm & Vahlne, 1985; Nordstrõm, 1991) introduziram no 

modelo a importância do tamanho do mercado e de outros determinantes econômicos no 

processo de internacionalização da firma; constataram que o modelo nào deve ser aplicado a 

firnlas e indú.strias que operam em mercados altamente internacionalizados. Nesses casos, as 

forças competitivas e outros fatores superariam a distância psíquica como a principal 

justificativa para esse processo de internacionalização. 

Entretanto os pesquisadores de Uppsala nunca afirnlaram que a teoria evolucionista 

explicaria todas as expansões de cada firma ou as seqüências de entrada em um mesmo 

mercado, uma vez que características específicas das empresas, das indú.strias e dos fa tores de 

localização também exerciam forte influência sobre o fenômeno. O processo evolucionário 

defendido pela Escola, porém, parecia ser o mais típico entre as empresas (10hanson & 

Wiedersheim·Paul, 1974). 

Portanto, o principal impacto causado pela nova linha de pensamento foi fazer com 

que os estudos de Negócios Internacionais deixassem de ser examinados puramente como um 

fenômeno econômico para serem também analisados sob a perspectiva da Teoria do 

Comportamento Organizacional. A partir da visão daqueles pesquisadores, a firma 

internacional é definida como uma organização caracterizada por processos cumulativos de 

aprendizagem e que apresenta uma complexa estrutura de recursos, competências e 

influências. 
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3.2 Modelo Seqüencia l de Estágios de Exportação 

Segundo Rocha el al.(1988), Bilkey &Tesar (1977) class ificaram as empresas segundo 

um modelo de estágios no desenvolvimento das exportações: 

Quadro 2 - Estágios de Exportação de Bilkey &Tesar 

• Estagio I : a empresa não está interessada em exportar e poderá até mesmo 

recusar atender a pedidos do exterior. 

• Estagio 2: a empresa poderá atender pedidos do exterior, mas a gerencia não faz 

qualquer esforço para exportar; 

• Estagio 3 : a empresa explora at ivamente a possibi lidade de exportar; 

• Estágio 4: a empresa exporta experimentalmente para paises psicologicamente 

próximos; 

• Estágio 5: a empresa é uma exportadora experiente para países ps icologicamente 

próximos; 

• Estágio 6: a empresa explora a possibilidade de exportar para países 

psicologicamente distantes. 

Fome: adaprado de Rocha el 01. (1988) 

Outras duas proposições do modelo são que os determinantes do comportamento da 

empresa são empiricamente verificáveis e que estes determinantes diferem de um estágio para 

outro. 

3.3 O Mod elo de Cavusgil (1980) 

Cavusgi l ( 1980) concebeu o processo de internacionalização C0l110 gradual e 

seqüencial, que se desenrolaria por decisões incrementais. O autor procurou exp licar como a 

firma se evolveria com a atividade exportadora, quais os estágios deste processo, bem como 

suas atividades criticas peculiares, e quais as variáveis internas e externas que determinam a 

passagem da empresa de um dado estágio para o seguinte. Os cinco estágios do modelo de 

Cavusgil. com suas determinates e atividades criti cas típicas, são apresentadas no quadro 2, a 

seguir: 
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Quadro 3 - Determinantes dos estágios de internacionalização 

Estae:io Determinantes 

I-Marketing o simples falta de interesse em exportar 
Doméstico o falta de conhecimento de ooortunidades no mercado externo 

Estímulos externos 
o pedidos não esperados de compradores ou distribuidores 

estrangeiros ou agentes domésticos de exportação 
Estímulos Internos 

11- Pré-Exportação o vantagens competitivas (diferenciação): produtos, processos. 
recursos. 

o Necessidades de superar dificuldades no mercado interno: 
saturação de mercado, pressões competitivas, capacidade 
oCiosa. 

o Tomadores de decisão audaciosos. dotados de "perspectiva 
supra-nacional". 

o Tomada de decisão baseada nas impressões quanto à 
atrativ idade da atividade exportadora, uma vez que faltam 
informações quanto a custos e riscos etc. 

)11- Envolvimento o Impressões favoráveis quanto às possibilidades de exportação. 
Experimental o Objetivos de curto prazo (lucro) 

o Concentracão em naises com menor distância cultural. 
o Expansão do volume de exportação I 

o Maior necessidade de informação 
o Expectati vas baseadas na experiência 

IV- Envolvimento o Disponibilidade de recursos-chave 
Ativo o Disposição em alocar os recursos-chave (estrutura 

organizac ional apropriada, destacando a função de marketing 
internacional , viagens freqüentes de executivos aos mercados 
estrangeiros etc.) 

o Competência em gerenciar o marketing mlx (preço, praça, 
produto, promoção) 

o Comprometimento com objetivos de longo prazo 
o Superação de barreiras: 

v- Compromisso - restrições às exportações/importações 
com o Marketing - disponibilidade e custos de transporte 

Internacional - flutuações a taxa de câmbio 
- adequação da rede de distribuição 

o elementos críticos nas operações internacionais 
- qualidade e projeto de produtos 
- desenvolvimento de canais de distribuição 
- preços competitivos 
- limite de crédito 

Fonte : adaptado de Ca\'usgil ( 1980) 
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3.4 As Nehvorks - Processo Evolu tivo da Escola Nórdica 

A questão das redes de re lacionamentos (lIetworks) é considerada uma evolução 

natural do pensamento da Escola Nórdica. Seus seguidores têm desempenhado um papel 

central no desenvolvimento da perspectiva das networks industriais, focalizando os 

relacionamentos existentes entre finnas e mercados industriais. 

Nesse sentido, Johanson & Mattsson (1988) afinnam que os fatores e as forças 

competitivas, em indústrias altamente internacionalizadas, criam um padrão heterogêneo de 

oportunidades de entrada. Essa heterogeneidade motivará a firma a escolher mercados e 

estratégias de entrada que poderão ser bem diferentes do que é previsto pelo modelo 

tradic ional de Uppsala. Porém isso somente será possível através do estabelecimento de redes 

de relacionamentos nos novos mercados a serem servidos. Assim, os relacionamentos, tanto 

estritamente de negócios (Johanson & Mattsson, 1988) quanto pessoais, podem ser usados 

como pontes para a entrada em outras networks. 

Johanson & Vahlne (1992) explicaram que as interações entre atores, mais do que o 

processo de decisão estratégica, dão forma às estruturas da lIetwork. Para Forsgren (2000), a 

teoria das Iletworks , em vez de se ater aos fatos econômicos para explicar a 

internacionalização da firma, se concentra nos laços cognitivos e sociais que se fonnam entre 

os atores que mantêm relac ionamentos de negócios. Através do ponto de vista das nelworks, 

o contexto de negócios baseia-se, em grande parte, em relacionamentos específicos com 

outros atores. Através dessa teoria, entende-se melhor quais são os fatores decisivos 

subjacentes ao processo de internacionalização da firma. 

Ao mesmo tempo, a teoria sugere que o grau de internacionalização de uma fimla 

reflita não somente os recursos alocados no exterior, mas também o grau de 

internacionalização da lIetwork em que ela está inserida. Assim sendo, a internacionalização 

deixa de ser somente uma questão de mudar a produção para o exterior e passa a ser percebida 

mais como a exploração de relacionamentos potenciais além-fronteiras (Andersson 

&Johanson, 1997). 
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3.5 Novas Perspectivas do Processo de Internacionalização da Firma 

Durante a década de 90, várias vertentes da Escola Nórdica passaram a ocupar um 

lugar de destaque dentre os estudos do processo de internacional ização da firma. A seguir, 

sào analisados alguns dos estudos realizados pela Escola. 

a) Rede de Subsidiárias 

Essa linha de pesquisa prefere tTatar a firma internacional como uma network inter

organizacional (8artlett & Ghoshal, 1990; Kogut, 1993; Forsgren & Johanson, 1992). A 

abordagem inter-organizacional descreve a firma internacional como uma entidade que se 

especializa na cri ação e transferência interna de conhecimento. Dentro dessa perspectiva, a 

firma internacional não emerge devido a imperfeições do mercado na compra e venda de 

conhecimento , mas em virtude da eficiência da corporação como veículo para transferir o 

conhecimento além-fronteiras. 

Pressupõe-se que o conhecimento sempre possa ser transferido a um determinado 

custo, o que não é sempre verdade. As caracteristicas do conhecimento social influenciam a 

habilidade de transferir tecnologia e, conseqüentemente, os fluxos de investimento direto. 

Ass im sendo, a decisão para transferir tecnologia, dentro da firm a ou através do mercado, 

pode ser explicada pelos atributos do conhecimento que constitui a vantagem que a firma 

possui. Ela é depos itária de conhecimento que consiste em como a informação é codi ficada e 

a ação é coordenada. O modo de transferência de tecno logia, dentro da firma, ou mediante 

licenciamento, é influenciado pelas características da vantagem que motiva o crescimento da 

firma além-fronteiras. Nessa abordagem, questiona-se o pressuposto de que as firmas existem 

para intemalizar mercados. Kogut (J 993) propõem que as firmas sejam comunidades sociais 

que servem como eficientes mecanismos para a cri ação e transformação de conhecimento em 

produtos e serviços economicamente lucrativos. O ponto relevante para decidir se a firma vai 

optar por transferir a tecnologia internamente é a sua eficiência em relação a outras firmas. 

Considerações sobre as imperfeições ou fal has dos mercados são dispensáveis nessa 

abordagem. 

Forsgren (J 997) argumenta que quanto maior a diferença entre as networks de 

negócios das subsidiárias em termos das necess idades e capacidades dos atores, maior a 

di ficuldade de se usar o conhecimento desenvolv ido em uma subsid iária no contex to de outra 

subsidiári a. As di ferenças entre as networks estabelecidas por várias subsidiárias de uma 
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multinacional, passíveis de serem percebidas como uma vantagem para o avanço do 

conhecimento, podem tomar-se uma desvantagem quando essa multi nacional quer 

transfonnar esse conhecimento em uma vantagem competitiva mais geral para todo o grupo. 

Adicionalmente, Forsgren ( 1997) afirma que, freqüentemente, há uma falta de incentivo para 

que a subsidiária participe da transferência de conhecimento dentro do grupo. Em geral , isso 

decorre do fato de que as subsidiárias representam diferentes interesses no grupo. O principal 

interesse das subsidiárias é desempenhar e desenvolver o seu papel dentro de sua netlVork de 

negócios. 

Em grande parte, esse comportamento é definido pelo relacionamento que as 

subsidiárias têm com seus parceiros de negócios mais importantes. Dado que as subsidiárias, 

em geral, pertencem a diferentes nerworks, é limitado o incentivo para que elas sejam 

disseminadoras de conhecimento dentro da multi nacional, ou para procurar por inovações 

dentro das outras subsidiárias do grupo. Nesse sentido, as outras subsidiárias do grupo 

somente se beneficiarão da disseminação de conhecimento de uma subsidiária se pertencerem 

a mesma Ilerwork 

b) A Tomada de Decisão: Importância do Empreendedor 

o tenno empreendedor (enrrepreneur) é uti lizado por Andersson (2000) no lugar de 

decisores - chave, porque focaliza os indivíduos que agem de acordo com critérios 

empresanals. Os estudos sobre o papel do empreendedor podem ser agrupados em três 

categori as principais, de acordo com Stevensson & Jarillo (1990): como as pessoas agem, 

porque agem e o que acontece quando agem. O estudo de Andersson (2000) aborda a 

tercei ra alternativa: nessa linha, o entreprelleur está conectado aos processos dentro da fi nna 

e não aos processos na economia no seu todo. 

O estudo de Andersson (2000) define os entrepreneurs como indivíduos que 

desempenham ações empreendedoras. De acordo com essa definição, a posição fonnal do 

enrreprellellr não é importante. Ele pode ser o fundador da finna, o gerente, o proprietário ou 

outra pessoa qua lquer. As ações do en treprelleur devem acontecer no ambiente correto de 

modo a terem sucesso; como o ambiente muda constantemente, o timing é um fator relevante. 

Assim sendo, para Andersson (2000), o en/repreneur é definido como O indivíduo que 

age de acordo com os seguintes critérios: 
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1. ter habilidade para perceber diferentes combinações; 

2. ter vontade de agir e de desenvolver essas novas combinações; 

3. ter a percepção de que o fato de agir de acordo com a sua própria visão é mais importante 

do que os cálculos racionais; 

4. ter a habilidade necessária para convencer outros a investirem em proj etos empresariais; 

5. ter o timing apropriado. 

Portanto, de acordo com Andersson (2000), o conceito de elllrepreneur é usado para ligar 

os conceitos estruturais-macro e a firma com os conceitos processuais de estratégia e de 

internacionalização. Nessa visão, o entrepretlellr é a peça-chave do modelo. Nem os 

processos de estratégia, nem os de internacionali zação, começam sem que o elllrepreneur aja. 

Não é suficiente ser uma firma com recursos e oportunidades no ambiente; a 

internacionalização deve ser desejada e iniciada por alguém: o elltreprelleur. 

3.6 Empresas " Nascidas Globais" 

A globalização e competição, por novos mercados, deu origem a um novo tipo de 

empresa que constitui um desafio à teoria tradicional de estágios de internacionalização. 

Autores como Knight e Cavusgi l (1996) chamam-nas de Bom Global Firms (empresas 

nascidas globais). 

Os autores Knight e Cavusgil (1996), após revisào da literatura referentes a empresas 

australi anas, européias e norte-americanas, afirmam que existem características distintivas e 

comuns às empresas "nascidas globais": 

• são pequenas em número de Func ionários (menos de quinhentos) e em vendas anuais 

(inferiores a USS 100 milhões); 

• utilizam tecnologia avançada na Inovação e desenvolvimento de produtos 

diferenciados, na maioria dos casos com uso industrial; 

• sào dirigidos por empresários visionários, que enxergam um mercado sem fronteiras 

nacionais desde o inicio das operações da empresa; 
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• exportam pelo menos 25% de sua produção, em gera l num prazo de até dois anos a 

part ir da sua fundação; 

Para Knight e Cavusgi l (1996) o surgimento das empresas nascidas globais é produto 

dos seguintes fatores: 

• o papel crescente dos nichos de mercado, especialmente nos países mais 

desenvolvidos, que surgem da demanda crescente por produtos especial izados ou 

personalizados, e são resultado da maior competitividade e globalização dos 

mercados. 

• a alternativa representada pelos mercados estrangeiros para as pequenas empresas, em 

vista de um mercado doméstico saturado ou insuficiente para gerar lucros; 

• os avanços tecnológicos que pennitem que a produção seja econômica mesmo sem 

escala; 

• 05 avanços de tecnologia de comunicações (EDI, e-mai l, Intranet, etc. ) que facilitam o 

gerenciamento de operações a distancia e com baixo custo; 

• as vantagens inerentes às pequenas empresas, como a flex ibi lidade e a adaptabilidade 

aos gostos e padrões internacionais de consumo; 

• a integração dos mercados fmanceiros em todo o mundo, que tem servido como 

propulsora da economia mundial ; 

• a globalização e o desenvolvimento de zonas de livre comércio e blocos econômicos, 

que expõem os gerentes à dinâmica do mercado internacional e a instrumentos como 

transferênc ias de tecnologia, cowuertrade, etc. 

• a fonnação de global uetwork , através de parcerias e alianças de longo prazo com 

agentes estrangeiros, como fornecedores, clientes, distribuidores, tradillg compallies, 

etc. 

Já Oviatt et ai .. (1994) acredi tam que as tendênc ias que favoreciam o surgimento da 

empresas nascidas globais "devem, em principio, simplificar e encurtar o processo de 

internacionalização de uma finna. Assim sendo, as empresas podem saltar estágios de 

desenvolvimento internacional que foram observados no passado, ou a internacionalização 

pode ocorrer sem ser, absolutamente por estágios" (p. 52). 
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3.7 A Teoria Eclética da Internacionalização da Firma 

A teoria eclética de internacionalização da finna foi desenvolvida por Dunning (1988) 

e procura explicar a dec isào de produzi r ou não em um mercado externo. O autor percebe o 

paradigma eclético como "uma estrutura de trabalho holistica pela qual é possível identificar e 

aval iar a importância dos fatores que influenciam tanto o início da produção no exterior pelas 

empresas, como o crescimento de tal produção" (p. ! ). Este paradigma é batizado de eclético 

de modo a transmitir a idéia de que são explorados vários aspectos da teori a econômica, e de 

que o envolvimento internacional pode se dar através de uma série de diferentes canais. Os 

autores desta abordagem entendem que para entender a decisão de produção internacional, 

deve-se adicionar o condicionamento criado por algumas variáveis estruturais e conjunturais, 

tai s como: caracteristicas do país e da indústria, assim como variáveis operacionais e 

estratégicas específicas da firma. 

Para Dunning (1988), a extensão, a fo rma e o padrão da produção internacional são 

determinadas por três conjuntos de vantagens percebidas pela empresa: 

3.7.1 Vantagens Específicas da Propriedade 

Para Dunning (1988), uma empresa deve possuir certas vantagens específicas à sua 

natureza e/ou nacionalidade para que possa competir no estrangeiro com empresas que atuam 

no seu próprio pais; estas vantagens compet itivas devem ser suficientes para compensar os 

custos extras de estabelecimento e operação num país estrangeiro, além, dos custos 

enfrentados pelos produtores locais. 

Estas vantagens especificas, acrescenta Dunning (1988), de propriedade podem ser de 

do is tipos: vantagens estntturais (ou de ativos) e vantagens de transação. As estruturais 

referem-se a ativos possuídos pela empresa multi nacional com exclusividade frente aos 

produtores locais, como, por exemplo, o domínio de tecnologia superior que possibilite a 

diferenciação do seu produto, patentes, marcas, mallagemelll, habilidade para a diferenciação 

do produto. As vantagens de transação estão ligadas aos beneficios, ou à redução de custos, 

obt idos pela empresa multi nacional em suas transações, e que resultam da gestão conjunta dos 

seus at ivos distribuídos por diferentes países. 
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3.7.2 Vantagens de lnternalização 

De acordo com Dunning (1988) as vantagens de internalização referem~se à 

capacidade da empresa multi nacional de transferir suas vantagens específicas de propriedade 

através das fronteiras nacionais de modo interno à sua própria organização, ao invés de vende

las ou pennitir seu uso pelas empresas locais (através, por exemplo, licenciamento). Segundo 

Dunnig (1988), os motivos que nonnalmente levam as empresas a buscar intemalizar 

mercados são: garantir o fornecimento de recursos essenciais, assegurar a qualidade de seus 

produtos, proteger direitos de propriedade (marcas e patentes), controlar seus preços e diluir 

custos fixos. As vantagens da intemalização são exploradas em busca de redução de riscos e 

incertezas e do ganho de economias de escala na produção. 

3.7.3 Vantagens de Localização 

Na opinião de Dunning (1988) uma série de barreiras protecionistas impostas pelos 

governos nacionais, bem como os custos de transporte e outras imposições legais, tem levado. 

às empresas a investir em produção em países estrangeiros. Assim, as vantagens de 

localização são oriundas da utilização combinada dos fatores de produção disponíveis em 

outros países. Estas vantagens também podem ser dividas em estruturais e de transação. 

Segundo Dunning (1988), as vantagens estruturais são relativas às diferenças nos 

custos dos fato res de um pais para outro, enquanto as vantagens de transação referem-se ao 

aproveitamento de oportunidades no mercado (inclusive financeiro), à redução de riscos 

(inclus ive em relação ao câmbio) e às condições de contrato com clientes e fornecedores. 

Na conclusão de Dunning (1988): "é, então, justaposição de vantagens específicas de 

propriedade das empresas face à produção no estrangeiro (ou o aumento desta produção), a 

propensão a internalizar os mercados estrangeiros e os fatores de atração para locação da 

produção no estrangeiro que consti tuem a essência do paradigma eclético da produção 

intemacional"(p.5). O autor considerou ainda a necessidade de integração das teorias 

econômica e comportamental para melhor entendimento da tinna multinacional. 
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3.8 Análise de Custos de Transação 

A opção de entrada no mercado internacional esta re lacionada com a vantagem 

compet itiva que empresa possa obter no exterior. A Análise de C ustos de Transação, 

proposta inicialmente por Williamson (1975, 1985) procura determinar qual das opções de 

entrada revela-se, a longo prazo, a mais eficiente em termos de retomo do investimento, 

levando-se em consideração o ri sco incorrido e o grau de controle desejado sobre as 

atividades. 

Anderson & Gatignon (1986) destacam o papel do controle - entendido como a 

capacidade de influenciar sistemas, métodos e decisões - na coordenação das ações, na 

execução e revisão de estratégias e, principalmente, na obtenção da maior parte do lucro 

gerado pela firma no mercado externo. O preço do controle, no entanto, é a responsabilidade 

pela tornada de decisão, em ambientes muitas vezes de incerteza, e o comprometimento de 

recursos, com a conseqüente tomada de risco. Assim o controle está associado à clássica 

perspectiva de risco-retomo: modos de entrada no mercado estrangeiro com alto controle 

(como o estabelecimento de uma subsidiária) podem significar alto retomo, porem com alto 

risco; modos de entrada de baixo controle (como licenciamentos ou participações 

minoritárias) minimi zam os riscos, a custo de retornos menores. 

A Análise de C ustos de Transação enfoca a relação produto-distribuição como um 

cOlltilllwm, que vai da integração vertical à utilização de canais independentes de distribuição, 

procurando estabelecer a forma de controle que tome aquela relação, o mais eficiente, 

levando-se em consideração o retorno do investimento, os ri scos assumidos com o 

comprometimento de recursos, a flexibilidade necessária para adaptar-se a ambientes de 

incerteza, a capacidade de moni toramento das atividades e a troca de informações entre as 

panes envolvidas. Ass im, a empresa buscará internalizar as ativ idades que ela pode executar a 

menores custos de transação6
, de ixando as demais atividades a cargo do mercado de 

fornecedores ou parceiros. 

Anderson & Gatignon (1986) consideram na Análise de Custos de Transação duas 

dimensões principais dos mecanismos de controle que influenciam a eficiência de um modo 

de entrada: a especific idade dos ativos e a incerteza do ambiente. 

(o Custos de transação são aqueles que OCOrTem em razão das falhas de mercado. São os custos inconidos pela 
necessidade de monitorar o comportamento dos fornecedores ou parceiros para que eles cumpram os padrões de 
desempenho esperados. 
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3.8.1 Especificidade dos Ativos 

Segundo, Anderson & Gatignon (1986), ativos específicos são investimentos validos 

apenas para um pequeno número de usos e usuários, com poucos usos alternativos e dificil 

subst ituição. Por exemplo, o investimento em treinamento de uma equipe de vendas ou em 

adaptação de instalações e equipamentos de um intermediário estrangeiro tem valor somente 

se pretende que o relacionamento com este intermediário seja de longo prazo. A existência de 

ativos específicos é uma razão para uma empresa procurar modos de entrada de alto controle 

no mercado estrangeiro, evitando assim, a possibilidade de comportamento oporrunístico dos 

intermediários, conhecedores da limitação de uso dos ativos especificos. 

3.8.2 Incerteza do Ambiente 

De acordo com Anderson & Gatignon (1986), a dimensão de incerteza refere-se à 

dificuldade de antecipar e avaliar eventos num ambiente desconhec ido. Em nível externo, a 

incerteza do ambiente pode se dar em razão de instabilidade política ou econômica, que 

representam o chamado "risco país", ou a distância sócio-cultural em relação ao país de 

origem da empresa entrante. Num ambiente volátil, isto é, sujeito a rápidas mudanças, a 

empresa deveria evitar modos de entrada de alto controle, que levassem a um maior 

comprometimento de seus recursos e à perda de flexibilidade. 

No entanto, se a empresa já conta com volume significativo de ativos específicos, a 

flexibilidade já estará mesmo perdida, e a mudança de intennediários, a lém de dificil, poderá 

dar margem a comportamento oportunístico dos novos parceiros, neste caso, o melhor para o 

entrante pode ser o exercício de um alto grau de controle das atividades. Segundo, a 

proposição de Anderson & Gatignon (1986), quanto maior a combinação de "risco país" e de 

especific idade dos ativos, maior é grau apropriado de controle. 

A distância sócio-cultural (ps íquica) está nonnalmente associada a modos de entrada 

de baixo controle. A empresa que entra no mercado estrangeiro tende a evitar maior 

comprometimento enquanto não dominar os valores e métodos do novo ambiente; também 

neste caso os custos de obtenção de infonnação podem ser altos e os executivos podem ter 

dificuldades em perceber e ava liar oportunidades. Em função da diferença de ambiente, a 

empresa poderá vir a investir em treinamento e adequação de seus intennediários, o que 

acabara gerando ativos específicos, agravando ainda mais o problema da incerteza. Para evitar 

estes problemas, a empresa deveria procurar modos de entrada de baixo controle, os quais 
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transferi ri am os riscos para os seus intermediários. Portanto, conclui Anderson & Gatignon 

(1986, p.I8), "quando a distancia sócio-cultural é grande, modos de entrada de alto controle 

são mais eficientes somente quando há vantagem substancial em operar segundo os métodos 

da empresa". 

A incerteza interna esta relacionada à dificuldade em medir-se objetivamente o 

desempenho dos intermediários, o que pode ocorrer por falta de medidas precisas dos seus 

resultados. A incerteza interna faz com que a empresa procure modos de entrada de alto 

controle, independentemente da especificidade de ativos, de modo a impor seus critérios de 

avaliação e monitorar seus canais. 

3.9 O utros Fatores que Influenciam o Grau de Controle 

Segundo, Anderson & Gatignon (1986), outros fatores podem também influir no grau 

de controle exercido pela empresa entrante no mercado estrangeiro sobre os seus 

intermediários. Por exemplo, modos de entrada de alto controle são mais comuns quando a 

empresa lança no estrangeiro produtos inovadores (nos primeiros estágios de seu ciclo de 

vid a) ou de tecnologia mais so fi st icadas, que, em geral, exigem alta disponibilidade de 

assistência técnica especializada. O mesmo acontece com produtos personalizados, que 

demandam interação estreita entre fornecedor e c liente em suas fases de projeto, implantação, 

util ização e manutenção. Por outro lado, menor grau de controle é necessário quando o 

produto está na fase de maturidade, com sua tecnologia conhecida e intermediários mais 

facilmente disponíveis para contratação. 

A Análise de Custos de Transação prevê que, quando o mercado de rornecedores e 

intermediár ios é altamente competitivo, o entrante deve evitar a integração vertical, na busca 

de alto retomo com baixo risco, pois, nesse caso, os custos fixos podem ser minimizados e a 

eficiência dos parceiros estimulada, na medida em que eles podem ser trocados sem maiores 

dificuldades. 

Klein et ai. (1990) propõem que quanto maior o vo lume d o cana l da linha de produto 

no mercado estrangeiro, maior deverá ser o grau de integração (controle) do canal, o que se 

justifica pelas economias de escala obtidas na utilização dos recursos da empresa. 

A estratégia de direrenciação do produto também pode influenciar a decisão sobre o 

grau de integração do canal. Produtos não diferenciados (com muitos concorrentes similares) 

tendem a provocar guerra de preços entre seus produtores, o que leva à diminuição de suas 
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margens de lucro. Por outro lado, produtos diferenciados (não substituíveis) permitem 

margens maiores de lucro, o que favorece o investimento nos custos fixos da integração do 

canal. Além disso, empresas que seguem uma estratégia global de diferenciação procuram 

uma maior coordenação das atividades de suas unidades em diferentes países, o que pode ser 

conseguido mais facilmente e a menor custo se houver maior integração dos canais Klein et 

ai. (1990). 

Keegan (1999) sugere que altos níveis exigidos de serviço (como é o caso de 

produtos sofisticados ou personalizados) são favorecidos pela integração dos canais, uma vez 

que a empresa eotTante pode monitorar mais de perto seus intermediários e a satisfação de 

seus clientes com os serviços prestados. 

Anderson & Gatignon (1986) propõem ainda que modos de entrada de alto grau de 

controle são mais eficientes quanto maior for O va lor da marca em questão. As empresas 

detento ras de marcas valiosas buscam manter o controle para garantir a qualidade dos seus 

produtos e para protege-Ias da deterioração da imagem causada por imitações ou por 

utilização local inconsistente com o posicionamento global. Os autores sugerem, ainda, que 

modos de alto controle são especialmente apropriados no caso de marcas fortes, de veiculação 

intensa. 

3.10 Modos de Entrada Múltiplos no Processo de In ternacionalização 

De acordo com Petersen & Welch (l999), o modo de operação no exterior, em geral, 

tem sido tratado como uma entidade singular. Isso ocorre apesar do fato de que as finnas 

freqüentemente utilizam os modos de operação no exterior de forma combinada (packaged 

Jorm) para servirem a mercados estrangeiros mais eficientemente Petersen & Welch ( 1999). 

Uma vez que os modos combinados (em vez dos modos singulares) são aceitos como parte da 

realidade das operações de negócios internacionais, surgem questionamentos similares sobre a 

natureza da escolha do modo e a sua mudança ao longo do tempo. 

Uma linha teórica trata da escolha de modos de entrada, tais corno exportação, 

licenciamento e subsidiárias para produção, como [onnas alternativas de organizar as 

operações internacionais. Tradicionalmente, os pesquisadores têm visto a escolha de modos 

de entrada corno urna escolha entre modos de operação mutuamente exclusivos. O principal 

desafio tem sido explicar sob que circunstâncias as companhias escolhem um modo com 
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relação a outro, como, por exemplo, a montagem de uma subsidiária para produção em vez de 

licenciamento. 

Uma segunda linha na literatura se caracteri za pelo seu foco em um modo específico 

de operação internacional, como, por exemplo, a gestão de contratos. Nesse caso, a ênfase 

está nas características, padrões e motivos para o uso de um modo específico. Dessa forma, 

podem surgi r combinações com modos alternativos. A título de exemplo, tem sido 

demonstrado que o licenciamento muitas vezes é utilizado associado a joim-velllllres e a 

outras fonnas de investimento direto. As operações de franquia em mercados estrange iros são 

tipicamente efetuadas através de joim-velllures, ou de subsidiárias próprias, ou de 

licenciamentos de fi"anqueados-mascer (Petersen & Welch 1999). 

A terceira linha teórica focaliza os estudos dos padrões de internacionalizaçào em que 

a seqüência dos modos de operação de firmas individuais é observada em um ou mais países, 

a partir do momento da entrada inicial. Esses estudos em geral são longitudinais ou de 

pesquisa retrospectiva. As empresas freqüentemente usam variações de combinações na 

maneira de como lidar com as diferentes demandas dos mercados ex ternos. Tais variações 

gera lmente envolvem combinações de cinco diferentes modos de operação: exportação, 

liccnciamento,joillc-Velllllre, subsidiária de vendas e instalações para fabricação. 

Vale concluir que os modos de operação podem ser usados de diversas formas, 

visando tanto atingir objetivos múltiplos quanto obter resultados mais amplos do que seriam 

proporcionados com o uso de um só modo. Por exemplo, o li cenciamento pode ser o 

principal modo de penetraçào no mercado, embora seja feito com algumas exportações 

complementares. Também, poderia ser usado no papel de suporte para uma joint-velllllre 

criando uma receita adicional e facilitando o controle (Petersen & Welch, 1999). As vezes é 

dificil perceber que tipo de modalidade múltipla está sendo utilizada e qual a mais relevante já 

que o composto pode mudar ao longo do tempo. 

Como foi citado neste tópico varias sào as opções de entrada para as firmas nos 

mercados globais, incluindo desde a mais simples nomeação de distribu idores ou 

representantes até a fonnação de joinl-velllures com empresas locais. A continuaçào um 

resumo sobre as principais formas de internacional ização de firma, segundo Cateora (2001): 

• Exportação: uma exportação pode tanto ser direta quanto indireta. Com a exportação 

direta, a empresa vende para um cliente em outros país. Essa é a abordagem mais comum, 

freqüentemente empregada por empresas quando fazem a sua primeira investida 
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internacional , porque os nscos de perdas financeiras podem ser minimizados. A 

exportação indireta significa que a companhia vende para um comprador dentro de seu 

próprio país e esse comprador exporta o produto depois. 

As razões iniciais para se exportar são normalmente para penetrar nas camadas mais altas 

do mercado, ou para conseguir negócios que absorvam os custos gerais indi retos. O 

envolvimento inicial pode ser oportunista e vir sob a forma de investigação de um cliente 

estrangeiro. 

Licenciamento: é a estratégia preferida de empresas pequenas e medias, embora não seja 

de forma alguma uma estratégia limi tada a esse tipo de empresa. O licenciamento é visto 

como um sup lemento à exportação e à fabricação. em vez de ser usado como única 

maneira de entrada nos mercados estrangeiros. As vantagens são mais aparentes quando: o 

capital é escasso, as restrições de importação proíbem outras formas de entrada, um país é 

sensível à propriedade estrangeira, ou faz·se necessário proteger patentes e marcas 

registradas contra cancelamento por falta de uso. 

Embora o licenciamento possa ser a fonna de entrada de mercado menos lucrat iva, os 

riscos e as complicações são menores do que os causados pelos invest imentos diretos; o 

li cenciamento e uma maneira legítima de capitalizar sobre a propriedade intelectual nos 

mercados estrangeiros. 

J oin t-Ventures : diferencia·se de outros tipos de alianças estratégicas ou relações 

colaborativas porque é uma parceria entre duas ou mais empresas participantes que 

uniram forças para cri ar uma entidade legal separada. As JVs. são diferenciadas das 

participações minoritárias através da presença de uma corporação mult inacional em uma 

firm a local. Quat ro fa tores são assoc iados às Joint·Ventures: (1) as JVs são comportas por 

entidades juridicamente const ituídas e independentes; (2) as empresas que compõem a JV 

reconhecem a intenção dos parceiros de comparti lhar o gerenciamento da iniciativa 

conjunta; (3) as JVs são parcei ras entre entidades legalmente incorporadas, tais como 

companhias, governos, e não entre indivíduos; e (4) são asseguradas as posições de 

controle para cada um dos parceiros. 

Representação elou d istribuição local: compreende a nomeação de representantes ou 

distri buidores, exclusivos ou não, nos mercado regionais. Usualmente é a abordagem de 

menor custo inicial para a entrada no mercado. Porem não possib ilita a consolidação de 



• 

• 

• 

• 

40 

uma base local , o que nanualmente enfraquece a posição competitiva da empresa pelo 

fato de não estar atuando diretamente no mercado. 

Acordos de Cooperação Comercial: incluem a associação entre empresas para 

intercâmbio de produtos. Permite aproveitar as respect ivas estruturas de vendas e 

distribuição, oferecendo diferentes e progressivas opções para relacionamento futuro. 

Pode representar o primeiro passo, dentro de um programa de complementação industrial. 

Acordos de complementação industrial: implica a especialização das empresas de cada 

país em um parte do processo produtivo, com substancial incremento de resultados (elou 

vantagem competitiva). Trata~se de uma ferramenta extremamente útil, especialmente 

para multi nacionais com operações em diversos países. Justificam-se principalmente no 

caso de operações que demandam escala de produção significativa, como da industria 

automobi lística, e possibililam aumentar a competitividade em nível internacional. 

Associações e/ou Aquisições: trata-se da abordagem de maior velocidade para entrar num 

dado mercado, permitindo incorporar novas tecnologias e produtos. É a estratégia mais 

agressiva, de algum risco, mas provavelmente de maior potencial de resultados. Pode 

significar a cristalização de um processo anterior de cooperação e /ou complementação. 

Complementação Local: implica a associação e/ou fusão entre empresas de um mesmo 

país e de um mesmo setor. O objetivo é ot imizar as operações das empresas visando 

aumentar o grau de competitividade e os níveis de rentabilidade, Oferece como atrativos a 

redução dos níveis de ociosidade, caso ocorram, e aumento de eficiência e produtividade 

por meio de especialização em certas tarefas. A utilização desse mecanismo é mais 

recomendada para aqueles segmentos visivelmente ameaçados pela integração ou mesmo 

pelo processo de abertura econômica. 
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3. t I Estratégias Governamentais de Competitividade 

Embora muitas vezes se argumente que o governo é um determinante da vantagem 

competitiva nacional, o rato é que o governo não é , mas influencia os determinantes, por 

força de seu papel como comprador de produtos e serviços e como criador de políticas de 

trabalho. educação formação de capital, recursos naturais e padrões de produtos. Influencia 

também os determinantes por força de seu papel de regulador do comércio, por exemplo. 

dizendo a bancos e companhias te lefônicas o que podem e o que não podem fazer. 

Os trabalhos de Porter ( 1990) aportam contribuições conceituais para a interpretação 

do que esta acontecendo com a competitividade das nações e o papel de governo num mundo 

de crescente competição global. Segundo o autor, a compet itividade de uma nação depende da 

capacidade de seus setores industriais para inovar e modernizar. E acrescenta, "as empresas 

ganham vantagem contra os melhores concorrentes do mundo devido a pressões e desafios. 

Elas se beneficiam em ter fortes rivais domésticos, fornecedores agressivos e clientes locais 

exigentes" (p. 145). 

Para Porter (1990) a capacidade de inovação de empresas situadas em determinados 

países se deve a um conjunto de atributos, denominado "O diamante da Vantagem Nacional", 

conforme pode ser visto na figura 2, a seguir: 

Figura 2 - Determinantes de Vantagem Competitiva Nacional 

Es tratégia, Estrutura 

/ 
e Ri validade Estabelecidas 

~ 
Condições de Condições de 

Fatores Demanda 

./ Setores 1ndustri ais 
Relacio nados 

e de Apoio 

Fonte: Adaptado de Porte r, A vantagem Competitiva das Nações (1990) 
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1. Condições de Fatores: a posição da nação em fatores de produção, tai s como mão-de

obra habilitada ou infra-estrutura necessárias para competir em um dado setor. 

2. Condições de Demanda: a natureza da demanda do mercado interno para os produtos 

e serviços do setor. 

3. Setores Industriais Correlatos e de Apoio: a presença ou ausência no pais de 

indústri as de fornecedores e outros setores correlatos que sejam internacionalmente 

compet itivos. 

4. Es tratégia, Estrutura e Rivalidade Firmes: as condições que, no pais estabelecem a 

maneira pela qual as empresas são cri adas, organizadas e gerenciadas, bem como a 

natureza da rivalidade interna. 

Contudo é importante encarar os determinantes da vantagem competitiva nacional 

como um sistema interativo onde a atividade de qualquer um dos quatro pontos do losango 

afeta todos os outros e vice-versa. Quando o ambiente nacional press iona as empresas para 

que movem e invistam, conclui Porter (1990), as empresas tanto ganham uma vantagem 

competitiva como modernizam essas vantagens ao longo do tempo. Portanto, a 

competitividade depende da produtividade nacional ( valor de rendimento produzido por 

unidade de trabalho ou capital). Assim o sucesso de cada país depende da forma como as 

empresas de setores inter-relacionados (Clltslers) se organizam e competem a nível global, 

uma vez que são as empresas que concorrem e não os países. 

Contudo, Porter ( t 990) constata, através de estudos, que o papel do governo é o de: 

"catalisador e de desafiador; é o de encorajar -ou mesmo forçar- as empresas a ampliarem 

suas aspirações e a se deslocarem para níveis mais altos de desempenho competitivo". E ainda 

"as políticas de governo que tem sucesso sào aquelas que criam um ambiente no qual as 

empresas possam ganhar vantagem competitiva mais do que aquelas que envolvem o governo 

diretamente no processo, exceto em nações ainda no inicio do processo de desenvolvimento" 

(p.164). 

Reforçando detemlinantes em industrias nas quais a nação tem vantagem competitiva, 

o governo melhora a posiçào compet itiva das empresas nacionais. Cabe a ele elaborar 

sistemas legais que influenciem a vantagem compet itiva por meio de barreiras tarifárias e não 

tarifárias, subsídios, e de leis que detenninam o teor dos componentes e da mào-de-obra 

nacionais. No Brasi l, por exemplo, a desvalorizaçào da moeda, após 98, deveu-se em parte, à 
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política deliberadamente instituída para estimular os fluxos de exportação e diminuir as 

importações. Em outras palavras, o governo pode aumentar ou diminuir a vantagem 

competitiva, mas não pode cri á-Ia. 

3. 11.1 Política Publica de Comercio Exterior 

Na década dos oitenta, a estratégia de abertura do Brasi l ao comércio mundial baseou

se na diversificação de mercados e produtos exportados. Segundo Contador (1987)7 o 

chamado "pragmatismo responsável" permitiu romper preconceitos e receios domésticos, 

expandindo as exportações de produtos não tradicionais, como armamentos, e para mercados 

fo ra do âmbito das relações diplomáticas. Ainda de acordo com Contador (1987), para 

ampliar as exportações, e internalizar os beneficios, o governo brasileiro fez uso do 

instrumento clássico das desvalorizações cambiais e abusou de esquemas variados e 

generosos de subsíd ios creditícios, incentivos e isenções fi scais, dentre outros. 

Embora, esta estratégia tenha gerado resultados posit ivos nos anos oi tenta, ainda sob a 

influência do modelo de "substituição de importações", o modelo exportador brasileiro, nas 

décadas seguintes, mostrará todas as suas limitações, devido principalmente a se apoiar, 

basicamente, em quatro principias: moeda desvalorizada, manipulação de tari fas , mão-de

obra barata e subsídios. Isto contribuiu, em parte, para o fraco desempenho no mercado 

externo e desequilíbrio no balanço de pagamentos. 

Mesmo com a alta desvalorização vivida em 2002, as exportações brasi leiras - embora 

pela primeira vez, o saldo nas contas externas tenha sido positivo nesse período- não 

representam o verdadeiro potencial exportador do país. Em parte, devido ao chamado "custo 

Brasi l", ou seja, falta de uma política cambial realista, juros e financiamento apropriados, com 

vistas ao mercado ex terno; reduzi r praticas burocráticas; adoção de um imposto único; 

modernização das vias terrestres e portuárias, assim como, principalmente, inserir a política 

de comercio exterior, no contexto da política econômica, agrícola, indust rial e educacional. 

3.11.2 Instrumentos da Política de Comercio Exterior 

De acordo com Veiga & 19lesias (2002), em 1995, houve uma importante inic iativa 

voltada para incrementar a capacidade de coordenação da ação pública em comercio exterior, 

7 Para informações mais deta lhadas veja: Contador, C. A Politica Brasileira de comercio Exterior: um balanço 
dos erros e acenos da última década in: Rocha, A. Gerencia de Exponação no Brasil. S São Paulo. Atlas. 1988 
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através da criação da Câmara de Comercio Exterior da Presidência da República - a Camex, e 

por outro lado, a remontagem dos sistemas públicos de financiamento, garantias e de 

promoção de exportações gerou uma séri e de novos arranjos inst itucionais: 

a) Câmara de Comércio Exterior - Camex 

A coordenação da política de comerc io exterior fo i identificada como um elemento 

relevante da política praticada a partir de meados de década de 90, Neste sentido foi criada 

logo no começo da administração Cardoso uma Câmara de Comércio Exterior (Decreto 1.386, 

de 6 de fevereiro de 1995) com o objetivo de superar problemas inst itucionais decorrentes da 

fragmentação das instâncias decisórias nestas área e coordenar as atividades e decisões com 

vistas à elaboração de uma política de médio prazo para o comércio exterior. 

Seus objetivos incluíam executar um vastíssimo conjunto de atribuições que cobre 

uma ampla gama de temas relacionados ao setor externo da economia, como as seguintes: 

a) definir as diretrizes da polít ica de comércio exterior; 

b) manifestar-se previamente sobre as normas e a legislação sobre o comércio exterior e 

temas correlatos; 

c) dispor sobre as diretrizes para as alterações das alíquotas dos impostos de importação 

e exportação; 

d) fixar as diretrizes para as políticas de financiamento e de seguro de crédito das 

exportações; 

e) estabelecer as diretrizes para as políticas de desregulamentação do comércio exterior; 

f) avaliar o impacto das medidas cambiais, Monetárias e fi sca is sobre o comércio 

exterior; 

g) fOnTIular a polít ica sobre a concessão de áreas de livre comércio, zonas francas e zonas 

de processamento de exportações; 

h) fixar as diretrizes para a promoção de bens e serviços brasi leiros no exterior; 

i) indicar os parâmetros para as negociações bilaterais e multilaterais relativas ao 

comércio exterior; 
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Integrantes: 

a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; 

b) Ministro das Relações Exteriores; 

c) Ministro da Fazenda; 

d) Ministro do Planejamento e Orçamento; 

e) Ministro da lndustria, do Comércio e do Turismo; 

f) Ministro da Agri cultura, do Abastecimento e da Refonna Agrária; 

E reconhecido que a Câmara de Comercio Exterior tem finalidade consultiva, e não 

executiva, sendo principalmente um foro de discussão de coordenação de políticas de 

comércio exterior. Ela fixa diretrizes e serve de instrumento de diálogo entre governo e 

setores produtivos da sociedade, mas não lhe cabe atribuição operacional em matéria de 

comércio exterior. Cada Ministério que a compõe guarda sua competência específica .. 

A Camex teve suas competências, estrutura e organização externa redefinidas no inicio 

de 2001. O objetivo foi "promover a harmonização das diferentes visões e um 

acompanhamento mais amplo das questões trazidas, a part ir da participação em todas as 

etapas da discussão". Além de aumentar a capacidade deliberativa do órgão, e li minando a 

ambigüidade quanto às suas funções. As deliberações da Camex, que deveriam continuar a ser 

tomadas por consenso, passariam a ser objeto e Resoluções publicadas no Diário Oficial da 

União. 

b) Agência de Promoção de Exportações - APEX 

Depois da era "Cacex", as atividades de promoçào de exportações foram 

tradicionalmente desempenhadas pela Secretaria de Comércio Exterior do MICT e pelo 

Departamento de Promoçào Comercial do MRE, bem como pelas Seções de Promoção 

Comercial das embaixadas e consulados brasileiros. Segundo, Veiga & Iglesias (2002), nào 

havia recursos específicos para esta finalidade o que, somado à duplicidade de funções 

institucionais de órgãos de ministérios distintos, limitava sobremaneira a eficácia dos esforços 

nesta área. 

Em novembro de 1997. foi instituída no âmbito do SEBRAE, a Agência de Promoção 

de Exportações - APEX, com um orçamento anual de RS 50 milhões de reais e o objetivo de 
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implementar uma política de promoção das exportações. Para, Veiga & Ig!esias (2002). como 

o SEBRAE só pode apoiar empresas de pequeno porte, a atuação da APEX. também fica, em 

principio, restri ta a este tipo de empresa. Para flex ibilizar esta regra, a APEX foi autorizada a 

incluir empresas de médio e grande porte em seus programas, desde que esta inclusão gere 

comprovadamente beneficios para empresas de menor porte. 

Segundo, Veiga & Iglesias (2002), a situação institucional da APEX não é 

transparente, nem estável: foi criada no âmbito do SEBRAE, que obrigado a alocar recursos 

anua lmente para a Agência, e tem seu Gerente indicado pelo Presidente da CAMEX (MDIC). 

No inicio, era uma gerência do SEBRAE e o processo de aprovação dos projetos tramitava 

como todos os demais do SEBRAE, daí resultando, segundo o autor, uma lentidão 

extraordinária no processo decisório. No inic io de 2000, a Agência foi transFormada em 

subsidiaria do SEBRAE (uma S.A), mas, com este novo stallls, o saldo de recursos da APEX 

passava a ser lucro tributável. Em julho, desse ano, voltou a ser órgão do SEBRAE, mas com 

autonomia para aprovar projetos: recebe 2,5% do orçamento anual do SEBRAE- Nacional. 

Mesmo nesta situação, o Presidente do Conselho Diretor Nacional do SEBRAE tem que 

autorizar todos os convênios. 

Porem, afirmam Veiga & Iglesias (2002), um dos problemas da atuação da Agência 

envolve as dificuldades à delegação de funções públ icas a associações empresariais. O 

objetivo da APEX, segundo o autor, é introduzir nestas associações a visão estratégica de 

exportação e a participação das empresas de pequeno porte, concretizando-se na idéia de 

Fonnação de centrais de serviços de exportação autofinanciáveis, que pennitam a saída da 

APEX. Nesta ót ica, de delegação, uma questão central nos projetos da APEX, que influencia 

o desempenho dos projetos, é a qualidade e o grau de comprometimento estratégico de 

liderança empresarial com o projeto de promoção setori al (Veiga & Iglesias 2002). 

3.11.3 Sistema Público de Financiamento às Exportações 

O BNDES, criado pela Lei 1.628, de 1952, afim de financiar a fonnação da infra

estrutura, essencial ao aprofundamento do processo de industriali zação, se transformou num 

dos principais instrumentos do desenvolvimento nac ional. No inicio dos anos 90 participa do 

processo de privatização, sendo designado gestos do Fundo Nacional de Dcsestatização 

(PND). 
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Entre os principais desafios do BNDES estão a modernização e a inserção competitiva 

da economia brasileira, via financiamento ao comercio exterior, reestruturação industrial , 

incentivo a capacitação tecnológica e conseqüentemente o aumento da competitividade dos 

produtos brasileiros de exportação. 

Assim, a partir dos anos 90, depois de um curto penodo em que se anunciou a intenção 

de promover a implantação de um Banco de comercio Exterior predominantemente privado, 

as linhas de credito foram gradual e seletivamente restabelecidas, através do FINAtVlEX, 

operado pelo BNDES e voltado para o setor de bens de capital. Na mesma época, o governo 

regu lamentou o PROEX - Programa de Financiamento de Exportações, que absorveu as 

li nhas de crédito ainda ati vas do FfNEX e reintroduziu o sistema de equalização de taxas de 

juros, vigente sobre o FlNEX. Também os recursos do PROEX estavam destinados, naquele 

momento, a fi nanciar exportações de capital. 

A estes mecanismos de financiamento , viria se acrescentar, em 1997, a criação de 

uma empresa de seguro de crédito , majoritariamente privada, com participação do Banco do 

Brasil e de lima grande seguradora estrangeira (a CO FACE) e prestadora de serviços ao 

Tesouro no que se refere à gestào dos ri scos políticos e extraordinários, bem como dos riscos 

comerciais de médio e longo prazo. Também em 1997, Foi criado o fundo de Garantia para a 

Promoção da Competitividade - FGPC, a fim de garanti r o crédito concedido às exportações e 

aos investimentos de empresas de menor porte. 

Na opinião de Veiga & 19lesias (2002), este conjunto de iniciativas recompôs o 

sistema público de financiamento à exportação, que conta agora com mecanismos de crédito 

ao exportador (nas modalidades pré e pós embarque - BNDESfEX1M )8 e ao importador 

(buyer s credit) com um mecanismo de equalização de taxas de juros - aplicável inclusive aos 

instmmentos ofic ias de crédito - e com um sistema de garantia de crédito voltada para as 

operações de pós-embarque (seguro de crédito) e de pré-embarque, no caso das empresas de 

menor porte (Fundo de Aval). Como a principal linha privada de crédito, adiantamento de 

contratos de cambio (ACCI ACE)9 mantém-se corno a principal Fonte de recursos para os 

• BNDES-Exim é o programa de fmanciamento a exportações e opera em três modalidades: BNDES-Exim Pré
embarqu e, que financia a produção de bens a serem exportados em embarques especificos; BNDES-Exim Pós
embarque, financia a comercialização de bens e serviços no exterior, através do financiamento ao exportador 
(slIpplier's credil) ou ao importador (buyer's credit) e o BNDES-Exim Pré-embarque Especial que financia a 
produção nacional de bens a serem exportados. sem vinculação com embarques especificos, mas com período e 
rerfonnance predeterminado. 

ACC: corresponde ao rmanciamento de capita l de giro para produção de bens destinado ao mercado eXlemo, 
concedido. no período anterior ao embarque e ACE corresponde ao financiamento concebido na fase pós
embarque, com lastro nos documentos representativos da venda ao exterior. 
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exportadores brasileiros e novas modalidades de financiamento privado têm apresentado 

crescimento expressivo - é o caso de pré-pagamento, tem-se, pelo menos em tese, um quadro 

caracterizado pela oferta de um amplo leque de mecanjsmos de apoio financeiro às 

exportações e, a exceção do PROEX - que depende de recursos orçamentários - pela 

disponibilidade de recursos para atender à demanda dos exportadores. E ainda, conclui o 

autor, estes mecanismos são parti cularmente úteis para viabilizar exportações financiadas para 

mercados de risco elevado, como os latino-americanos. 

3.11.4 Falta de Políticas para Estimular a In ternac ionalização das Firmas 

Qualquer governo preocupado com déficits comerCiaiS ou desenvolvimento 

econômico deve se concentrar em instruir empresas a respeito dos ganhos potenciais da 

exportação e internacionalização. Isso é válido em nível nacional, estadual e municipal. 

O efeito da competição global tem beneficiado muito os consumidores no mundo todo. 

Contudo, o lado negativo da competição global é o seu impacto sobre as empresas. Se cria 

va lor para os consumidores, ela tem também potencial para destruir empregos e lucros. 

Quando uma empresa oferece a consumidores de out ros países, um produto melhor, a um 

preço inferior, está "ti rando" a clientela dos produtores locais, e, a menos que estes possam 

cri ar novos valores e encontrar novos clientes, os empregos e a sobrevivência de seu 

empregados estão ameaçados. 

Esta seção procura, por um lado apresentar alguns dos efeitos do investimento direto 

no ex terior sobre a economia do pais emissor, basicamente, os impactos sobre o nível de 

emprego, as exportações e o balanço de pagamentos. Além de verificar os problemas de 

política que o investimento no ex terior cria para o pais emissor, em especial a conveniência 

ou nào de algum tipo de política de est ímulo à internac iona li zação da produção das firmas 

domésticas. 

Segundo Iglesias & Veiga (2002), a experiência das finnas indicam que o 

investimento no exterior pode ser importante para aumentar o volume exportado, mas que os 

efeitos dependem das caracteristicas do produto, do mercado receptor e do tipo de 

invest imento. Por exemplo, os investimentos que têm como objetivo aumentar o espaço no 

mercado externo (trade amd distriblltio fl ) ou aumentar a produt ividade da finna (efficiency

seekillg) tendem a aumentar as exportações e a eficiência da firnla investidora. Ainda de 

acordo com os autores, os investimentos feitos para obter insumos melhores e de forma mais 



49 

econômica (resource-seekillg) nOm1almente nào têm um impacto direto sobre as exportações 

da firma investidora e do pais emissor, podendo contribuir para o aumento das importações. 

Pode-se alegar que o aumento da produtividade da fmna investidora tera um efeito positivo 

sobre as exportações liquidas dessa firma. Porem, de acordo com os autores, o investimento 

direto para produzir no exterior (market seeking) também pode ter um efeito negat ivo sobre as 

exportações, na medida que substitui exportações por produtos no mercado de destino. 

Segundo Iglesias & Veiga (2002), os impactos dos investimentos no exterior sobre a 

criação líquida de empregos sempre fo ram um argumento de peso contra as políticas de apoio 

a este tipo de investimento. O dilema existe porque se o invest imento no exterior pode não 

estimular, ou até reduzir, a criação de emprego na economia doméstica, talvez não faça 

sentido utilizar recursos públicos para est imular a criação de emprego no exterior, 

especialmente em um contexto de baixo cresc imento da oferta de empregos. 

Mesmo reconhecendo as dificuldades em avaliar os impactos positivos para a 

economia como um todo, o argumento em favor de políticas públicas para o investimento no 

exterior deve procurar se basear na constatação que, muitas vezes, o invest imento no exterior 

não é uma escolha voluntária, mas uma decisão inevitável e necessária para a firma 

exportadora, pois não ex istem alternativas para sustentar o esforço de vendas e penetração nos 

mercados externos. A internacionalização via investimento externo poder ser a única 

alternativa para firmas que competem em forma globalizada e que enfrentam transformações 

no plano tecnológico e produtivo. 

Para Iglesias & Veiga (2002), a não real ização de investimento no exterior pode 

reduzir a capacidade da firma doméstica de competir globalmente, gerando efeitos 

dist ri butivos negativos, aSSim como perda de renda na econômica doméstica. 

Alternat ivamente, o investimento no exterior pode gerar uma cadeia virtuosa de efei tos sobre 

o emprego, particularmente, se gerar investimentos complementares no pais emissor. 

3.12 Estudos Sobre Internaciona lização de Empresas Brasileiras 

Pesquisas sobre o processo de internacionalização da empresa brasileira ainda não são 

muito numerosas no país. Talvez isso se deva ao fato de que ainda é relativamente recente 

este fenômeno no cenário brasileiro, especia lmente no que se refere à criação de subsidiárias 

de produção fora das fronteiras nacionais. Uma exceção pode ser observada quanto às 

exportações de bens e de serviços, onde o país já apresenta moderada tradição. 
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A continuaçào algumas pesquisas que contribuíram ao estudo de internacionalização 

de empresas brasileiras: 

a) O estudo de Leite et 01. 

o estudo de Leite et ai. (1988) se refere à percepção cultural influenciando o executivo 

brasileiro na escolha de novos mercados para os quais exportar. 

Tomando por base a teoria da distânc ia psíquica explorada pela Escola de Uppsala, a 

pesquisa confirma o fato de que, no Brasi l, a escolha de mercados de exportação é afetada 

pela percepção que tem o executivo-chefe das diFerenças e semelhanças culturais entre países. 

O conhecimento de idiomas e o tempo de pennanência no exterior também contribuiriam para 

reforçar essa percepção. Os autores encontraram, ainda, ev idências de que o país de origem 

dos antepassados dos executivos com poder de decisão seria prioritário na escolha de 

mercados a serem servidos. 

A pesquisa também relata que as empresas brasileiras de manufaturados, em sua 

maioria, vendem seus produtos para o mercado externo como se ele fosse uma simples 

extensão do mercado interno. Tal fato se renete na atitude passiva dos executivos do topo 

que, muitas vezes, não vêem essa atividade como alternativa estratégica para o 

desenvolvimento da empresa. Exportar seri a o resultado de vantagens proporcionadas pelos 

incentivos ou oportunidades imediatas, oferecidas por pedidos dos compradores, sem a 

necessidade de assumir maiores ri scos. Esse raciocínio se apl ica mais a países latino 

ameri canos como Bolívia e Paraguai. Por ou tro lado, os executivos assumem uma atitude 

mais ativa em relação a outros países como Argentina, Chile e Estados Unidos, onde o 

domínio do idioma (espanhol ou inglês, conforme o caso) é fortemente recomendável para 

que a negociação seja bem sucedida. Resumindo, a decisão de exportar é, ge ralmente, vista 

mais como o resultado de incl inações, preferências e intuições do executivo do que um 

processo mental estruturado e racional. 

b) O estudo de Barreto 

Já o estudo de Barreto (1998) se detém em examinar o papel das networks no processo 

de internacionalização da finna brasileira. Examinando dez processos de internacionalização 
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de empresas brasileiras através de investimento direto no exterior, o autor confinna algumas 

proposições fe itas pela Escola de Uppsala. 

Barreto (1998), em algumas das empresas brasileiras estudadas, encontrou evidências 

referentes a escolha seqüencial de modos de entrada em mercados externos, como defendida 

pela Escola de Uppsala. 

processo gradual de 

Entretanto, sete das dez empresas estudadas passaram por um 

internacionalização, aumentando progressivamente seu 

comprometimento no exterior ao longo do tempo, não seguindo necessariamente a seqüência 

preconizada pela Escola de Uppsala. 

Em concordância com a linha defendida pela Escola Nórdica, a pesquisa encontrou 

fortes evidências de que as nerworks empresariais e pessoais exercem um papel preponderante 

na decisão de investimento no exterior, bem como na continuidade das operações 

estrangeiras. Isto não é de se estranhar, uma vez que em sociedades rei acionais, como é a 

brasileira, o estabelecimento de elos pessoais faz parte integrante da cultura. 

Barreto sugere que o efeito das Iletworks seria suficientemente forte para levar as 

empresas a fazerem investimentos em países aparentemente muito distantes psiquicamente do 

Brasil. 

A distância psíquica também seria neutralizada pelas restrições enfrentadas pelas 

empresas em um novo mercado, em função de alianças estratégicas, bem como pelo desejo 

pessoal dos executivos de topo de entrar em mercados mais sofisticados e avançados. 

Entretanto, em quatro das dez empresas estudadas, foi verificado o padrão clássico de 

seleção gradual de mercados com maior distância psíquica à medida que as empresas se 

tomavam mais experientes e aumentavam a sua amplitude de internacionalização. 

c) Brasil et ai. (1996) 

Os pesquisadores detectaram que entre, 1990 e 1994, cento sessenta empresas 

brasileiras tinham realizado algum tipo de investimento produtivo ou instalado escritórios ou 

depósitos no exterior 10, conforme pode ser visto no quadro 4. A pesquisa estava interessada 

em identificar fatores determinantes da internacionalização, os principais obstáculos e o papel 

dos condicionantes culturais e da própria história da organização, na linha das preocupações 

dos modelos comportamentais de Uppsala. 

10 Das cento e sessenta empresas, 57 enviaram resposta a um questionário padrão. 



Quadro 4 - Modos básicos de presença física de empresas brasileiras em mercados 
estrangeiros 

Tipo de Presença Empresas 
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• Escritório de vendas, subsidiária, Natura, Cemig, Sadia, Weg, Caio, Usiminas, 
assistência técnica e/ou agencia Eliane, Bamerindus, Itaú, Aços Vi lares 

• Depósitos Freios Varga, Caio, Tigre, Grendene 

• Unidades de produção própria ou Metal Leve, freios Varga, Usiminas, Tigre, 
em associação Biobrás, Andrade Gutierrez, Localiza, Oxford, 

Ede!, Gazola, Renner. Brahma, Odebrecht 

• Centros de Pesquisa Metal Leve, Biobrás, Taurus 

• Escritórios de Compra Andrade Gutierrez, Usiminas, Mangels, 
Duratex, Inepar 

Fonte: adaptado de Brasil el aI., (1996, p.58-59) 

De acordo com a pesquisa a maior incidência está na América Latina (112) , seguindo· 

se os Estados Unidos, México, Canadá (NAFTA) com 80, Europa (68) e Ás ia (25). 

Os pesquisadores identificaram alguns fato res determinantes da expansão, li stados por 

ordem de importância: 

I . Necessidade de estar próximo do cl iente 

2. Conquista de novos mercados 

3. Acesso à tecnologia 

4. Estar presente em blocos regionais 

5. Fontes internacionais de financiamento 

6. Ultrapassar barreiras protecionistas 

7. Aj ustar·se às regulamentações do mercado local 

8. Acesso à rede de fornecedores 

9. Reação ao comportamento da concorrência 
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Em relação aos obstáculos, os pesquisadores verificaram que o maior fator por ordem 

de importância é de caráter interno e diz respeito a aspectos burocráticos e de legislação no 

Brasil. O segundo obstáculo citado foi a questão financeira, pelas dificuldades encontradas no 

acesso às fontes de financiamento internacionais. Entre out ros obstáculos foram listados as 

di ferenças culturais que detenninam comportamentos nas transações, inclusive nas relações e 

legis lação sindical. 



IV. METODOLOGIA DO ESTUDO 

Este estudo propõe·se a investigar o processo de internacionalização de uma empresa 

brasileira, com ênfase no âmbito do Mercosul e América Latina e veri fi car a atuação do 

Estado no apoio à internacionalização via investimento e apertura de mercado. Outros 

aspectos a serem examinados dizem respeito à tomada de decisão da internacionalização e a 

escolha do modo de entrada no ambiente externo. 

As principais perguntas que orientam a realização do presente estudo são: 

I) Como aconteceu o processo de internacionalização da empresa e que fatores 

econômicos (estímulos, barreiras) e comportamentais (oportunidades, riscos) 

influenciaram a tomada de decisão? 

2) Qual o modo de en trada escolhido no mercado externo? 

3) De que fonna a atuação do Estado (via investimento, apertura de mercado, ou 

apoio a integração regional) contribuiu para à internacionalização da empresa? 

Tais questões foram desdobradas, através de um questionário maior (ver anexo 1), para 

facilitar o entendimento do entrevistado, além de pennitir a melhor coleta de dados e ajustá-lo 

ao Referencial Teórico. 

4.1 Condições para a Escolha do Método 

Confonne Vergara (1998, p. 14.), "o método dia lético opõe-se a corrente positivista 

enquanto a sua linearidade, e vê as coisas em constante fluxo e transfonnação. Seu foco é, 

portanto, o processo. Dentro dele, o entendimento de que a sociedade constrói o homem e, ao 

mesmo tempo, é por ele construída .... Longe de isolar um fenômeno, estuda-o dentro de um 

contexto, que configura a rea lidade." 

Inevitável, entretanto, mencionar que a evolução do MERCOSUL e seu potencial 

mercado, deve ser analisada também pelo prisma do método sistêmico, pois, confonne 

Zajksnajder (1992), este método procura verificar a relação das partes com o todo, do interior 

com o exterior, em um processo evolutivo de movimento e transformação. 
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Segundo Zajksnajder (1992, p.23 ) ...... "o método sistêmico tem duplo teor. De uma 

parte, permite analisar sistemas, identificando suas fo rças e fraquezas, ameaças e 

oportunidades. De outra, fornece orientações para a construção de sistemas ou para a sua 

reforma". 

Portanto, a pesquisa em questão será desenvolvida com base nas caracteristicas do 

método dialético e sistêmico, porque se propõe a entender o quadro conceptual de estratégias 

de competitividade e conquista de mercado, dentro de um processo de integração econômico 

regiona l e mundial, onde os agentes internacionais interagem local e globalmente. 

Quanto do levantamento da realidade da competitividade estratégica, usaremos como 

base a Analise de Conteúdo, que conforme Vergara (1998), consiste no estudo de textos e 

documentos. E uma técnica de analise de comunicações, tanto associada aos significados, 

quanto aos significantes da mensagem ..... Pratica tanto a hermenêutica, quanto categorias 

numéricas. 

4.2 Definição do Método 

De acordo com a taxionomia proposta por Vergara (1998), a pesquisa adotará dois 

critérios para sua caracterização: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto ao fins será 

descritiva, urna vez que pretende expor as caracteristicas e singularidades dos grupos 

empresariais e definir a natureza do processo estratégico, alem de explicativa, tendo em vista 

que será necessário tornar inteligível esse processo e justificar-lhes os motivos. 

Quanto aos meios será bibliográfica, documental , de campo e estudo de caso. 

Bibliográfica, pela necessidade de recorrer-se a livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

teses e dissertações para a fundamentação teórico-metodológico do trabalho. Documental, 

posto que será realizado um levantamento e a seleção de documentos das Organizações, tais 

como regulamentos internos, relató rios, ci rculares e outros, a fim de favorecer o entendimento 

da sua realidade. De campo pela necessidade de colher as informações e entrevistas ill lael/O, 

e estudo de caso por se tratar de um estudo que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto na vida real. 

Goode e Han (1975) definem o estudo de caso como: "um modo de organizar os dados 

em temlOS de uma determinada unidade escolhida, como a historia de um individuo ou de um 

grupo, ou de um processo social delimitado", utilizando-se técnicas como entrevistas, 

questionários, consultas documentos etc. Para estes autores, "a manutenção do caráter unitário 
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do caso é auxiliada pela amplidão e níveis acrescentados aos dados obtidos, o uso de índices e 

tipologias, e a ênfase na interação em uma dimensão de tempo" (p.433). 

4.3 Escolha do Caso 

O fato da Brahma (hoje parte do grupo AmBev) ser uma das pnmelras empresas 

nacionais a participarem do processo de internacionalização, foi fundamental para a escolha 

do objeto de estudo. Além deste acontecimento ser amplamente registrado nos meios 

jornalí st icos especializados em assuntos econômicos. 

Outra razão que motivou a escolha, deve-se ao fato da 8rahma , ser uma das pioneiras 

a terem optado por investimento direto no Mercosul, especificamente na Argentina, além de 

Paraguai e Venezuela. E principalmente pelo nível dos concorrentes que a empresa deve 

enfrentar na disputa de mercado externo. 

4.4 Fontes de Informação e Coleta de Dados 

A investigação consistiu inicialmente numa pesquisa exploratória, através de pesquisa 

bibliográfica e documental, onde foram consultados livros, revistas e periódicos que 

forneciam infonnações sobre os processos de internacionalização da firma, estratégias 

competitivas e processos de integração regional, especificamente no âmbito do Mercosul. 

Posterionnente, uma vês selecionado o grupo brasileiro a ser pesquisado, procuro-se 

coletar infonnações disponíveis especificamente sobre a mesma, em publicações nacionais 

(Gazeta Mercantil , Valor, Exame, Carta Capital, etc.) como internacionais (IlIlerllatiollal 

Markelillg Review, lOl/mal of In femaliona! Business Scudies, entre outras). Alem de consultas 

diretas á homepage institucional e pesquisa via internet, assim como outras instituições 

governamentais, como o MOle, MRE, BNDES, Câmaras de Comércio, Assoc iação de 

Exportadores do Mercosul e publicações especificas dos Consulados. A pesquisa bibliográfica 

pennitiu o acumulo do necessário conhecimento para o desenvolvimento critico do problema 

estudado. 

Em seguida, foi fonnulado o quest ionário-entrevista, que procurou abranger e 

investigar em profundidade as proposições da pesquisa. 

A escolha do entrevistado ocorreu a partir de uma ap resentação realizada pela Sra 

Regina Langsdorff, Gerente de planejamento Integrado da AmBev, na própria Fundação 
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Getulio Vargas, onde se estabeleceu o pnmelro contato oficial com um representante da 

empresa em estudo. A própria Sra. Regina Langsdorff, após mostrar-se interessada em 

partic ipar da pesquisa e conceder uma entrevista, sugeriu encaminhar o questionário para o Sr. 

Ricardo Wuerkert, que teve uma participação direta na criação e gestão da Subsidiari a da 

Brahma em Buenos Aires, como a pessoa mais indicada para relatar o processo de 

internacionalização da empresa. 

Pela própria natureza do cargo exercida, pelo Sr. Wuerkert - Diretor lntemacional, 

responsáve l pe las operações da Argentina, Uruguai , Paraguai , Venezuela e América Central -

a qual lhe ex ige residir em Buenos Aires, e viajar constantemente pela América Latina, fez 

com que os contatos tivessem que ser feitos via ligação internacional e intercambio de 

mensagens eletrônicas. Contudo a distância, Rio Buenos Aires, não impediu o fluxo de 

informação, vital para o andamento da pesquisa. 

4.5 Tratamento dos Dados 

Para o tratamento geral dos dados recorreu-se à análise de conteúdo, tanto para a~ 

entrevistas como para os documentos lidos. 

Assim, pretendeu-se que a organização e interpretação dos dados fossem realizados 

em um processo continuado que se inic iou na fase exploratória da investigação e foi até a 

interpretação final. A medida em que os dados foram coletados buscou-se identificar 

caracteristicas como : dimensões, categori as, tendências e relações desvelando-lhes os 

significados de modo que o resultado permiti-se responder à questão central da pesquisa. 

Esse processo interativo entre coleta, organização e interpretação dos dados fo i 

realizado de forma a identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas 

questões podendo, ainda, aperfeiçoar as questões anteriores ou formular novas questões, o que 

exigiu a busca de dados mais específicos que complementaram as interpretações realizadas e 

as reflexões finai s da pesquisa. 

4.6 Limitações do Estudo 

O método de estudo de caso não permite generali zações para o universo em questão 

(internacionali zação de empresas), independente do número de casos estudados. Contudo, esta 

limitação não invalida a sua utilização, já que, ele não se propõe a avaliar a freqüência com 
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que dado fenômeno ocorre em detenninada população, e sim, a relação dos resultados obtidos 

com outros estudos. 

Outra limitação decorre da subjetividade na coleta, registro e análise de informações, 

particularmente aquelas obtidas através de entrevista pessoal. Para evitar esta limitação 

recomenda-se cruzar as informações com mais de uma fonte. Contudo, nem sempre é possível 

por falta de meios e informação alternativa. 

Por último, a percepção dos entrevistados é outro viés que condiciona a pesqUisa. 

Devido, principalmente, ao fato, da memória ser seleti va o que poderia limitar a profundidade 

da pesquisa. 
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V. ESTUDO DE CASO 

Este capitulo apresenta uma descrição detalhada do caso estudado e da ambiência 

externa onde a empresa atua. O caso é apresentado de forma narrativa, buscando 

contextualizar as informações obtidas. 

5.1 Descrição do Caso Brabma 

Segundo dados fornecidos pelo Sindicato Nacional da lndustria da Cerveja 

(SIl".JDICERV), o maior produtor mundial de cervejas sào os Estados Unidos, cuja produção 

em 2001, atingiu 23,6 bi lhões de litros/ano. Entretanto, a velocidade no crescimento da 

produção da China, que já figura em 2° lugar, no penodo de 2001 é surpreendente, 

apresentando uma taxa de crescimento anual de 19% 3.3. com 15,4 bilhões de li tros/ano. 

Seguido de Alemanha com 11,7 bilhões de litros/ano. No Brasil , o consumo da bebida, em 

2001 , foi 2,5% superior ao do ano anterior, total izando 8,45 bilhões de litros, segundo 

estimativa do SI:NDICERV, baseada no recolhimento de tributos pelo setor, colocando o país 

na quarta posição do ranking. 

Em termos de consumo per capita, no entanto, o Brasil , com uma média de 50,3 

litros/ano por habitante, ainda não atingiu urna boa posição no ranking mundial e está abaixo 

do total registrado por países como México (52 litros/ano) e Japão (57 litros/ano) , corno 

demonstra o quadro 5 a segui r .. 

~Iemanha 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Espanha 
Japão 
México 
Brasil 
Argentina 
China 

Quadro 5 

CONSUMO PER CAPITA ( litros/habitante) 
131 
103 
85 
66 
57 
52 
50 
33 
15 

Fonte: Brewers Association of Canada, Alaface e Sindicerv (1999-2000) 
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Embora esse consumo tenha sido incrementado nos primeiros anos de implantação do 

Plano Real ( 1994/ 1995), saltando de 38 litros/ano por pessoa para 50 litros/anolhabitante, o 

nível se mantém estável desde então, porque a cerveja brasileira é um produto caro, em 

função do baixo poder aquisitivo de parte importante dos consumidores. A cerveja brasileira, 

segundo o SINDICERV, é a mais barata do mundo na porta da fábrica (R$O,50 por litro), 

mas encarece muito até chegar ao consumidor, principalmente em função da grande carga 

tributaria que pesa sobre o setor. 

Segundo estimativas do SlNDICERV, apresentadas na figura 3, os impostos 

representam cerca de 32% do preço final ao consumidor. 

Figura 3 

• Impostos 38,3% 

Indústria 29,0% 

Varejistas 24,4% 

• Distribu idor 8,4% 

Fonle: Slndlcerv 

Fonte: SlNOICERV 

De acordo com a Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza 

(ALAF ACE), o setor cervejeiro na América Latina apresenta uma estrutura oligopolizada, 

com poucas empresas dividindo o mercado de cada país, ao contrario do mercado europeu 

onde predomina a existência de pequenas cervejarias. No Brasil, Brahma, incluindo Skol e 

Antártica (Am Bev) são responsáveis por 70% do consumo nacional . 
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5.1.1 Marcas e Tendências Mundiais do Mercado Cervejeiro 

Como pode ser visto no quadro 6, os principais produtores brasileiros aparecem entre 

as 15 maiores cervejarias do mundo. 

Quadro 6 

20 Maiores Cervejarias do Mundo 

MilhOes de hectolitros produzidos 

Ranking Marca País sede 1998 

1 Anheuser-Busch USA 130.3 

2 Heineken NV Holanda 79.1 

3 MilIer Brewing Co. USA 55.9 

4 Interbrew Bélgica 48.3 

5 The Souht African Breweries Ltd. África do Sul 47.7 

TotaIS primeiras 361.3 

6 Companhia Cerveera Brahma Brasil 42.5 

7 Carlsberg AIS Dinamarca 35.3 

8 Grupo Modelo México 32.3 

9 Foster's Brewing Co. Australia 29.7 

10 Kirin Brewery Co. Japao 29.3 

Total10 primeiras 530.3 

11 Guinnes Brewing Worldwide ltd Reino Unido 27.7 

12 Oanone Group França 25.6 

13 Savaria S.A. Co[ombia 25.6 

14 Coors Brewing Co. USA 25.5 

15 Asahi 8reweries Ltd Japão 24.9 

Total 15 primeiras 634.7 

16 FEMSA México 22.5 

17 Bass Brewers Ltd Reino Unido 20.7 

18 Companhia Antarctica Paulista Brasil 20.0 

19 Scotlish Courage Ltd Reino Unido 19.2 

20 S & p Co. USA 17.3 

Total 20 primeiras 734.5 

Fonte: Impact Databank (Setembro·Otubro. 1999) 
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Segundo ALAFACE, a norte-americana Anheuseur-Bush, fabricante da Budweiser, é a 

maIOr empresa produtora de cerveja do mundo, com cerca de 140 milhões de hVano, 

representando 9/% do mercado global. O faturamento desta empresa em 1995, segundo 

ALAF ACE, foi de USS 10,3 bi lhões, com um lucro liquido de USS886,6 milhões. 

A segunda empresa do ramo, de acordo com ALAF ACE, é a He;,meken, holandesa, 

com uma capacidade de aproximadamente 82 milhões de hecto litros (4,8 do mercado 

mundial), seguida pela americana Mi ller (4,3%) e a japonesa Kirill (2,9%). As empresas 

bras ileiras Brahma (8°) e Antárt ica (15°) respondem por 2,4% e 1,6% do mercado mundial, 

respectivamente. Das 2S marcas de cervejas mais consumidas no mundo, as marcas das 

cervejarias brasi leiras aparecem em destaque, como: Brahrna Chopp, que ocupa a quarta 

posição, Antárt ica (5°), Skol (18°), e Kaiser (24°). 

Quadro 7 - Marcas mais consumidas em 1994 

Ranking Marca Fabricante Milhõeslhl 

1 Budweiser Anheuser-Busch Inc. 68,4 

2 Kirin Lager Kirin Lager Co. Ud 26,7 

3 Bud lighl Anheuser-Busch Inc. 26,4 

E;' c. i-- , 'c··, .'. ~-',:, -. - • • - _.1 - , 
;;. C ... rv~j~ ".nt~~ Cia Anb!rctic.tl P~!Jli~t·71 íS,3 

6 Mi11er Lite Miller Brewing 25,0 

7 Heineken Heineken NV 21 ,S 

8 Coors lighl Coors Brewing Co. 21,1 

9 Asahi Super Dry Asahi Breweries Ltd. 20,S 

Fonte.lmpact lnternatJonal, Company reports and Salomon Brothers Inc. 

Segundo a ALAF ACE, nos países desenvolvidos, o mercado de cerveja apresenta uma 

certa estabil idade, chegando alguns países a apresentarem quedas sucessivas de produção, 

como: lnglaterra, França, Bélgica e Austrália. Particulannente na Inglaterra, a indústria 

cervejeira está em decl ínio desde 1990. Na Alemanha, a indústria está com capacidade ociosa 

e as 1250 cervejarias existentes estão em processo acentuado de fusão e aquisição na tentativa 

de capturar uma parcela do mercado decrescente. 
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o setor está em declinio também nos Estados Unidos, porém com grande expansão 

das micro-cervejarias. A moda consiste nos brewpubs, restaurantes que elaboram e servem 

suas próprias cervejas. Segundo ALAFACE, o negócio das micro-cervejarias parece ser muito 

lucrativo, pois o preço de venda chega a ser superior ao custo de fabricação em mais de 10 

vezes. No entanto, outras regiões estão em grande fase de expansão. Na Ásia, o consumo de 

cerveja está crescendo a 10% por ano. Na América Latina, cresce a 4% a.a. Além disso, 

Espanha e Itália também estào apresentando aumentos de consumo. 

Em termos de América Latina verifica-se um incremento substancial de capacidade 

com a entrada de grandes cervejarias internacionais e expansão pan-regional das empresas 

dominantes. Segundo SfNDICERV, o Brasil, México e a Argentina - os três maiores 

consumidores - têm despertado o interesse das grandes cervejarias. Por exemplo, Anheuser

Bush, maior fabricante mundial de cervejas, adquiriu participações nas empresas Modelo 

(México), Antarctica (Brasil) e CCU (Argentina), além de ter umajoilll-vellture com a Kirin 

(Japão). 

5.1.2 Características e Projeções do Mercado Doméstico 

Segundo o SrND lCERV, o setor gera di retamente 37 mi l empregos, além de outros 

100 mil indiretos. Hoje, existem 42 fábricas de cerveja espalhadas por todo pais, configurando 

um parque industrial, que por vir realizando investimentos em expansão e modernização cada 

vez mais intensos, goza de elevado prestigio internacional. Nos últimos cinco anos, as 

indústrias cervejeiras investiram mais de RS 2,5 bi lhões, em sete novas plantas industriais 

entrando em operação. 

De Acordo com o SfNDICERV, as empresas atuam com políticas próprias de 

avaliação do mercado global, do markel share de suas marcas e do desempenho de suas 

concorrentes, razão pela qual não existem estatísticas ou dados oficiais sobre a produção e o 

consumo de cerveja no Brasil. Além disso, o mercado está fortemente sujeito à sazonal idade, 

com picos acentuados de consumo nos meses de dezembro e janeiro e quedas nos meses de 

junho e julho e esse desequilíbrio pode provocar distorções no volume estimado com base na 

arrecadação mensal do Imposto sobre Produtos Industrializados (LPI) incidente na cerveja. A 

seguir o gráfico 1 mostra um panorama do mercado brasileiro. 
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Gráfico 1 
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A cerveja, de acordo com o BNDES (1996), é a segunda no ranking quando se fala em 

consumo nacional de bebidas, perdendo apenas para os refrigerantes. Entre as cervejas. a do 

tipo Pilsen fica com 97,1% da preferência brasileira. O grafico 2, abaixo, mostra a evolução 

do consumo de cerveja no Brasil no período 1994/01 , onde se verifica uma aumento de 9 

bilhões de litros/ano, no periodo. 
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Segundo o BNDES (1996), regionalmente, o consumo per capita apresenta urna 

estrutura bastante diferenciada, oscilando de 96 litroslhabitante no Grande Rio para 24 

litroslhabitante no Nordeste. O mercado brasileiro é fonnado por uma população jovem e de 

baixo poder aquisitivo, sendo as classes C e D responsáveis por 72% das vendas totais. Em 

termos regionais, o Estado de São Paulo responde por aproximadamente 40% do mercado 

bras il eiro. 

Observa-se nos últimos anos o crescimento das cervejarias menores (gráfico 3). A 

participação da Kaiser pulou de 7,9%, em 1989, para 14,6%, em 2000, e da Schincariol de 

0,2% para 9,6 % neste mesmo período. Contudo, a concentração de mercado por parte da 

AmBev é considerável, juntando as marcas Brahma, Skol e Antártica detém quase 70% do 

mercado. 

Kaiser 

14,6% 

Antartica 

14,4% 

Gráfico 3 Market-Share -2001 

Schincariol 

9,6% 

OJtros 

5,4% 

Skol 

31,8% 

&ahma 

22,4% 

Font e: AC Nielsen / Sindicato Nacional da Industria de Cerveja 

Conclui-se que a estrutura da indústria cerveJei ra, segundo a ALAFACE. deverá 

permanecer oligopoJizada, pois somente as grandes podem arcar com os elevados 

investimentos em marketing, ampliação dos canai s de distribuição e ampliação da capacidade 

instalada, de forma a garantir a participação no mercado. 

o ac irramento da concorrência deve continuar forte , pois cada 1 % de markef-share 

representa um faturamento de aproximadamente USS 70 milhões. 
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As perspectivas para o setor cervejei ro brasileiro nos próximos anos são bastante 

favoráveis. Os fatores listados a seguir, segundo o BNDES (1996), indicam a enorme 

potencialidade do mercado cervejeiro no Brasil: 

• Demograficamente. o fator tropical do pais é extremamente favoráve l ao consumo de 

cerveja; 

• Brasil é um país jovem, faixa etária em que o consumo de cerveja é maior; 

• A entrada de multinacionais, através de assoc iações com produtores locais, contribui para 

expansão do mercado, já que são exigidos das companhias locais investimentos para 

manter a participação no mercado; 

• O aumento da participação no mercado de embalagens não retornáveis, latas e IOllg-neck 

transparente, fenômeno viabilizado pelo aumento do poder aqu isitivo da população, 

amplia e diversifica os canais de comercial ização da cerveja; 

• A intensificação da política de marketing; 

• aumento das vendas em supennercados, propiciando a estocagem; 

A conjugação destes fatores favorece a realização de novos investimentos no setor, tanto 

na ampliação da capacidade de produção, quanto em marketiflg e criação de novos produtos. 
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5.2 Histórico da Internacionalização da Brahma 

A história da Brahma remonta ao século passado (1888), quando foi fundada pelo 

suíço Joseph Villinger, rad icado no Rio de Janeiro e acostumado com o sabor da cerveja 

européia, decidiu fabricar na sua própria casa uma cerveja que sati sfaze-se seu exigente 

paladar. 

o resultado foi um êxito e Vill inger cria a "Manufatura Cerveja Brahrna Vi llinger & 

Cia" para produzir e comercializar seu novo produto. No inicio do século XIX, a Brahma já 

produzia 6 milhões de litros em banil e contava com 9 depósitos no Rio de Janeiro. Em 1934, 

O chopp é engarrafado e, assim, consegue aumentar a sua produção. 

A construção de novas fabricas em diversas regiões aumenta a distribuição e fazem 

com que a 8 rahma seja a mais consumida do pais. Durante os anos 60 se iniciam as primeiras 

di stribuidoras exclusivas da Brahrna constituídas na sua maioria por ant igos funcionarias que 

ajudaram a fortalecer e consol idar a marca. 

Em 1977 a Brahma lança a li nha de refrige rantes e três anos mais tarde, a empresa ja 

contava com 6 franquias no exterior. Um ano depois a companhia assume o controle acionaria 

da Skol uma das principais cervejas do seu portJolio atual. Em 1985 a empresa ja dispunha 

sua primeira franquia na Europa. 

Após grandes investimentos e visão de futuro a 8rahma é reconhecida como a quarta 

maior produtora mundial de cervejas, a primeira produtora brasileira e do ranking latino

ameri cano, a segunda produtora argentina e, individualmente, a segunda marca mais 

consumida do mundo. Alguns indicadores (até 1999 antes da fusão) servem para medir a sua 

grandeza: com 9.600 empregados, possuía 26 fab ri cas no Brasil e 4 fabricas em outros centros 

importantes da América Latina. 

Além do Bras il, a Brahma esta presente nos mercados da Argentina, Bolívia, Japão, 

Paraguai, Uruguai, Venezuela e América Central e Caribe. Emprega nesses países 

aproximadamente a 450 distribuidores, que atendem a mais de um milhão de pontos de venda. 
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5.2.1 Análise do Mercado Argentino 

Os números mostravam que a evolução do mercado argentino de cervejas foi 

meteórica: o seu consumo, que em 1982 perfazia modestos 2,1 milhões de hectolitros, pulou 

para 6,2 milhões em 1990 e at ingiu praticamente 12 milhões de hectolitros em 1996. Medida 

pelos extremos do período, portanto, a expansão média geométrica do consumo superou os 

13% ao ano. 

o consumo per capita da Argentina (34 litros em 1996), ainda esta longe de poder ser 

comparado ao dos Estados Unidos (90 litros), Venezuela (76 litros) e Espanha (70 litros), mas 

se aproxima ve lozmente das marcas portuguesa (42 litros) e brasileira (50 litros por ano). 

o rápido crescimento do mercado de cervejas da Argentina mostra, ac ima de tudo, 

uma profunda mudança de háb itos e atitudes de consumo, denunciada pela quebra da trad ição 

de se consumir preponderantemente vinho. 

Neste contexto, enquanto o consumo per capita de cervejas alimentou de 17 litros em 

1990 para 30 litros em 1993 e 34 litros em 1996, o de vinho caiu de 52 litros em 1990 para 50 

li tros em 1993 e apenas 38 litros em 1996, como pode ser visto no gráfico 4, a seguir: 

Gráfico 4 
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5.2.2 O Processo de l nternalização - a ida para a Argentin a 

De forma resumida, o interesse da Brahma em instalar urna base de operação 

produtiva na Argentina foi, em parte, produto da sua própria necessidade de crescimento e 

pela percepção de que as maiores cervejarias do mundo estavam se movimentando em busca 

de novas áreas de oportunidades, impelidas pela onda da globalização. 

A deci são de internacionalização foi do próprio Diretor Geral da companhia, que 

percebia a industria de Cerveja, nos anos noventa, como fragmentada mundialmente e estava 

entrando no processo de consol idação em blocos regionais. A visào da Brahma (AmBev), na 

opinião de Ricardo Wuerkert, é consolidar sua liderança regional na América Latina, onde a 

empresa tem maior experiência que os consumidores internacionais. 

Segundo, Ricardo Wuerkert, a escolha da Argentina, foi motivada porque nos 

primeiros anos da década de noventa, seu mercado representava (junto com Venezuela) a 

maior taxa de crescimento do continente e era dominado por uma só marca, a Quilmes que 

detinha 70% do mercado local. Na opinião de Ricardo \Vuerkert, "Argentina e Venezuela 

eram os maiores mercados vizinhos na América do Sul e bases para os blocos de comércio 

que estavam em fonnação, o MERCOSUL e o Pacto Andino. A eliminação de barrei ras 

comerciais e logísticas foi um fator importante na decisão e ingressar nestes mercados". 

O processo se iniciou em 1984, com a exportação direta da cerveja Brahma Chopp em 

lata, fabri cada no sul do pais, para o mercado argentino. Contudo esta exportação era limitada 

aos períodos de baixa sazonalidade no Brasil, já que, nos meses de alta sazonal idade a 

capacidade era totalmente destinada ao mercado interno. Com o tempo, segundo Regina 

Langsdorff, o produto e sua marca se tomaram amplamente conhecidos e ganhou 

popularidade junto ao grande contingente de consumidores argentinos que freqüentavam o 

Brasil em suas viagens de turismo. 

Para dar forma à sua operação em território argentino, a Brahma utilizou em larga 

escala pro fissionais brasileiros experientes. A cronologia de sua ações destaca, em primeiro 

lugar, o esforço dedicado, em 1993, à completa reestnlturaçào da base de distribuiçào mantida 

na capital do país. Nesse ano, segundo Regina Langsdorff, a empresa fez um contrato com um 

distribuidor local chamado "Londrina", que montou uma pequena rede distribuição. Como a 

execução estava abaixo dos padrões exigidos, a Brahma comprou esta distri buidora e 

transfonnou-a em BRABA, (Brahma de Buenos Aires) a primeira distribuidora direta na 
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Argentina, e continuo a operar com a rede de distribuição montada anteriormente pela 

" Londrina", 

Para garantir sua sobrevivência no mercado, criar bases para garantir seu crescimento 

futuro e melhorar seus resultados, a Brahma montou um programa dest inado a reduzir sua 

estrutura administrativa, reformular sua equipe de vendas e distribuição e modificar sua 

operação comercial. Para tanto submeteu seus então di stribuidores a um verdadeiro "pente 

fino", mediante rigorosa avaliação baseada em atuação e desempenho, e depurou 

consideravelmente seu quadro. A empresa foi obrigada a mudar alguns costumes locais, 

especificamente a retirada da verba de representação, numa nova filosofia espartana de 

contenção de despesas. 

Em 1994, com o sucesso de vendas, foi tomada a decisão sobre a necessidade e a 

conveniência de se desenvolver a produção local de cervejas. Assim, a empresa solicitou ao 

Banco Mundial um empréstimo para financiar os investimentos de construção de uma planta 

de cervejas e refrigerantes; para conseguir o empréstimo, a empresa teve que apresentar um 

estudo da viabi lidade (custos envolvidos, taxa de retomo projetada, etc.) e da localização 

(condições de acesso, disponibilidade de mão-de-obra, etc.) do empreendimento. 

Nesse mesmo ano, aprovado o empréstimo e definida a locali zação (Luján, província 

de Buenos Aires)12, a empresa iniciou a construção da fabrica e estabeleceu uma corrida 

contra o tempo ao fixar em nove meses o prazo de sua conclusão, dando origem à c.c.B.A. 

S.A. (Companhia Cervecera Brahma Argentina S.A), com um investimento inicial de 120 

milhões de dólares. Através de ações paralelas começou a recrutar, contratar e treinar a mão

de-obra industrial e planejar sua distribuição. Nesse contexto, definiu sua política comercial 

que passou a incluir a montagem de rede nacional de distribuição- e passou, da mesma fonna, 

a contratar pessoal. 

Em 1995 colocou a fabrica em funcionamento, implantou sistema de Controle de 

Qualidade Total (TQC) e ajustou seus controles produtivos, ao mesmo tempo em que 

implantava sua estrutura de distribuição nacional e definia as condições para a execução de 

um programa de excelência destinado estimular seus distribuidores. Durante os anos de 1996 

e 1997, a Brahma Argentina submeteu o setor produtivo a uma serie de ajustes que resultaram 

na obtenção de significativa melhoria dos índices de desempenho (consumo de matéria-prima, 

12 O anexo V do trabalho mostra ilustrações da fábrica de Luján. 
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eficiência geral da linha etc.) e, em decorrência dos frutos gerados pelos sistema TQC, no 

acesso ao cenificado ISO 9002 em 1996. 

Os ajustes abrangeram também o setor comercial, onde adicionalmente tratou-se da 

formação da equipe, da execução pratica do programa de excelência, da definição das regras 

para a formação de sucessores e da implantação de um sistema de informações de mercado 

orientado para a maximização dos resultados. 

Em 1998 finalizou a ampliação da fabrica, e sua nova linha de produção é capaz de 

produzir 30.000 latas por hora. 8rahma Argentina é o foco operativo dentro do MERCOSUL, 

permitindo- lhe exportar ao Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, gerando 200 novos postos de 

trabalho. Neste ano também foi criado o Centro de Distribuição Direta na Capital e 

municípios permitindo uma melhor atenção a seus clientes e fortalecendo sua logística de 

distribuição. 

Durante 1999, com um investimento de SO milhões de dólares, uma nova ampliação da 

planta de Luján, permitiu um aumento da capacidade produtiva, passando de 125 milhões, a 

180 milhões de litros/ano. 

5.2.3 Qualificação dos Quadros 

A mesma exigência que a empresa faz para a contratação de novos quadros no Brasil é 

aplicada no exterior; inclusive o recrutamento atreves de Traine internacional. Cabe lembrar 

que a Brahma foi uma das precursoras em criar a sua universidade coorporativa o que lhe 

pemlite a constante qualificação e treinamento de seus quadros, outorgando- lhe uma 

considerável vantagem competitiva. 

Atualmente, a idade media da mão-de-obra por ela empregada e de 27 anos, sendo que 

a formação mínima dos seus funcionários compreende o secundário técnico completo. Seu 

quad ro de pessoal , que em janeiro de 1994 reunia 30 funcionários (2 1 argentinos e 9 

brasileiros) , em agosto de 1997 incluía nada menos que 238 colaboradores (236 argentinos e 2 

brasileiros). A parti r de 2000, somente Ricardo Wuerkert, diretor responsável pela área 

internacional da Brahrna para América Lat ina, é o único representante brasileiro em cargo 

diretivo na Argentina. Isto, segundo, Regina Langsdorff, é um fato característico no estilo 

gerencial da corporação, o qual faci litaria o gerenciamento e a percepção dos costumes locais, 

diminuindo possíveis problemas de comunicação interna e principalmente com o seu público 

alvo. 
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Esse posicionamento confínna a preocupação da Brahma com a fonnação de talentos 

argentinos que possam assumir e tocar a operação. Nesse sentido, já formou 12 funcionários 

locais em nivel gerencial e 9 em nível de coordenação. Porém, segundo Regina Langsdorff. 

no inicio havia uma certa desconfiança dos funcionários em relação aos beneficios oferecidos 

pela empresa. Com o tempo os empregados mudaram a sua percepção, na medida em que a 

empresa cumpriu com a política de beneficios, e hoje "vestem a camisa" da corporação com 

muito orgulho. 

5.2.4 A Expansão na América Latina 

A pós a consolidação no mercado argentino, os passos seguintes foram a compra de 

um grupo cervejeiro na Venezuela, a Cervejaria Nacional, onde somente foi ativada a fabrica 

de Barquesimeto, (próximo a Caracas), onde é produzida a Brahma Chopp. 

A operação no Uruguai se deu através de sociedade com a francesa Danone para a 

compra dos grupos Cympay e Salus, que produziam malte, cerveja e água mineral. 

Atualmente a Brahma (AmBev) mantém as marcas Norte,ia e Patrícia no mercado uruguaio. 

O mllrket sllllre chega a 45,7%. 

No Paraguai, o processo de internacionalização, se deu através da compra de ativos, no 

caso lima planta de um operador local, que atualmente é sócio com um 10% da operação. 

Nesta planta é produzida a Brahma Chopp e o market share é de 16.7%. 

5.2.5 Nascimento da AmBev com Vocação Multinacional 

Ambev - Companhia de Bebidas das Américas - foi criada em 10 julho de 1999, com a 

fusão das cervejarias Brahma e Antártica. No momento a Ambev, é a maior empresa de 

bebidas da América Latina e a sétima no ranking das empresas de bebidas no mundo. Esta 

posição de liderança faz com que o produto brasileiro possa competir com gigantes do setor 

gerando divisas para O país e o reconhecimento da excelência da produção nacional. 

A corporação possui um dos maiores portfolios de produtos no setor de bebidas. Entre 

as cervejas detém as marcas Brahma, Antártica, Skol, que juntas dominam 70% do mercado 

brasileiro. Junto com as marcas de re frigerantes como o Guaraná Antártica (hoje em fase de 

internacionalização na América Latina e Europa), Guaraná Brahma, entre outras, além da 

distribuição da Pepsi. 
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No plano internacional a Ambev concluiu a aquisição de 36,09% das ações com 

di reito a voto da Cervejaria Argentina Quilmes lndustrial (Quinsa). A Ambev vai injetar USS 

346 milhões para deter participação minoritária na Quinsa. Juntas, Quinsa e Ambev produzem 

7,5 bilhões de litros de cerveja por ano. A partir de agora, vão disputar o terceiro lugar entre 

as maiores cervejarias mundiais com a Heineken, que tcm 15% das ações da Quinsa. Ficarão 

atrás apenas da líder Budweiser e da Muller, ambas americanas. A Ambev uniu sua atividades 

com a Quinsa na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Pelo acordo a Ambev vai distribuir 

a marca argentina no Brasil. 

Dentro da estratégia divulgada pela Ambev de ser o maior player de bebidas da 

América Latina, esta abri ndo caminho para seus produtos na América Central e o Caribe 

através de uma aliança com a Central Americam Bouling Corporatioll (CabCorp), empresa 

engarrafadora da PepsiCo na região. A CabCorp já opera em El Salvador, Guatemala. 

Honduras e Nicarágua. A idéia é unir a estrutura de distribuição e a experiência CabCorp para 

vender as marcas de cerveja da Ambev nesses mercados. Com esse fim, está sendo 

transportada uma fábrica para a Guatemala, a qual foi desativada no Brasil, com esse intuito. 

5.2.6 Est ratégia de Comunicação da Brahma para América Latina 13 

Para conquistar seu espaço no mercado argentino, segundo Ricardo Wuerkert, a 

empresa decidiu entrar com a sua própria marca (Brahma), posicionando-a como uma cerveja 

de qualidade, com imagem jovem e moderna. Os atributos de marca e de sua comunicação 

mantiveram os principais pontos em comum com o Brasi l. "Assinatura nOI, música e gesto 

mágico para pedir a marca com o dedo indicador". 

Entretanto, afinna Ricardo Wuerkert, através de pesqUisas com consumidores, o 

trabalho de marketing se ajusto às caracteristicas locais, através de eventos, patrocínios, 

embalagens, est ilo de linguagem na comunicação e distribuição. 

Como exemplos, continua, Ricardo Wuerkert, no caso da Argentina, a principal 

embalagem lançada foi a de um litro (inexistente no Brasil, onde se usa principalmente a de 

600ml.), e na Venezuela a opção foi pela embalagem padrão local de 222 ml.. A distribuição 

teve seu foco dirigido ao canal ojJ-premise (no Brasil o canal on-premise responde por cerca 

de 60% do volume). 

IJ Os anexos VI e VII mostram ilustrações dos vários produtos comercializados pela Brahma na Argentina e 
Venezuela. 
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Na comunicação do produto, da mesma forma que no Brasi l, são usados alores e 

personalidades locais tanto nos comerciais como na divulgação de imprensa. Na Argentina foi 

contratada uma agencia de publicidade, que através do conceito publicitário disruptioll, 

"recria um seI de filmagem onde o protagonista faz o impossível para errar e assim seguir 

saboreando uma Brahma". O objetivo destes comerciais é aproximar a marca com o seu 

público alvo e assinalar os principais atributos do produto como: sabor, frescor, alegria e 

prazer. 

Outra estratégia de divulgação utili zada em larga escala pela 8rahma na América 

Latina são os patrocínios ao esportes como Rugby e Pólo, além da realização de eventos de 

inverno nas estações de esqui. 

No caso especí fico da Venezuela, lembra Ricardo Wuerken, houve um vinculo 

promocional com o Brasil através do futebol (não recomendável na Argentina dada a 

rivalidade entre os países neste esporte) e também houve patrocínio para o beisbol, esporte 

mui to popular na Venezuela. 

Com relação à política de preços, na Venezuela o posicionamento foi de igualar-se 

com o preço da marca líder nac ional. O Market share da Brahma é de 6.9%. Já na Argentina a 

estratégia fo i mais agressiva, optando-se inicialmente por um preço entre 5% e 10% abaixo da 

marca líder. A estratégia era de ganhar markec share (em 2002 é de 17, 1%), o mais rápido 

possível, para custear o investimento no país. 

5.2.7 Barreiras, Riscos e Oportunidades 

Segundo Ricardo Wuerkert, a decisão da Brahma de instalar-se nos paises da América 

Lat ina, se deve ao fato de que o transporte e os impostos são componentes relevantes no 

preço final da cerveja e as marcas importadas tem acesso limitado aos canais de distribuição e 

preço alto frente as marcas locais. Alem disso, estes mercados são predominantemente de 

embalagens retomáveis, o que toma a operação de exportação praticamente inviável. 

A distância psíquica ou cultural, proposta pela escola de Uppsala, não foi exatamente 

uma barreira para a internacionalização da Brahma. Já que, os fatores psicológicos, como 

cultura, língua, legislação não foram impedimento para o crescimento da empresa. 
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No inicio das negociações na Argentina, os ri scos eram mínimos, devido a estabilidade 

econômica existente no pais desde o inicio dos anos noventa, após a implantação do Plano 

Cavalo. Esta estabilidade possib ili tou um posicionamento sólido, penni tindo- Ihe enfrentar as 

turbulências surgidas, na seguinte década, com a crises econômica da região. 

Paradoxalmente o alto nível de endividamento e a incapac idade de honrar dívidas de 

empresas argentinas têm funcionado como chamariz para grupos brasi leiros, já que, com a 

desva lorização do câmbio e em dificuldades financeiras, as empresas argentinas estão 

sofrendo pressão de venda por pan e de seus controladores, observa Ricardo Wuerkert . Isto 

abre urna boa opção de crescimento para aquelas empresas, onde o seus líderes, estejam 

dispostas a assumir riscos e aproveitar oportunidades. 
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5.3 Contribuição do Estado no Processo de Internacionalização da 8rahma 

Embora a contribuição direta do Estado, na opção de internacionalização da empresa, 

não seja uma constante no caso Brahma; a sua atuação no processo de integração regional , 

tanto no MERCOSUL quanto no Pacto Andino, foram importantes, segundo Ricardo 

Wuerkert, no processo de tomada de decisão da internacional ização. Na medida em que estes 

acordos regionais aproximaram os países membros, dem.tbando barreiras ao fluxo de capital, 

à li vre circulação de pessoas e à queda de alíquotas tarifárias, o setor produtivo percebeu 

novas oportunidades de cresc imento em mercados antes fechados, para aumentar o fluxo 

comercial iotra-regional. 

Neste contexto, Ricardo Wuerkert, percebe a "marca Brasil" com grande potencial no 

exterior. Os países da América do Sul, afirma o executivo, tem uma impressão em geral 

positiva sobre o país, especialmente sobre "o jeito brasileiro de levar a vida", sua alegria e 

postura posi ti va. apesar dos graves problemas enFrentados pela população. 

Ricardo Wuerkert acredita que o foco do posicionamento da "marca Brasi l", deve ser 

O da qualidade, suportada por uma industria moderna e por uma grande evolução recente em 

produtividade e capacitação de mão-de-obra através do uso de programas de qualidade. este 

sentido, a Brahma (Arnbev), com sua estratégia de expansão internacional, qualificando seus 

produtos e Funcionários, já esta se preparando para en frentar a concorrência, não somente no 

plano local , senão principalmente no âmbito internacional. 

5.4 Análise do Caso Brahma 

Análise do caso em estudo esta organizado de acordo com as perguntas de pesquisa 

definidas no capitulo lJl - Metodologia do Estudo. Assim, os três problemas basicamente 

enfocados no estudo - a tomada de decisão de internacionalização, o modo de entrada no 

mercado estrangeiro e a contribu ição do Estado no processo de internac ionali zação da firma

são analisados em função daquelas questões . 

5.5.1 Qu es tão I: 

Como aconteceu o processo de internacion alização da empresa e que fatores econômicos 

(estímulos, barreiras) e comporta menta is (oportunidades, riscos) influenciaram a 

tomada de decisão? 
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5.5.1.1 Estímulos Percebidos à Internacionalização da Empresa 

A decisào de internacionalização da Brahrna foi motivada pela própria necessidade de 

crescimento a longo prazo e pela percepção da pressão exercida pelo concorrentes externos, 

que fincaram a sua bandeira no Brasil, a partir da global ização dos mercados cervejeiros. O 

grupo Brahma, considerou que a melhor maneira de conseguir competir com esses navos e 

poderosos eotrantes seria diversificar seus mercados e aprender a lidar com as novas 

exigências dos consumidores internacionais. Este tipo de motivação, relacionada a pressões 

competi tivas no mercado doméstico, é ci tado por Cavusgil (1980) como um dos 

detenninantes do segundo estágio de seu modelo de internacionalização da empresa. 

A escolha da Argentina, como primeira opção de internacionalização, ocorreu em 

parte devido as facilidades promovidas pelo MERCOSUL, e principalmente, porque no inicio 

dos anos noventa, o mercado argentino representava a maior taxa de crescimento do 

continente e era dominado por uma só marca - a Qui lmes que detinha 70% do mercado - alem 

de que a Brahma já participava do mercado argentino desde 1984, exportando cerveja em lata 

e porque sua marca se tomou amplamente conhecida e ganhou popularidade junto ao grande 

cont ingente de consumidores argentinos que freqüentavam o Brasil em suas viagens de 

turismo. Estes fatores, além da confiança da empresa na diferenciação de seus produtos e 

serviços, estariam apontados por Cavusgil (1980) e seriam característicos da segunda fase 

"pré-exportação" da empresa. 

A proximidade geográfica, foi outro fator que contribui para o interesse da Brahma na 

Argentina, já que, o eixo Rio - Buenos Ai res, tomou-se uma constante no trabalho dos 

executivos brasileiros que participaram do processo de internacionalização. 

Dentre os fatores citados por Brasil et ai. (1996) como determinantes da expansão 

internacional de empresas brasi leiras, os que parecem estar mais diretamente re lacionados à 

8rahma são a conquista de novos mercados e o fato da Argentina fazer parte do Mercosu l. 

A estratégia da Brahma de ser o maior player de bebidas de América Latina, coincide 

com os quatro últimos estágios de internacionalização apresentados por Cavusgil (1980). 

Desde a fase de "pré-exportação", onde a preocupação era superar as dificuldades no mercado 

domestico como as pressões competitivas, passando pelas características audaciosas dos 

tomadores de decisão dotados de "perspectiva supra-nacional". Estas característi cas dos 

decisores se equivalem às descritas por Andersson (2000) no comportamento avassalador do 
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empreendedor, principalmente levando em conta a compra de parte da Cervejaria Quilmes 

(Quinsa), sua principal concorrente no mercado argentino. 

5.5.1.2 Barreiras Percebidas à Internacionalização 

A questão da distancia psíquica como fator de influencia no processo de 

internacionalização não pareceu ser uma barreira na estratégia de expansão da Brahma. A 

pequena distância fí sica entre ambos os países, a queda de barreiras comerciais, a facilidade 

da livre circulação de pessoas e capital, após a entrada em vigor do Mercosul, fizeram com 

que as diferenças com o mercado argentino em termos de produção e distribuição, foram 

rapidamente solucionados, assim como, as barreiras idiomáticas e as exigências do mercado 

argentino. 

Contudo em termos de percepção cultural, há flagrantes diferenças entre argentinos e 

brasileiros, apesar de ambos os povos serem latino·americanos e compartilharem uma 

colonização ibérica. Por exemplo, os argentinos em geral são consumidores mais 

conservadores e mais exigentes que os brasi leiros, além de possuírem um nível médio de 

escolaridade superior ao nacional. Existem também diferenças de temperamento e de visão de 

mundo entre brasileiros e argentinos, além de um desconhecimento mutuo fomentado por 

séculos de rivalidade política e militar. Estes fatos vem de encontro com o "paradoxo da 

distância psíquica proposto por Ogrady e Lane (1996), segundo o qual diferenças criticas 

entre países supostamente próx imos do ponto de vista cultural poderiam ficar ocultas sob 

algumas similaridades ou estereótipos. 

5.5.2 Questão 2: 

Qualo modo de entrada escolhido no mercado externo? 

A decisão da Brahma de instalar·se nos paises da América Latina, via invest imento 

direto (subsidiaria), se deve à especificidade do seu negocio; já que, estes mercados de 

bebidas são predominantemente de embalagens retornáveis, o que torna a operação de 

exportação praticamente inviável. Além, do fato que o transporte e os impostos são 

componentes relevantes no preço final da cerveja, e as marcas importadas tem acesso limitado 

aos canais de distri buição, e preço alto, frente as marcas locais. 
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Portanto, a 8rahma viu-se obrigada a escolher um modo de entrada de maior grau de 

controle e também de risco no mercado argentino. Esta opção de entrada é própria do modelo 

proposto por Anderson Gatignon (1986), e se caracteriza pelo alto controle com participação 

majoritária e um grande dose de ri sco. 

Este modo de entrada, também corresponde ao de subsidiaria descrito por Bartlett & 

Ghoshal, (1990). Esta abordagem inter-organizacional descreve a firma internacional como 

uma entidade que se especializa na criação e transferência interna de conhecimento. Dentro 

dessa perspectiva, a firma internacional, no caso a 8rahma Argentina, não emerge devido a 

imperfeições do mercado na compra e venda de conhecimento, mas em virtude da eficiência 

da corporação como veículo para transferir o conhecimento além-fronteiras. 

5.5.2.1 Análise de Custos de T ransação 

O grau de controle sobre a operação externa e o nível de riscos que implicaram 

assumir a verticalidade da gestão na subsidiaria argentina, estão de acordo com o modelo 

proposto por Anderson e Gatignon (1986) que destacam o papel do controle - entendido 

como a capacidade de influenciar sistemas, métodos e decisões - na coordenação das ações, 

na execução e revisão de estratégias e, pri ncipa lmente, na obtenção da maior parte do lucro 

gerado pela firma no mercado externo. O preço do controle, no entanto, é a responsabilidade 

pe la tornada de decisão, em ambientes muitas vezes de incerteza, e o comprometimento de 

recursos, com a conseqüente tomada de risco. Ass im o controle está associado à clássica 

perspectiva de risco-retorno: modos de entrada no mercado estrange iro com alto controle 

(como foi o caso do estabelecimento de uma subsidiária na Argentina) podem significar alto 

retorno, porem com alto risco. Contudo, após os resultados financeiros apresentados pela 

operação externa, a empresa concluiu que o saldo positivo compensou assumir o risco no 

invest imento externo. 

Através da Análise de Custos de Transação, a Brahma enfocou a relação produto

distribuição como um COmillUlIIll , que partiu da integração vertical à utilização de canais 

independentes de distribuição, procurando estabelecer a forma de controle que toma-se aquela 

relação, o mais eficiente, levando-se em consideração o retorno do invest imento, os riscos 

assumidos com o comprometimento de recursos, a flexibilidade necessári a para adaptar-se a 

ambientes de incerteza, a capacidade de monitoramento das atividades e a troca de 

infornlações entre as partes envolvidas. Assim, a empresa buscou intemalizar as atividades 



80 

que ela podia executar a menores custos de transação, deixando as demais atividades a cargo 

do mercado de fornecedores ou parceiros. 

De acordo com o modelo de Análise de Custos, os seguintes fatores justificariam a 

escolha do investimento direto como opção de entrada no mercado argentino: 

5.5.2.1.3. Especificidade de Ativos 

Segundo, Anderson e Gatignon (1986), ativos específicos são investimentos validos 

apenas para um pequeno número de usos e usuários, com poucos usos alternativos e difícil 

substituição. Por exemplo, o investimento em treinamento de uma equipe de vendas ou em 

adaptação de instalações e equipamentos de um intermediário estrangeiro tem valor somente 

se pretende que o relacionamento com este intermediário seja de longo prazo. 

Estes ativos específicos, foram os que diferenciaram a competitividade da Brahma, já 

que, para dar forma à sua operação em território argentino, a empresa utili zou em larga escala 

profissionais brasileiros experientes. A cronologia de sua ações destaca, em primeiro lugar, o 

esforço dedicado, em 1993, à completa reestmturação da base de distribuição mantida na 

capital do país. Nesse ano, segundo Regina Langsdorff, a empresa fez um contrato com um 

distribuidor local chamado " Londrina", que montou uma pequena rede distrib uição. Como a 

execução estava abaixo dos padrões exigidos, a Brahma comprou esta distribuidora e 

transformou-a em BRABA, (Brahma de Buenos Aires) a primeira di stribuidora direta na 

Argen tina, e continuo a operar com a rede de di stribuição montada anteriormente pela 

"Londrina". 

Para garantir sua sobrevivência no mercado, criar bases para garantir seu crescimento 

futuro e melhorar seus resultados, a Brahma montou um programa destinado a reduzir sua 

estrutura administrativa, reformular sua equipe de vendas e distrib uição e modi ficar sua 

operação comercial. Para tanto submeteu seus então di stribuidores a um verdadeiro "pente 

fino", mediante rigorosa avaliação baseada em atuação e desempenho, e depurou 

consideravelmente seu quadro. 

Procurando diferenciar seus at ivos, a Brahma, implantou sistema de Controle de 

Qualidade Total (TQC) e ajustou seus controles produtivos, ao mesmo tempo em que 

implantava sua estnltura de di stribuição nac ional e definia as condições para a execução de 

um programa de excelência dest inado estimular seus di stribuidores. Durante os anos de 1996 

e 1997, a Brahma Argentina submeteu o setor produtivo a lima serie de ajustes que resultaram 
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na obtenção de significativa melhoria dos índices de desempenho (consumo de matéria-prima, 

eficiência geral da linha etc.) e, em decorrência dos frutos gerados pelos sistema TQC, no 

acesso ao certificado ISO 9002 em 1996. 

Os ajustes abrangeram também o setor comercial, onde adicionalmente tratou-se da 

formação da equipe, da execução pratica do programa de excelência, da definição das regras 

para a formação de sucessores e da implantação de um sistema de informações de mercado 

orientado para a maximização dos resultados. 

S.5.2.l.b Incerteza 

De acordo com Anderson e Gatignon (1986), a dimensão de incerteza refere-se à 

dificuldade de antecipar e avaliar eventos num ambiente desconhecido. A nível externo, a 

incerteza do ambiente pode se dar em razão de instabilidade po lítica ou econômica, que 

representam o chamado " risco país", ou a di stância sócio-cultural em relação ao país de 

origem da empresa entrante. 

No caso da ida para a Argent ina, a distância psíquica ou cultural , proposta pela escola 

de Uppsala, não foi exatamente uma barreira para a internacionalização da Brahma. J á que, os 

fatores psicológicos, como cultura, língua, legislação não foram impedimento para o 

crescimento da empresa. 

A incerteza do ambiente, no inicio das negociações na Argentina, e os ri scos eram 

mínimos, devido a estabilidade econômica existente no país desde o começo dos anos 

noventa, após a implantação do Plano Cavalo. Esta estabilidade possibi litou, a Brahma, um 

posicionamento sólido, permitindo-lhe enfrentar as turbulências surgidas, na seguinte década, 

com a crises econômica da região. 

No caso em questão, a incerteza interna, que esta re lacionada à dificuldade em medir

se objetivamente o desempenho dos intermediários, o que pode ocorrer por falta de medidas 

precisas dos seus resultados, não se evidencia na estratégia de internacionalização da Brahma, 

devido princ ipalmente à verticalização da operação e ao rigoroso sistema de contro le de 

qualidade e ex igência na contratação e qualificação dos seus quadros. 
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S.S.2.l.c Outros Fatores que I nfluenciam o Grau de Controle 

Segundo, Anderson e Gatignon (1986), outros fatores podem também influi r no alto grau 

de controle exercido pela empresa entrante no mercado estrangeiro sobre os seus 

intermediários: 

• 

• 

produtos inovadores e diferenciados : a Brahma optou claramente por competir no 

mercado argentino com produtos diferenciados e adaptados ao gosto do consumidor 

local, lançando novos vasilhames e sabores diferenciados, dando prova de sua 

capacidade de adaptar o seu markelillg mix ao mercado local , que, em geral, exigem 

alta disponibi lidade de assistência técnica especializada. O mesmo acontece com 

produtos personalizados, que demandam interaçào estreita entre fornecedor e cliente 

em suas fases de projeto, implantação, utili zação e manutenção. 

mercado de fornecedores e intermediários: quando este é altamente competitivo. 

segundo Anderson e Gatignon (1986), o enlTante deve evitar a integração vert ical, na 

busca de alto retomo com baixo risco, pois, nesse caso, os custos fixos podem ser 

minimizados e a eficiência dos parceiros estimulada, na medida em que eles podem 

ser trocados sem maiores dificuldades. A Braluna procurou neutralizar esta força, 

fazendo parcerias com empresas fornecedoras de malte e outras matérias primas, 

próprias de esta industria. A pressão exercida sobre os intermediários, para conseguir 

melhores preços, foi feita sobre a capacidade de compra de grandes volumes, 

ameaçando com a troca de parcei ros. 

• va lor da marca : As empresas deten toras de marcas valiosas buscam manter o 

controle para garantir a qualidade dos seus produtos e para protege-las da deterioração 

da imagem causada por imitações ou por utilização local inconsistente com o 

posicionamento global. Anderson e Gatignon (1986), sugerem, ainda, que modos de 

alto controle são especialmente aprop ri ados no caso de marcas f Orles, de veiculação 

intensa. A Brahma, no seu processo de internacionalização, geralmente optou por 

entrar com a marca própria para toma-Ia o mais conhecida possivel pelos 

consumidores da América Latina. Somente na Guatemala, foi necessário trocar o 

nome Brahma por Brava, já que, no espanhol local, existe uma conotação negativa 

para o termo. Contudo a troca não significou uma mudança muito grande na logo 

marca. Esta é mais uma prova de adaptação global (pense globalmente e haja 

localmente) tipica de empresas com viés multinacional. 
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5.5.2.2 Parad igma Eclético 

A entrada da Brahma na Argentina através de investimento direto também se justifica 

à luz do Paradigma Eclético. Para Dunning (1988), a extensão, a forma e o padrão da 

produção internacional são detenninadas por três conjuntos de vantagens percebidas pela 

empresa: 

5.5.2.2.a Vantagens Específicas da Propriedade 

Para Dunnig (1988), uma empresa deve possuir certas vantagens especí ficas à sua 

natureza e/ou nacionalidade para que possa competir no estrangei ro com empresas que atuam 

no seu próprio pais; estas vantagens competitivas devem ser suficientes para compensar os 

custos extras de estabelecimento e operação num país estrangeiro, além, dos custos 

enfrentados pelos produtores locais. 

Estas vantagens específicas, acrescenta Dunnig (1988), de propriedade podem ser de 

dois tipos: vantagens estruturais (ou de ativos) e vantagens de transação. No Caso da Brahrna 

as estruturais referem-se aos at ivos possuídos por ela com exclusividade frente aos produtores 

locais, como, por exemplo, o domínio de tecnologia superior que possibilitou a di ferenciação 

do seu produto, patentes, marcas, managemelll, habilidade para a di ferenciação do produto. 

As vantagens de transação resultaram da redução de custos, obtidos pela empresa em suas 

transações, resultado da gestão conjunta dos seus ativos distribuídos por diferentes países. 

5.5.2.2.b Vantagens de Internalização 

De acordo com Dunnig (1988) as vanlagens de inlernali zação referem-se à capacidade 

da empresa multi nacional de transferir suas vantagens específicas de propriedade através das 

fronteiras nacionais de modo interno à sua própria organização, ao invés de vende-las ou 

permitir seu uso pelas empresas loca is (através, por exemplo, licenciamento). 

Este tipo de vantagem competitiva, ficou evidente na dec isão de criar lima subsidiaria 

na Argent ina, com um padrão de qualidade superior, que fizeram da planta de Luján (Buenos 

Aires) ganhar o primeiro premio do "Programa de Excelência Fabril". por obter os melhores 

resultados e e fi ciência na gestão , entre todas as 48 plantas que a AmBev possui no mundo. 

Outra provo de otimização dos ativos, foi o translado de uma planta inativa no Brasil e 
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transferida para América Central Assim, as vantagens da intemalização são exploradas em 

busca de redução de riscos e incertezas e do ganho de economias de escala na produção. 

S.5.2.2.c Van tagens de Loca lização 

Na opinião de Denning (1988) uma série de barreiras protecionistas impostas pelos 

governos nacionais, bem como os custos de transporte e outras imposições legais, tem levado, 

às empresas a investir em produção em países estrangeiros. 

Estas vantagens eram representadas pelas facilidades de ampliação de negócios 

o ferecidas pelo estabelecimento do MERCOSUL e outras fonnas de integração regional, e 

pela perspectiva de oportunidades no promissor mercado argentino, com lima percepção 

reduzida de incerteza e " risco país", que estimulava a empresa a procurar modos de entrada de 

maior integração e controle das atividades. 

5.5.3 Questão 3: 

De qu e forma a atu ação do Estado (via investimento, apertura de mercado, ou apoio a 

integração regional) contr ibuiu para à internacionalização da empresa? 

Todos os representantes da empresa que participaram da pesquisa foram categóricos 

em afirmar que não houve nenhum tipo de incent ivo financeiro (no Brasi l) nem fiscal (na 

Argentina) na operação internacional. 

Regina Langdsdorff, explicou que para dar forma ao processo de internacionalização 

vIa investimento direto (construção de uma planta de cervejas e refrigerantes) a empresa 

solic itou ao Banco Mundial um empréstimo para financiar a operação. Esta posição se 

enquadra com o quinto estagio de comprometimento gerencial proposto pelo modelo de 

internacionali zação de Cavusgil (1980), onde a empresa procura alocar recursos de aco rdo 

com a sua estratégia de posicionamento competitivo. 

No caso da Brahma, a ação do Estado, foi particularmente útil, no que di z respeito à 

integração regional; aj udando, através de negociações bi laterais e multilaterais, na diminuição 

das barreiras tarifarias e não-tarifarias que impediam um maior nuxo comercial inrra-região. 

O grande di lema do governo, ex iste porque se o investimento no exterior pode não 

estimular, ou até reduzir, a cri ação de emprego na economia doméstica, talvez não faça 
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sentido utilizar recursos públicos para estimular a criação de emprego no ex terior, 

especialmente em um contexto de baixo crescimento da oferta de empregos. Porém, é 

necessário lembrar que, muitas vezes, a internacionalização da empresa obedece a uma 

questão de sobrevivência e não só de ampl iação de mercado. 
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VI. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

6.1 Conclusões 

Este estudo teve por objetivo exammar o processo de internacionalização de uma 

empresa bras ileira, em um ambiente especifico, denominado MERCOSUL, assim como 

também outros espaços na América Latina; sob uma perspectiva econômico-comportamental, 

que pode condicionar a tomada de decisão de internacionalização e a opção do modo de 

entrada da empresa no mercado externo. 

Para tal foram formuladas três questões de pesquisa. A primeira buscava saber como 

aconteceu o processo de internacionalização da empresa e que fatores econômicos e 

comportamentais influenciaram a tomada de decisão. A segunda procurava saber qual o 

modo de ent rada escolhido para ingressar no mercado externo. E a última pretendia mostrar 

de que forma a atuação do Estado (via im'estimento, apertura de mercado, ou apOlo a 

integração regional) poderia contribuir para à internacionalização da empresa. 

Tais questões foram levantadas a partir da revisão da literatura existente sobre o tema, 

à luz da teoria comportamental da internacionalização, representada pelos teóricos da Escola 

de Uppsala e pelos estudos do comportamento exportador da empresa, e aquelas representadas 

pela análise econômica, como a Teoria Eclética da internacionalização, que aplica o conceito 

de Custos de Transação às decisões de internacionalização da firma, Além dessas linhas 

teóricas foi fei ta uma referência a uma outra formulação teórica relacionada com a 

"Compet itividade das Nações" e a posição do Estado na condição de impulsionador das 

exportações, 

O método de pesquisa adotado foi o estudo de caso. Devido à natureza exploratória do 

estudo, a abordagem de coleta de dados foi a entrevista em profundidade, dada a escassez de 

outras fontes confiáveis a que se pudesse recorrer. 

As seguintes as observações decorrentes do trabalho empírico, nào devem ser vistas 

como definitivas, mas sim como indícios confirnlatórios resultantes de um estudo de caso, 

o processo de internacionalização da Braluna segue um método gradual e progress ivo, 

que vai desde uma exportação simples (via representante local), num primeiro momento 

resuhado do excedente interno, devido a sazonal idade do produto no mercado nacional , até a 

criação de uma subsidiaria para cuidar da produção e gerenciamento local. 
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Esta seqüência de internacionalização, rea lizada pela Brahma, vai de encontro tanto 

com os pressupostos enunciados pelos teóricos da Escola de Uppsala, que dizem respeito das 

motivações e comportamentos do exportador, assim como também, pelos teóricos do Custo de 

Transação nos negócios internacionais. Embora ambas teoria defendam seqüências de 

internacionalização diferentes. 

Um aspecto controverso, embora tenha sido o suficientemente esclarecido, foi como a 

Brahma, no seu processo de internacionalização, enfrentou a questão da distância psíquica ou 

cultural. Estas diferenças não pareceram ser uma barreira na estratégia de expansão da 

8raluna. A pequena distância física entre ambos os países (o eixo Rio- São Paulo - Buenos 

Aires foi uma constante entre os executivos), a queda de barreiras comerciais, a faci lidade da 

livre circu lação de pessoas e capital , após a entrada em vigor do Mercosul, fizeram com que 

as diferenças com o mercado argentino em termos de produção e distribuição, foram 

rapidamente solucionados, assim como, as barreiras idiomáticas e as exigências do mercado 

argentino. 

Em parte este fluxo comercial, tem contribuído para aproximar culturalmente ambos 

os países. Aumentando consideravelmente o número de argentinos aprendendo português e os 

brasileiros aprendendo espanhol. Definitivamente o porllllfhol é um empecilho para os 

executivos que queiram seguir carrei ra internacional. 

A integração comercial, especialmente, fez o que durante séculos, polít icos de ambos 

lados do Rio da Prata, nào conseguiram; pacificar o continente e cri ar novas expectat ivas de 

crescimento econômico para a região. 

Com respeito a escolha do modelo de internacionalização à luz dos modelos, com 

visão econômica, fica claro que a opção de entrada da Brahma foi motiva pelas necessidades 

expostas pelos principais teóricos do Paradigma Eclético. Devido, principalmente, à 

especificidade do seu negocio; já que, estes mercados de bebidas são predominantemente de 

embalagens relornáveis, o que toma a operação de exportação praticamente inviável. Além, 

do fato que o transporte e os impostos são componentes relevantes no preço final da cerveja, e 

as marcas importadas tem acesso limitado aos canais de distribuição, e preço alto, frente as 

marcas locais. 

Sobre o posicionamento governamental da internac ionalização empresarial, há 

algumas controvérsias; devido a que, ainda, não esta clara a posição do Estado a este respeito. 
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Uma das principais exigências que se faz ao governo, é que ele deve cnar as condições 

internas propicias para garantir o crescimento econômico. 

Pelo fato de não existir uma política industrial clara, de desenvolvimento nacional, o 

governo, fica na duvida de promover, com maior força o investimento no exterior, porque 

pode não só estimular como até reduzir, a criação de emprego na economia doméstica, Assim, 

talvez, para o governo, nào faça sentido utilizar recursos públicos para estimular a criação de 

emprego no exterior, especialmente em um contexto de baixo crescimento da oferta de 

empregos. Porém, é necessário lembrar que, muitas vezes, a internacionalização da empresa 

obedece a uma questão de sobrevivência e não só de ampliação de mercado. 

Contudo houve uma contribuição importante dada pelo Governo à maior exposição 

internacional do setor industrial, e di z respeito ao esforço, principalmente da administração 

Fernando Henrique Cardoso, de lançar no mercado internacional a " marca Brasil". Esta 

iniciativa faz parte de um conjunto de estratégias promocionais do governo, para melhorar as 

percepções que os estrangeiros possam ter do Brasil. Este posicionamento governamental 

procura satisfazer, pelo menos, dois objetivos: atrair investimentos internacionais para 

alavancar a economia nacional e promover as exportações nacionais com o intuito de captar 

divisas e equilibrar o balanço de pagamentos, além, de contribuir no serviço da divida externa. 

Para fazer frente às exigências da globalização de mercados, o governo teve que 

enfrentar o desafio de qualificar seus quadros negociadores, para defenderem os interesses 

nacionais no âmbito internacional. O saldo das negociações, em principio, mostra-se 

favo rável ao Brasil, principalmente no contencioso Embraer versus Bombardie, onde a OMC 

deu ganho de causa à Embraer. Outro resultado, considerado favorável, pela administração 

Cardoso, foi a postergação para 2005 da entrada em vigor da ALCA (Área de Livre Comércio 

das Américas). Concedendo tempo à industria nacional de qualificar seus produtos e 

principalmente seus quadros, para enfrentarem a ava lanche de importados vindo, 

principalmente, de América do Norte. 

Por último, ainda é cedo para afirmarmos que as iniciativas governamentais tem sido 

as verdadeiras molas que pernlitiram a internacionalizaçào de grupos nacionais no mercado 

externo, e ainda, fica a dúvida sobre até que ponto, em vês de liderar via pais, seria melhor 

apo iar a "mu/rilatinizaçào" das grandes empresas brasileiras, ocupando espaços nos mercados 

da América Latina antes da invasào das hordas americanas pelos aríetes da ALCA. 
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Contudo, a resposta para esta disjuntiva pode estar na parceria estratégica entre Governo e 

Setor Privado, que a exemplo de outros países, conseguiu o desenvolvimento e crescimento da 

industria, sem necessariamente nacionalizar os meios produtivos. Ajustar critérios, em setores 

que durante muito tempo agiram separadamente, por falta de uma política industrial eficiente, 

certamente nào é tarefa fácil, porém, em tempos de globalização de mercados, a falta de um 

posicionamento claro, pode retardar o desenvolvimento nacional e, conseqüentemente, a 

queda da competitividade e sobrevivência da industria no mercado internacional. 

6.2 Sugestões para futufas pesquisas 

Pelo fato do tema de internacionalização de empresas brasileiras ser de recente estudo 

no Brasil, desenha-se um vasto campo para pesquisas futuras em varias direções. Entre as 

linhas que poderiam despertar interesse, podemos sugeri r uma relacionada com o estilo de 

gestão das corporações nacionais que se aventuraram no exterior. Os trabalhos poderiam 

investigar se existe um estilo de gestão brasileiro que possa diferenciar-se das atitudes de 

outros executivos estrangeiros, em termos de percepções culturais respeito da "distância 

psíquica", dos valores, da propriedade de tomar decisões em tempo de turbulência, da aversão 

ao risco, da capacidade de liderança, entre outras. 

Outra linha de pesquisa poderia estar direcionada com as possibilidades de 

internacionali zação de medias e pequenas empresas. Entre as pesquisas já realizadas, há uma 

preferência pelo estudo comportamental das grandes corporações. Este tipo de investigação 

deveria procurar verificar as possibil idades de aproveitamento das experiências das grandes 

empresas para faci li tar o processo de internaciona li zação. Especial cuidado com os fracassos 

de experiências anteriores, que por falta de conhecimento da cultura local perderam-se 

grandes oportunidades. Pesquisas em marketing internacional são ricas em exemplos de gafes 

na hora de fechar o negocio, escolher o nome da marca ou o canal de distribuição. 

Uma outra possibilidade de estudo na esfera do mundo globalizado, diz respeito, do 

posicionamento do Estado como ente alavancador do processo de internacionalização da 

firma. Este estudo deveria focar nas possibil idades de financiamento, por parte do governo, à 

media e pequena empresa, para captar recursos e competir no mercado internacional. Dentro 

da mesma linha de pesquisa, poderia-se estudar a possibilidade de uma parceria estratégica -

entre Governo e iniciativa privada, passando pela universidade - que servisse de 

impulsionador do processo de internacionalização. 
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Por ultimo, uma outra pesquisa, com um viés político-econõmico, poderi a estudar o 

impacto que teria para a criação de multi nacionais "verde-amarelas" a possíve l liderança do 

Brasil dentro da América Latina. É dizer, até que ponto a iniciativa de fortalecer o Mercosul e 

outros mecanismos de integração regional , contribuiriam para o fortalecimento da marca 

BrasiL 

Basicamente, estas sugestões apresentadas, fazem parte das interrogantes surgidas da 

própria pesquisa de internacionalização da Brahma, e que pelas limitações do próprio estudo, 

ficam em aberto, e espera-se que sirvam de estimulo para futuros pesquisadores interessados 

nos processos de internacionalização e globalização de mercados. 
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ANEXOS 

Anexo I - Carta de apresentação da pesquisa 

Prezado Sr . ./ Sra. 

Interessado nas grandes questões relativas à globalização e seus impactos sobre a 

economia brasi leira, estou desenvolvendo uma pesquisa (mestradoIFGV) para conhecer 

alguns aspectos relevantes do processo de internacionalização de grupos empresariais 

brasileiros. 

Neste sentido, considerando a atuação empresarial da Brahma (AmBev) e sua 

liderança no mercado, gostaria de contar com a sua colaboração, concedendo uma entrevista 

e/ou preenchendo o questionário em anexo. 

o propósito da entrevista é conhecer os motivos e fonnas pelas qua is a empresa 

decidiu sua participação no mercado internacional e sua trajetória na mesma. 

Desde já agradeço a atenção dispensada 

Cordialmente 

Ruben Dario Jimenez Candia 
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Anexo II - Roteiro d a Entrevista I Ques tionário 

1. Dados do entrevistado: nome, cargo, responsabilidade. 

2. Qual foi a primeira atividade internacional da empresa (exportação, licenciamento, 

joim velllllre. produção no exterior)? 

3. Houve influência de alguma outra empresa na decisão do grupo de se 

internacionalizar? De que forma isto ocorreu? (relações de amizade entre dirigentes de 

empresas, entre outras) 

4. Qual foi o pais da primeira atividade internacional.? Por que este pais em especial 

(pedidos espontâneos do exterior, conexões pessoais, culturais, acesso maior à 

infonnação sobre este mercado; distância geogrâfica ; percepção de menor 

riscolincerteza). 

5. De que maneira a aproximação do Brasil com Argentina, dando origem ao Mercosul, 

influenciou a escolha do pais? 

6. Corno partiram para outros mercados? Quais? Em que ordem e de que fonna? Corno 

tem sido gerenciado o mix de Marketing nesses mercados (produto - preço 

distribuição e comunicação). Quais os cuidados principalmente com a marca? 

7. Qual a finidade percebida pelos dec isores com relação a cada um destes mercados? 

Quem tomou a decisão? Quais as caracteristicas pessoais? 

8. Em que medida a decisão da empresa de abrir uma subsid iaria no exterior foi afetada 

por: propriedade de ativos; acesso privilegiado a um ativo; obtenção de economias de 

escala; vantagens em tennos de custos e beneficios para a empresa; estimulas dados 

por governos de outros paises para localização no pais. 

9. Qual a importância para a estratégia da empresa, de dispor de subsidiarias no exterior? 

Ela ajuda a atingir objetivos especificas? Ela é vista como essencial ao crescimento da 

empresa? 

10. De que fonna os decisores entendem a atuação do governo, na desregulamentação de 

mercados dentro dos blocos regionais (Mercosul , Alça, União Européia)? Que tipos de 

incentivos seriam importantes para fortalecer a marca Brasil no exterior? 



Anexo 111 - Tratado de Assunção 

TRA TADO PARA A C O NSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE A 

REPÚBLICA ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATI VA DO BRASIL, A 

REPÚBLICA DO PARAGUAI E A REPÚBLICA DO URUGUAI (26/3/1991) 

- T RATADO DE ASSUNÇÃO--
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A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 

República Orienta l do Uruguai, doravante denominados "Estados Partes"; 

Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da 

integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento 

econômico com justiça social; 

Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos 

recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões 

fi sicas, a coordenação de polít icas macroeconômica da complementação dos diferentes setores 

da economia, com base no princípio de gradualidade, flex ib ilidade e equilíbrio; 

Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação de 

grandes espaços econômicos, e a importância de lograr uma adequada inserção internacional 

para seus países; 

Expressando que este processo de integração constitui lima resposta adequada a tais 

acontecimentos; 

Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como um novo avanço no 

esforço tendente ao desenvolvimento progress ivo da integração da América Latina, conforme 

o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980; 

Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos 

Estados Partes e de modern izar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens 

de serviço disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes; 

Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma uniào cada vez 

mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramencionados; 

• Aprovado no Brasit pelo Decreto Legislativo nO 197, de 25/9/91 (publicado no Diario Ofic ial em 26/9/91) e 
promulgado através do Decreto nO 350 (Diario Oficial de 22 /11 /91) . 



Acordam: 

CA PÍTULO I 

Propósito, Princípios e Instrumentos 

ARTIGO I 
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Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 

de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL). 

Este Mercado Comum implica: 

A li vre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, 

da eliminação dos direitos alfandegários, restrições não tarifárias à circulação de mercado de 

qualquer outra medida de efeito equivalente; 

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum 

em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em 

foros econômico-comerciais regionais e internacionais; 

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio 

exterior, agrícola, industria l, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de seryiços, alfandegária, 

de transportes e comunicações e outras que se acordem -, a fim de assegurar condições 

adequadas de concorrência entre os Estados Partes; e 

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para 

lograr o fortalecimento do processo de integração. 

ARTIGO 2 

O Mercado Comum estará Fundado na reciprocidade de direitos e obrigações en tre os Estados 

Partes. 

ARTIGO 3 

Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigo r do presente 

Tratado até 3 1 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, 

os Estados Partes adotam um Regime Gera l de Origem, um Sistema de Solução de 

Controvérsias e Cláusulas de Salvaguarda, que constam como Anexos n, m e IV ao presente 

Tratado. 
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ARTIGO 4 

Nas relações com terceiros países, os Estados Partes assegurarão condições eqüitativas de 

comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais, para inibir importações cujos 

preços estejam influenciados por subsidios, dumping ou qualquer outra prática desleal. 

Paralelamente, os Estados Partes coordenarão suas respectivas políticas nacionais com o 

objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial. 

ARTIGO 5 

Durante o penado de transição, os principais instrumentos para a constituição do Mercado 

Comum são: 

a) Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá em reduções tarifárias progressivas, 

lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou medidas 

de efeito equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, 

para chegar a 31 de dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a 

totalidade do universo tarifário (Anexo I); 

b) A coordenação de políticas macroeconômicas que se rea lizará gradualmente e de forma 

convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de restrições não 

tari fárias, indicados na letra anterior; 

c) Uma tarifa externa comum, que incentiva a competitividade externa dos Estados Partes; 

d) A adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos fatores 

de produção e alcançar escalas operativas eficientes. 

ARTIGO 6 

Os Estados Partes reconhecem diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e 

para a República Oriental do Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comercial 

(Anexo I) . 

ARTIGO 7 

Em maH~ria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos origmários do 

território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se 

aplique ao produto nacional. 



102 

ARTIGO 8 

Os Estados Partes se comprometem a preservar os compromissos assumidos até a data de 

celebração do presente Tratado, inclusive os Acordos finnados no âmbito da Associação 

Latino-Americana de In tegração, e a coordenar suas posições nas negociações comerciais 

externas que empreendam durante o penedo de transição. Para tanto: 

a) Evitarão afetar os interesses dos Estados Partes nas negociações comerciais que realizem 

entre si até 31 de dezembro de 1994; 

b) Evitarão afetar os interesses dos demais Estados Partes ou os objetivos do Mercado 

Comum nos Acordos que celebrarem com outros países membros da Associação Latino

Americana de Integração durante o periedo de transição; 

c) Realizarão consultas entre si sempre que negociem esquemas amplos de desgravação 

tarifária, tendentes à formação de zonas de livre comércio com os demais países membros da 

Associação Latino·Americana de Integração; 

d) Estenderão automaticamente aos demais Estados Partes qualquer vantagem, favor, 

franquia, imunidade ou privi légio que concedam a um produto originário de ou destinado a 

terceiros países nào membros da Associação Latino·Americana de Integração. 

CAPÍTULO 11 

Estrutura Orgânica 

ARTIGO 9 

A administração e execução do presente Tratado e dos Acordos específicos e dec isões que 

adotem no quadro jurídico que o mesmo estabelece durante o penodo de transição estarão a 

cargo dos seguintes órgãos: 

a) Conselho do Mercado Comum 

b) Grupo do Mercado Comum 
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ARTIGO 10 

o conselho é o órgão superior do Mercado Comum, correspondendo-Ihe a condução política 

do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos 

estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum. 

ARTIGO II 

o conselho estará integrado pelos Ministros de Re lações Exteriores e os Ministros de 

Economia dos Estados Partes. 

Reunir-se-á quantas vezes estime oportuno, c, pelo menos uma vez ao ano, o fará com a 

partic ipação dos Presidentes dos Estados Partes. 

ARTIGO 12 

A presidência do Conselho se exercerá por rotação dos Estados Partes e em ordem alfabética, 

por períodos de seis meses. 

As reuniões do Conselho serào coordenadas pelos Ministérios das Relações Exteriores e 

poderão ser convidados a delas participar outros Ministros ou autoridades de nível Ministerial. 

ARTIGO 13 

o Gmpo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercado Comum e será coordenado pelos 

Ministérios de Relações Exteriores.O Gmpo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa. 

Suas funções serão as seguintes: 

- velar pelo cumpri mento do Tratado; 

- tornar as providências necessárias ao cumprimento das dec isões adotadas pelo Conselho; 

- propor medidas concretas tendentes à aplicação do Programa de Liberação Comercial, à 

coordenação de política macroeconômica e à negociação de Acordos frente a terceiros; 

- fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do Mercado 

Comum. 

O Gmpo Mercado Comum poderá constituir os subgmpos de Trabalho que forem necessários 

para o cumprimento de seus objetivos. Contará inicialmente com os Suhgmpos mencionados 

no Anexo V. 
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o Grupo Mercado Comum estabelecerá seu regime interno no prazo de 60 dias de sua 

instalação. 

ARTIGO 14 

o Grupo Mercado Comum estará integrado por quatro membros titulares e quatro membros 

alternos por país, que representem os seguintes órgãos públicos: 

. Ministério das Relações Exteriores; 

- Ministério da Economia seus equivalentes (áreas de indústria, comércio exterior e ou 

coordenação econômica); 

- Banco Central. 

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos, até 31 de 

dezembro de 1994, o Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente, 

representantes de outros órgãos da Administração Pública e do setor privado. 

ARTIGO 15 

o Grupo Mercado Comum contará com uma Secretaria Administrativa cujas pnnclpals 

funções consistirão na guarda de documentos e comunicações de atividades do mesmo. Terá 

sua sede na cidade de Montevidéu. 

ARTIGO 16 

Durante o período de transição, as decisões do Conselho do Mercado Comum e do Grupo 

Mercado Comum serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados Partes. 

ARTIGO 17 

Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e o espanhol e a versão oficial dos 

documentos de trabalho será a do idioma do pais sede de cada reunião. 

ARTIGO 18 

Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes 

convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura institucional 

defin itiva dos órgãos de administração do Mercado Comum, assim como as atribuições 

específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de decisões. 

, 



CAPiTULO 111 

Vigência 

ARTIGO 19 

105 

o presente Tratado terá duração indefinida e entrará em vigor 30 dias após a data do depósito 

do terceiro instrumento de ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados ante o 

Governo da República do Paraguai, que comunicará a data do depósito aos Governos dos 

demais Estados Partes. 

o Governo da República do Paraguai notificará ao Governo de cada um dos demais Estados 

Partes a data de entrada em vigor do Presente Tratado. 

CAPiTULO IV 

Adesão 

ARTIGO 20 

o presente Tratado estará aberto à adesão, mediante negociação, dos demais paises membros 

da Associação Latino-Americana de Integração, cujas solicitações poderão ser examinadas 

pelos Estados Partes depois de cinco anos de vigência deste Tratado. 

Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido prazo as solicitações ap resentadas 

por paises membros da Associação Latino-Americana de lntegração que não façam parte de 

esquemas de integração sub-regional ou de uma associação extra-regional. 

A aprovação das solicitações será objeto de decisão unânime dos Estados Partes. 

CAPiTULO V 

Denúncia 

ART IGO 21 

o Estado Parte que desejar desv incular-se do presente Tratado deverá comunicar essa 

intenção aos demais Estados Partes de manei ra expressa e fonnal, efetuando no prazo de 

sessenta (60) dias a entrega do documento de denúncia ao Ministério das Relações Exteriores 

da República do Paraguai, que o distribui rá aos demais Estados Partes. 
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ARTIGO 22 

Fornlalizada a denúncia, cessarão para o Estado denunciante os direitos e obrigações que 

correspondam a sua condição de Estado Parte, mantendo-se os referentes ao programa de 

liberação do presente Tratado e outros aspectos que os Estados Partes, juntos com o Estado 

denunciante, acordem no prazo de sessenta (60) dias após a formalização da denúncia. Esses 

direitos e obrigações do Estado denunciante continuarão em vigor por um penedo de dois 

(02) anos a partir da data da mencionada formalização. 

CAPÍTULO VI 

Dispos ições Gerais 

ARTIGO 23 

o presente Tratado se chamará "Tratado de Assunção", 

ARTIGO 24 

Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, estabelecer-se-á Comissão 

Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Executivos dos Estados Partes manterão 

seus respect ivos Poderes Legislativos infornlados sobre a evolução do Mercado Comum 

objeto do presente Tratado. 

Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias do mês de março de mil novecentos e noventa e um, 

em um original , nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 

autênticos. O Governo da República do Paraguai será depositário do presente Tratado e 

enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos Governos dos demais Estados Partes 

signatários e aderentes. 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA 
CARLOS SAUL MENEM 
GUlDO DI TELLA 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA TIV A DO BRASIL 
FERNANDO COLLOR 
FRANCISCO REZEK 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUA I 
ANDRES RODRIGUES 
ALEXIS FRUTOS V AESKEN 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI 
LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA 
HECTOR GROS ESPIELL 
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Anexo IV - Dados Sócio · econômicos dos paises membros do Mercosul 

Brasil: Principais Indicadores Econômicos 

I . 
Conceito ! Unidade 11999 12000 2001 

I 
j Milhões de habitantes i 165,5 População 163,7 168,5 

1) Nível de atividade 1 I 
Produto Interno Bruto I Milhões de US$ correntes 1530.250 1585.905 1503.857 

PIS per capita I US$ correntes 13.240 13.541 12 990 

Variação do PIS real I Taxa de variação anual 10.8% 14.4% 11.7% 

! Como porcentagem do PIS 119,5% 
I I 

Investimento interno bruto 119 ,8% 19.4% 

Ingressos de Capitais por I MlIhOes de USS 26.888 1 30.497 19.011 
IED 1 

Desemprego ! Porcentagem 17,6% 17,1% 16.2% 

2) Preços I 
Indice de preços ao Taxa de variação anual 8,9% !5,3% 8,3% 
consumidor 

3) Selor Público 

Balanço Fiscal I Porcentagem do PIS -10,4% -4,5% -7,0% 

4) Panorama Monelârio 

Tipo de câmbio' Reais por US$ 1,91 1,94 2,38 

Reservas Internacionais' 2 Milhões de US$ 6,0% 16,1% 16,7% 

Dinheiro (Ml)' I Como porcentagem do PIS 36.342 133.011 135.866 

5) Setor Externo 

Exportação de bens (FOS) I Milhões de USS 148.011 55.085 58.223 

Importação de bens (CIF) I Milhões de US$ 149.2 18 155.783 t 55.581 , 

I Saldo comercial 1 Milhões de US$ 1-1.207 1-698 12.642 
, 

19,1% 110,4% 
I I Coeficiente de Como porcentagem do PIS 9,9% 

Exportações 

I Coeficiente de Importações I Como porcentagem do PIS 19,3% 110,5% 9,5% 

Saldo da conta corrente ! Milhões de US$ 1-25.062 1-24.608 1_23.177 

Saldo da conta corrente Como porcentagem do PIS 1-4,7% 1-4,2% 1-4,6% 

6) Divida 1 

Divida pública I Milhões de US$ 1140.788 143.799 132.885 

! Divida pública I Como porcentagem do PIS 1 19.0% 1 15,8% 1 18,5% 

, valores ao fim de cada per/odo 
2 inclui divisas, metais e banas govemamentais 
Fontes: CEI com base no Banco Central do Brasil, IBGE, Macrométrica e FM 
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Argentina: Principais Indicadores Econômicos 

Conceito Unidade [ 1999 [2000 12001 

População Milhões de habitantes [36,6 [ 37,0 37,0 

1) Nível de atividade [ [ 
Produto Interno Bruto Milhões de US$ correntes [ 281 .900 [ 276.173 263.851 

PIS per capita 
I 
US$ correntes [ 7 .708 [ 7 .697 7.131 

Variação do PIS real Taxa de variação anual [ -3,0% [ -0 ,8% -4 ,5% 

I Investimento interno bruto I Como porcentagem do PIS 1 18.9% [ 16,9% 15,8% 

Ingressos de Capitais por I Milhões de USS rr 3
.214 IED 

Desemprego Porcentagem [ 13 ,8% [ 14,7% 18,3% 

2) Preços [ [ 
11ndice de preços ao Taxa de variação anual 1-1,8% 1-1,8% -1,5%. 
consumidor 

. 

3) Setor Publico 
I 

[ 
Balanço Fiscal Porcentagem do PIS ! -2 ,6% [-2,3% -3 ,1% 

4) Panorama Manelaria I 
Tipo de câmbio' Pesos por US$ 1,0 [ 1,0 1,0 

Reservas Internacionais' Z Milhões de USS 8,4% [9 ,0% 7,1% 

Dinheiro (M1)' Como porcentagem do PIS [ 26.407 [26.491 14 .551 

5) Setor Externo [ [ 
Exportação de bens (FOS) Milhões de USS 23.333 [ 26.409 26.655 

Importação de bens (CIF) Milhões de USS 125508 [ 25.243 20.311 

Saldo comercial Milhões de USS [ -2 .175 [ 1,167 6 .344 

Coeficiente de Como porcentagem do PIS 8,3% F . 10,1% 
Exportações 

i Coeficiente de Importações 1 Como porcentagem do PIS !9,0% 19,0% 7,7% 

I Saldo da conta corrente Milhões de US$ [ -12 .155 [ -8885 -5 .540 

! Saldo da conta corrente 
I 
Como porcentagem do PIS 1-4,3% 1-3,2% -2,1 % 

6) Dívida [ 
Divida pública Milhões de USS 184.750 [ 84.615 88.251 

Divida pública Como porcentagem do PIS 130,1% [30,6% 33,4% 

I valores ao fim de cada perlodo 
2 inclui divisas, metais e banas governamentais 
Fontes: CEI com base no BCRA, Ministério da Economia e INDEC 
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Uruguai: Principais Indicadores Econômicos 

Conceito ! Unidade 1'999 12000 12001 

População Milhões de habitantes 13.3 13.4 3.4 

1) Nível de atividade I I 
Produto Interno Bruto Milhões de USS correntes 120.100 1,9.899 1,9.,00 

PIS per capita USS correntes 16098 15853 15.701 

Variação do PIS real Taxa de variação anual 1-3.2% 1, ., % 1-3,1% 

I Investimento interno bruto Como porcentagem do PIS 1'2.' % 1, 3.2% 12.1% 

Ingressos de Capitais por Milhões de USS 1229 F 248 
IED 

Desemprego Porcentagem 111 ,4% 1,3.4% 14.2% 

2) Preços I I 
indice de preços ao Taxa de variação anual rr 12

.
0

% consumidor 

3) Setor Público I 
Balanço Fiscal Porcentagem do PIB -3,5% 1·4.0% 

i 
-4 ,1% 

4) Panorama Monetário 1 , 
Tipo de câmbio' Pesos por US$ 11 ,59 1, 2.,0 14.70 

Reservas Internacionais' 2 Milhões de US$ 15.5% 15,1 % 14.7% 

Dinheiro (M 1)' Como porcentagem do PIS 12.397 12671 12.926 

5) Setor Externo I I 
Exportaçao de bens (FOS) Milhões de USS 12.237 12295 2.052 

Importaçao de bens (CIF) Milhões de USS 13.357 13.466 3.061 

Saldo comercial Milhões de USS 1. , .,20 1. ,171 ·1.009 

Coeficiente de Como porcentagem do PIS 11 ,1% F I 10,7% 
I Exportações 

\ Coeficiente de Importações "I Como porcentagem do PIS 1,6.7% [ 17.4% 16,0% 

Saldo da conta corrente Milhões de US$ 1.603 1·561 ·477 . . i 
1.2.5% [ -2,8% Saldo da conta corrente Como porcentagem do PIS -2,5% 

6) Divida I I 
Olvida publica Milhões de US$ 15535 15.825 6.613 

Divida publica Como porcentagem do PIS 127.5% [ 29,3% 34,6% 

r valores ao fim de cada per/odo 
2 inclui divisas, metais e banas governamentais 
Fontes: CEI com base no Banco Central do Uruguai, FMI, BIO e Cepal 
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Paraguai: Principais Indicadores Econômicos 

! Conceito I Unidade 11999 12000 2001 

População j Milhões de habitantes 15.4 15.5 5.6 

1) Nível de atividade I I 
Produto Interno Bruto I Milhões de US$ correntes 17.741 17.727 7.100 

PIS per capita I US$ correntes 11.437 11.364 1.259 

I Variação do PIS real I Taxa de variação anual 10.5% 10 .8% 1 1.5% 

' Investimento interno bruto 1 Como porcentagem do PIB 122 ,1% 1 20 ,9% 18,8% 

Ingressos de Capitais por I Milhões de US$ 
1
65 

1

119 nd 
IED 

I Desemprego Porcentagem 116.6% 117.0% nd 

2) Preços I I 
lndice de preços ao Taxa de variação anual Fr 1

.
9

% consumidor 

3) Selor Publico I I 
Balanço Fiscal Porcentagem do PIS 1-2 .2% 1-2.4% -2,1% 

4) Panorama Monetário 1 I 
Tipo de câmbio' Guaranis por US$ 13320 13545 4600 

Reservas Internacionais' 2 I Milhões de US$ 17•9% 18,2% 6,0% 

Dinheiro (M1)' I Como porcentagem do PIS 1997 1772 707 

5) Setor Externo I I I 
Exportaçao de bens (FOS) I Milhões de US$ 12.312 12.335 2.353 , 

12.753 12.904 Importaçao de bens (CIF) I MilhOe, de US$ 2.884 

Saldo comercial 1 Milhões de US$ 1-441 1-568 -532 

Coeficiente de 
I ExportaçOe, 

Como porcentagem do PIS F I 30.2% ' 33.1% 

\ Coeficiente de Importações I Como porcentagem do PIS 135,6% 137.6% 40,6% 

I Saldo da conta corrente I MilhOe, de US$ 1-90 1-137 -220 

Saldo da conta corrente I Como porcentagem do PIS 1-1.2% 1-1,8% -3 ,1% 

6) Divida I I 
Divida pública M ilhões de US$ 12100 12208 nd 

Divida pública I Como porcentagem do PIS 127.1% 1 28 ,6% nd 

• valores ao fim de cada perlodo 
1 inclui divisas, metais e bonos governamentais 
Fontes: CEI com base no Banco Central do Paraguai, Ministério das Finanças, FMI, BIO e Cepal 
Nd:Não declarado 



Intercâmbio Comercial Brasileiro com os Países do Mercosul 

ARGENTINA 

Anos Exp. lmp. Saldo 

1994 4.136 3.662 474 

1995 4.041 5.591 -1.550 

1996 5.170 6.805 -1 .635 

1997 6.770 7.941 -1 .171 

1998 6.748 8.034 -1 .286 

1999 5.364 5.812 -448 

2000 6.233 6.843 -610 

2001 5.002 6.206 -1 .204 

2002 (até 1.639 3.578 -1 .939 
seI) 

Valores em US$ milhões FOB 
Fonte: Sistema Alice/MOle 

PARAGUAI 

Exp. Imp. 

1.054 352 

1.301 515 

1.325 552 

1.407 517 

1.249 351 

744 260 

832 351 

720 300 

422 279 

URUGUAI TOTAL 

Saldo Exp. Imp. Saldo Exp. 

702 732 569 163 5.922 

786 812 738 74 6.154 

773 811 944 -133 7.306 

890 870 967 -97 9.047 

898 881 1.042 -161 8.878 

484 670 647 23 6.778 

481 669 601 68 7.734 

420 641 503 138 6.363 

143 302 360 -58 2.363 

Participaçao do MERCOSUL no PIB da América Latina 

',j(ln!llll~l ij 

4~ 

Colomt...a 
4',i'! 

M,,, ~<>~,,, 

!i ~'};. 

Fonte: Sistema Alice/MOle 

1 11 

Imp. Saldo 

4.583 1.339 

6.844 -690 

8.301 -995 

9.425 -378 

9.427 -549 

6.719 59 

7.795 -61 

7.009 -646 

4.217 -1 .854 
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Anexo V - Fotos da Fábrica da Brahma em Argentina 

l. Vista aérea da Fábrica 

2. Entrada Principal da Fábrica 
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3. Processo de Engarrafamento da Cerveja 

4. Processo Produtivo da Cerveja 
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Anexo VI - Publicidade dos Produtos comercializados na Argentina 

Botella de Litro 

Cerveza Rubia en botella de litro, 
retornable y desca rtable. 

Lata de 350 cc 

Cerveza Rubia en lata de 350 em3. 

Botella de Litro Bock 

Cerveza Bock en botella de litro, 
retornable y descartable. 

Sukita 

Naranja, Pornelo, y Umón en 
lata de 350 em) . 

Botella de 600 cc 

Cerveza Rubla en bote lias de 600 
em3, retornable y descartable. 

Lata de 473 cc 

Cerveza Rubia en lata de 473 em3. 

Guaraná Light 

En lata de 350 em) y PET de 2 litros. 

Gl 'I Guaraná 

En lata de 350 em) V PEr de 2 litros. 
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Anexo VII - Publicidade dos Produtos comercializados na Venezuela 

Brahma Chopp 

Super Tercio 
355cm3. 
Botetla Retomable, 
presentaci6n: 
cajas de 24 unido 

Brahma Chopp 
222cm3. 
Botella Retomable. 
presentación: 
cajas de 36 unido 

Cerveza Negra Stout 

CeNeza Stoul 300 em3 
Oesechables, 
Presentaci6n: cajas de 
24 unidades 

Brahma Malta 

Super Cuarto 
255cm3. 
Botella Retomable. 
presentaci6n: 
cajas de 36 unld. 

-~. 

tj§~ 
cw.-'1 
~ 
~ 

Bolanas retomable Botenas desechables Lata 
222cm3, 207cm3. 355cm3. 

Brahma JOOCm3. 
Botella 
Oesechable. 
presentaciOn: cajas 
de 24 unido 

Super Laia 
35Scm3. 
c., .. 
Oesechables. 
presentaci6n: cajas 
de 24 unido 

Cerveza Naciona l 

Botellas relomables 
4SOcm3. Presentaci6n: 
cajas de 15 unidades 

Malta Caracas 

[~ 
'~"Ih" , - , 

Lata 250 em3. 
Latas 
Desechables, 
presentaci6n: cajas 
de 24 unido 

Bote!!as 

Presentación: cajas Presenlaci6n: cajas Presentaci6n: cajas 
Latas 25Ocm3. 
Presentaci6n: cajas 24 
unid. 

desechable 20Tem3. 
Presenlaci6n: cajas de 
24 unido 36 unid 24 unld. 24 unld. 


