




JR- Reunimos esses profissionais e
especialistas, que bem conhecem
essa questão da competitividade do
Brasil no conjunto de nações, as ex-
periências positivas e negativas e
as perspectivas para o futuro. Gos-
taria de pedir ao Octávio que des-
se início ao debate.

OCTÁVIO - Minha impressão é de
que houve mudanças estruturais no
Brasil, sobretudo depois da mu-
dança cambial. Essa cultura expor-
tadora no Brasil inaugurou-se, de
fato, em 1999, e ficou ainda mais
explícita em 2002, em termos da
exportação de manufaturados. O
gráfico dos produtos manufaturados
exportados pelo Brasil mostra, cla-
ramente, uma inflexão a partir de
meados de 2002, quando o regime
cambial ganhou maturidade, reve-
lando um novo apetite exportador
das empresas brasileiras. Essas
empresas passaram por um período
difícil de reestruturação financeira
e gerencial, mas exibiram grandes
eficiência e competitividade, o que
as tornou, também, agressivas no
mercado internacional.

JR - Isso tem a ver com o Plano
Real?

OCTÁVIO - Certamente. Estamos
comemorando dez anos de relativa
estabilidade monetária; mas acho
que - acima de tudo - foi o mo-
mento em que o Brasil teve a cora-

gem de expor a sua moeda para
competir com outras, no mundo, a
partir de janeiro de 1999. Criou-se
uma cultura de exportação. Por
exemplo, em 1998, as exportações
representavam apenas 13% da
produção total da indústria paulista;
hoje 28% - mais que o dobro.

JR - No passado, isso acontecia
devido à queda do mercado interno.

OCTÁVIO - Esse trade-off não
existe mais. No passado, qualquer
aumento no mercado interno redu-
zia o apetite exportador. Agora a
exportação também é um porto se-
guro e o exportador vê o mercado
externo conquistado como sagrado,
de que não vai abrir mão - apren-
deu a lição. Na época da desva-
lorização do Real - entre 94 e 98 -
vários mercados, que eram quase
cativos, foram perdidos. Quando o
exportador reconquista esses mer-
cados, não quer mais perdê-los. A
exportação entrou, definitivamente,
na vida das empresas, virou coisa
séria. Ganha-se dinheiro expor-
tando - não apenas pelo câmbio,
mas porque as empresas são, de
fato, mais eficientes.

JR - Ouvindo o Octávio, tenho a
impressão de quê o que determinou
o movimento do Brasil para fora de
suas fronteiras foram, puramente,
fenômenos financeiros - câmbio,
moeda. Será que foi só isso?



PAULO - Houve vários fatores -
uma mudança de geração política
e empresarial, a partir do final dos
anos 80 e começo dos 90; nova
gestão, novos processos, novas
formas de ver o mercado. Muitas
pessoas foram cursar universidade
no exterior, fazer MBAs, aprender
outras línguas. O Brasil começou
a se perceber não mais como a
ilha do país do futuro, mas como
uma peça nas engrenagens do
mundo. Segundo, a comunicação
e a fluência, e a velocidade das
comunicações e da transmissão
da informação - tudo isso fez com
que o mercado tivesse uma outra
dinâmica. Somando esses fatores
aos econômicos, começamos a
ver mais claro. A inserção no mun-
do não é a passeio - mas a negó-
cios. Essa reorganização da socie-
dade, principalmente das empre-
sas, foi a base de tudo.

JR - Também tivemos mudanças
políticas importantes. Afinal, já
são vinte anos de democracia...

FERNANDO - O componente
político vem-se somar aos outros
fatores - financeiros, econômicos,
humanos e empresariais. Mas hou-
ve, também, uma consciência dos
governos para a necessidade dessa
abertura para o mundo. Digo dos
governos, porque o comércio exte-
rior também entrou na pauta dos
governos estaduais. Um assunto
visto como questão nacional - mas
que os estados têm muito a con-
tribuir. Mesmo com retrações do
mercado interno, o Brasil tem
conseguido até apoiar o seu desen-
volvimento no mercado externo,
trazendo recurso, renda, trabalho.

E não vejo como meramente circuns-
tancial esse momento de ampliação
das exportações.

OCTAVIO - Na história econômica
do Brasil, é a primeira vez que as
exportações crescem junto com o
aumento do mercado doméstico.

CARLOS - Queria propor que ten-
tássemos olhar a competitividade
através de uma suposta lente "gran-
de angular". Acho que devemos ver
o comércio exterior como resultante
e não como causa da competiti-
vidade. Na minha visão, o país torna-
se competitivo, não apenas para
vender os seus produtos, mas para
atrair talentos, investimentos. Não
é apenas comércio exterior. Quando
falo da competitividade de uma
nação, vejo - basicamente - duas
vertentes: uma é definida pelo IDH
- índice de Desenvolvimento Huma-
no, instrumento de medição usado
pela ONU quando elabora os rela-
tórios anuais do PNUD. O IDH de
um país é a resultante das notas
obtidas por esse país em itens como
educação, saúde, saneamento, habi-
tação, segurança pública, mortali-
dade infantil, presença (ou ausên-
cia), de endemias e mais uma série
de indicadores que têm a ver com a
qualidade de vida. Talvez o proble-
ma central que temos de enfrentar,
no Brasil, seja a educação. Empresas
importam pessoal qualificado, tecno-
logia da informação, porque o Brasil

não os produz - há excesso de
serventes de pedreiro, mas falta
mão-de-obra qualificada, científica
de alto nível. Atrás disso vem o
resto, como, por exemplo, a saúde,
que deteriora porque as pessoas não
têm educação para impedir. Então,
o lado IDH, para mim, é muito
importante. O outro lado é o arca-
bouço institucional. Como o país é
administrado? Como funcionam os
poderes, qual a eficácia da buro-
cracia, como andam os desperdí-
cios governamentais, como está a
seriedade da gestão pública - e
privada - existem marcos regula-
tórios definidos, observados e
atendidos? Quando um país desen-
volve esses dois pilares, ele acaba
tendo produtividade, desenvolvi-
mento - e o comércio exterior é
resultante. Logo, o que está tornando
o Brasil mais competitivo - em
primeiro lugar - é o amadurecimento
do seu arcabouço institucional.
Quem trata, como eu tratei, durante
anos, com países da América La-
tina, sabe que estamos muito adian-
te deles todos, apesar das nossas
deficiências - em especial na área
de governo. Tive contato direto com
governos catastróficos - Equador,
México, Venezuela, até Argentina.
Em 1992, conseguimos fazer o im-
peachment de um presidente da re-
pública, sem que houvesse um só
general que desse entrevista. Tenho
66 anos e, quando tinha 20, esses
temas eram privativos dos generais,
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almirantes, brigadeiros; ninguém
mais. Isso mostra o desenvolvimento
do nosso arcabouço institucional.
Acho que, também, devemos olhar
a questão da competitividade por
esse lado.

JOSÉ FRANCISCO - Voltando ao
que disseram o Octávio e o Fernan-
do, acho que a mudança da
política cambial foi fundamental.
O nosso modelo militar, econô-
mico, o processo de substituição
de importação - tudo isso se es-
gotou na crise do estado. Tive-
mos duas eleições em que foi
vitorioso o discurso da abertura
econômica de mercado, expri-
mindo o desejo da sociedade. A
mudança institucional veio como
conseqüência. Fundamental tam-
bém foi a queda da inflação por-
que ajudou a compreender o que
é mercado. O fim da inflação é
um marco importante.

JR - Estou percebendo um certo
triunfalismo nessa conversa. Será
que estamos tão bem assim? Quan-
do - por exemplo - uItrapassaremos
essa modesta marca, de apenas 1 %
do comércio internacional?

ROBERTO - Já passamos - hoje é
1.1%. Mas para chegar a uns 3%
demora um pouco. Recentemente,
escrevi um artigo dizendo que, se
estivéssemos participando de uma
corrida de 100 metros, a competi-
tividade brasileira seria satisfatória.

Temos crescido acima dos índices
do comércio mundial durante cinco
anos seguidos. Quando a média do
comércio mundial foi de 6%, nós
crescemos 12%. Quando foi 15%,
crescemos 30%. No curto prazo,
nosso desempenho foi bastante
satisfatório: saímos de 0.8% para
1 % - foi o ganho recente. Mas, se
analisarmos a corrida como uma
maratona, e considerarmos o ano
de 85 como partida, estamos no fim
da fila... Esse é o desempenho de
que precisamos. Anos de equívocos
de políticas públicas, de câmbio
supervalorizado - que foi um fator
fundamental no desajuste do setor
exportador brasileiro - tudo isso
prejudica a competitividade. Em
1985, nós exportávamos US$ 25
bilhões; a China US$ 23 bilhões e
o México 21. Se tivesse de apos-
tar, naquela data, que país sairia
na frente, como potência emergen-
te na exportação, certamente apos-
taria no Brasil. O México era um
país de economia fechada, com
estrutura industrial incipiente. A
China nem sonhava em ser uma
economia emergente. Eu mantinha
contatos pessoais com esse país
naquela época, e a maior dificul-
dade era comprar alguma merca-
doria chinesa; íamos lá vender aço,
manufaturados e produtos químicos
e era difícil comprar alguma coisa
da China. Cheguei a importar até
artesanato. Hoje, a China está che-
gando aos US$ 500 bilhões; o Mé-
xico entre US$ 180 e 200 e o Brasil



se vangloriando de chegar a US$
100. É pouco. De pouco adiantaram
esses cinco anos de sucesso. E
conversa-se sobre aplicar ICMS na
exportação, câmbio supervalorizado
e a nova tendência ideológica do
Itamaraty que quer evitar acordos

com países desenvolvidos... Desse
jeito, não podemos esperar sucesso
dessa maratona rumo ao futuro.
Estou cético.

OCTÁVIO - Acho que o Roberto
tem razão, porque tem uma expe-
riência que nenhum de nós tem, por
ser um exportador e líder na área
de comércio exterior. Mas também
tenho uma visão mais construtiva
do horizonte visível para o Brasil.
Vejo exportação como algo sério
para o país, um porto seguro para
as empresas e uma forma de esca-
par da volatilidade do mercado do-
méstico. Hoje, quem destina 30 ou
40% do total da produção à expor-
tação está bem, porque consegue
evitar parte da pesada carga tribu-
tária do país, financia-se de forma
barata e, ao mesmo tempo, tem mer-
cados que são crescentes. Converso
com exportadores e eles dizem que
a perspectiva de crescimento no
mercado externo é maior do que no
doméstico. Há um grande número
de empresas que vêem o mercado
externo de forma completamente
diferente do que viam no passado.

JR - Isso não está em oposição ao
que disse o Carlos: de que não será
bom lá fora, se não for bom aqui
dentro?

OCTÁVIO - Acho que ele estava
falando do lado institucional; nós
já somos a maior democracia da

América Latina, depois da chilena.

JR - Há uns dez anos, a revista The
Economist dedicou um suplemento
ao Brasil, onde dizia, em bom in-
glês, que aqui havia quadros exe-
cutivos, na empresa privada, de boa
qualidade, comparáveis aos me-
lhores do mundo. Mas, quando exa-
minavam a administração pública,
descobriam que lá é que estava o
problema. Gostaria que vocês falas-
sem sobre essa equação entre pú-
blico versus privado.

PAULO - Sempre tendemos a ser
mais críticos conosco do que com
os outros. É mais ou menos como
quando você vai jantar na casa do
vizinho, vê a sala de jantar, de visi-
tas, o banheiro, tudo arrumado, per-
fumado e com flores. Aí você co-
menta com sua mulher: viu que le-
gal, a casa do fulano? Só que você
não viu a máquina de lavar vibran-
do, a parede trincada, a parte de-
sarrumada, porque foi tudo pre-
parado para receber a visita. Acho
que o J. Roberto diz algo impor-
tante, que temos um bom nível de
gestão, tão bom quanto, ou melhor.
Em 2003, entre as 100 maiores
empresas americanas, da Fortune,
35% tinham - entre os seus cinco
principais executivos - um brasi-

leiro ou um executivo treinado no
Brasil por mais de dois anos. Isso é
fato; não é especulação.

ROBERTO - A Alcoa, que aparece
na Fortune como uma das empresas
mais admiradas dos Estados Unidos;
o presidente, Belda, saiu daqui.

PAULO - Outra coisa em que de-
vemos pensar é que temos de ser



Mesa-Redonda

competitivos interna e externa-
mente. Se preciso de uma nova
fábrica, posso pô-la em qualquer
lugar do mundo. O que se precisa
é de qualidade de gestão, de infra-
estrutura, mas, principalmente, de
estabilidade institucional - e isso
se fundamenta na segurança pú-
blica. Não dá para decidir que hoje
tem ICMS e amanhã não tem; o IPI
é tanto; amanhã será de quanto?
Hoje vale para exportação mas não
vale para importação; amanhã vale
mas - quem sabe - segunda-feira
muda. Todo dia alguém, em algum
lugar do mundo, está-se pergun-
tando onde montar sua próxima fá-
brica, ou um centro de tecnologia.
Na área de serviços, o Call Center
da Microsoft é na índia e liga-se
nos Estados Unidos para um número
0800. Por que não está aqui, no
Triângulo Mineiro? E estou falando
de uma área que não precisa de
investimento de capital intensivo.

- Nessa linha, o pa-
pel do Estado também mudou: ele
tem muito menos condições de
investir e liderar processos inter-
ventivos na economia do que tinha
há 20 ou 30 anos. Inverteu-se a
participação da formação do ca-
pital fixo entre público e privado.
Há 30 anos, 2/3 da economia esta-
va nas mãos do setor público; hoje
mais de 80% está nas do privado.
O Estado moderno tem de ter boa
gestão e garantir o ambiente de
competitividade. O governo do Es-
tado tem trabalhado muito nesse
sentido: São Paulo competitivo para
um Brasil competitivo. Mas gos-
taria de voltar a um ponto que já
foi levantado: a educação - ela é
fundamental. O empreendedorismo

inato dos brasileiros reflete-se nos
que tiveram treinamento adequado
e chegaram à direção das empresas
privadas - na verdade, permeia
toda a sociedade. Para lembrar um
outro segmento, que está na pauta
do governo do Estado, é o ensino
profissional. O Estado de São Paulo
já tem 1.1 milhão de alunos nas
universidades. Ainda é um número
pequeno. Mas é gritante a situação
dos alunos em cursos de tecnologia
de nível superior, mas com forma-
ção específica para produção: são
20 mil dos quais 15 do Estado, que
desempenha, razoavelmente, o seu
papel. Se somarmos os cursos de
nível técnico, chegamos a 150 mil.
150 mil versos 1.1 milhão... Essa
disparidade tem de acabar.

- O papel do Estado brasi-
leiro, para o aumento da com-
petitividade internacional, é algo
que está precisando ser melhor
discutido. Por exemplo, para quem,
como eu, trabalha há 25 anos com
qualidade de gestão, fiquei escan-
dalizado quando o "Fome zero" foi
lançado. Disse: é a violação da regra
número 1 da qualidade - propor a
solução sem saber qual é o pro-
blema que se vai resolver. Esse pro-
grama é um exemplo típico de
antiqualidade. Resultado: está onde
está e discute-se se o problema é a
desnutrição ou a obesidade. En-
tramos pelo terreno, agora, da "ópe-
ra búfala". Para fazer justiça, acho
que o Estado fez progressos, moder-

nizou-se, tem ilhas de excelência.
Mas acho importante se pudesse
haver um esforço nacional para
ajudar o governo a preparar o seu
plano estratégico. Ele pode ser
influente, decisivo, numa série de
coisas, mas fica se perdendo em
iniciativas que nada têm a ver com
competitividade. Tenho tido expe-
riências frustrantes, conversando
com pessoas da área governa-
mental, que parecem estar sempre
à procura da solução mágica,
milagrosa. Usando a metáfora da
maratona, do Roberto: algo que nos
pegasse nesse estágio da maratona
- no último quartil - e de repente
nos jogasse lá na frente, em dois
anos. Isso não existe. Mas, se
esticarmos a maratona - não para
20, mas para 50 anos - aí tenho
números a dar de uma fonte
importante, que sempre consulto:
o plano de metas do governo
Kubitschek. O Brasil, em 1954, era
o 53° PIB do mundo e a quarta
economia da América Latina. O pri-
meiro era a Argentina, o segundo o
México, terceiro Venezuela. Tínha-
mos 59% de analfabetos. Olhando
a maratona nessa perspectiva - de
60 anos - o Brasil estava no último
décimo; está agora no sexto ou no
sétimo décimo. Houve um grande
avanço. E acelerou-se, no momen-
to em que o Brasil começou a fazer
coisas corajosas como a abertura
de fronteiras, câmbio flutuante,
quando abandonou a substituição
de importações. Quando abando-



nou, por exemplo, uma coisa que

infernizava minha vida - como
dirigente de empresa - que era o
índice de nacionalização. Era em
peso - num celular, por exemplo,

o c/7/p não valia nada; precisava
nacionalizar a caixa porque tinha

peso... Ainda ouço críticas - como

ouvi outro dia, de um professor
universitário: "Não sei qual é a van-
tagem dessa tal de Embraer porque
tudo é importado. Não tem conteú-
do nacional". E respondo: tem tudo.
Tem a inteligência toda, a criação

do avião, a descoberta do nicho -
o marketing - e a tecnologia que
resultou num avião mais leve e
mais econômico, que pode com-
petir. Commodity compra-se da

prateleira, mas inteligência não se
vende.

- Há 20 anos, tive uma
experiência muito rica, no setor pú-
blico - na Camex - e aprendi, um
pouco, como funciona o Estado.
Acho que ele precisa, de fato, de

uma ação que nós, empresários,
chamamos de "reengenharia". Tal-
vez até de um plano de metas, co-
mo referência. Mas fazer um plano
estratégico é difícil. Qual é a mis-
são? Quais são os valores, objetivos,
estrutura? É preciso reinventar o

Estado. Hoje, na Fiesp, o combate
é contra o gasto público. Não adi-
anta falar mal do juro, que subiu.
Temos de lidar com a causa do
problema, que é o excesso de gastos
públicos, desperdício, corrupção,

desvios - que geram uma carga tri-
butária cada vez maior. E, de outro,
levam a dívida pública a um cres-
cimento contínuo, tornando os juros

do Brasil, absolutamente incom-
paráveis com os do resto do mundo
e criando o ônus do custo financeiro,
prejudicando nossa competiti-

vidade. Se fizermos progresso nessa
área, esse sim será um marco his-
tórico. Já temos a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, que o FHC consi-
dera como o grande momento do
governo dele. Ele chegou a dizer:
"Esse é o melhor dia do meu go-
verno". Trata-se da primeira limi-
tação para que se gaste apenas o
que se arrecada...

JR - Não existe alguma coisa in-

trinsecamente perversa na admi-
nistração pública devido ao fato de
que a meritocracia é inerente à em-

presa privada, para sua sobrevivên-
cia, enquanto que a pública depen-
de de eleições?

ROBERTO - Perguntaram-me, cer-
ta vez, qual a diferença entre ser

um líder no setor privado e no setor
público. Comecei a pensar e per-
cebi a grande diferença: na empre-
sa privada, há subordinados a ava-
liar-uns, você promove; outros de-
mite. No setor privado, você se sen-

te permanente e, os seus subordi-
nados, temporários. No setor públi-

co, é o contrário: eles são perma-
nentes e você temporário. Eles é
que te avaliam.



JR - O embaixador Sérgio Amaral,
entrevistado, foi claro: "Na adminis-

tração pública, tudo é negociado".

CARLOS - Não é diferente em ne-

nhum lugar do mundo; todos os paí-
ses são iguais. Estamos querendo
aqui uma utopia. Os Estados Unidos
- país mais rico do mundo - corre o
risco de falir, com um governo que

gasta mais e pior do que o nosso.

JR - Li uma análise do governo da
Margareth Thatcher - pessoa abso-
lutamente liberalizante - que, nos

14 anos do seu governo, a parti-
cipação do estado na economia do
Reino Unido diminuiu em 1%...

OCTÁVIO - Uma coisa aprendi,
na minha vida profissional: o pro-
cesso de amadurecimento institu-
cional é cumulativo. Não se anda
para trás. Vai desde a inflação, pois
é uma conquista institucional, ter

uma gestão da moeda... A própria
cultura do país rejeitaria uma nova
inflação. Então, o nome do jogo da
competitividade é previsibilidade
- proporcionar previsibilidade de-
cisória às famílias e às empresas,
conquistando uma estabilidade

monetária - garantindo uma polí-
tica macro, robusta, consistente;
avançando nesse amadurecimento
institucional.

FERNANDO - O governo do Es-
tado tem uma razoável estabilidade

- estamos no terceiro mandato de
um mesmo grupo e numa mesma
linha. Ninguém nega a preocupa-
ção do governo com a correção, boa
gestão, austeridade. Hoje, o Estado

de São Paulo está investindo R$ 6

bilhões de recursos próprios - sem
contar as estatais - com possibi-
lidade de mais. Isso é um dado.
Nossa experiência na secretaria -

que é de desenvolvimento econô-
mico na interlocução com as em-
presas - é que o fator número 1,
pelo qual procuram São Paulo para
expandir sua atividade, ou aqui se
instalar, é justamente isso: previsi-
bilidade, confiança, cumprimento

das regras. Nesse período, não au-
mentou impostos; pelo contrário,

diminuiu em mais de 200 itens a
política tributária.

CARLOS - Acho bacana essa defi-

nição do crescimento como cumu-
lativo: porque, realmente, não se
anda para trás. E acho sensacional
que uma grande parcela da popu-
lação brasileira esteja preocupada

com a carga fiscal. Entrei, outro dia,
no táxi, e o motorista - sem saber

quem eu era - viu pessoas fazendo
barulho na rua e disse: "O Sr. acha
que essa tal de MP232 será apro-

vada?" Vejam o raciocínio dele:
"Tudo quanto é pequeno empresá-
rio que conseguiu CNPJ, endereço,
não sei mais o quê, vai virar camelô
de novo, para fugir dos impostos. Será
que essa gente não enxerga isso?"
Um motorista de táxi!

FE1NANDO - Há impostos que são

contraproducentes. Pensando apenas
em caixa: há imposto que, quando
aumentado, diminui a arrecadação.

Aqui em São Paulo, num setor pro-
penso à informalidade - reduzimos
de 25 para 12%; a alíquota e a arre-
cadação aumentaram em 7%.

JR - Isso teve divulgação pela im-
prensa? Essa é o tipo da boa notícia



que os jornalistas não dão.

FERNANDO - Temos reduzido as
alíquotas. Se não é na ponta do con-
sumidor, é ajustando a cadeia. São

Paulo sofre muito com esse fenô-
meno perverso, decorrente de dis-

torções no âmbito federal, que é a
guerra fiscal. Os estados praticam
um verdadeiro terrorismo, e São

Paulo sofre. Mexer na alíquota in-

ter-estadual - levando aos 12% mí-
nimos permitido pelas regras nacio-
nais - dá competitividade para a
indústria paulista. O produto que
viria de fora entra competindo em
igualdade de condições.

PAULO - Acho que estamos falan-
do a mesma coisa. Há vários

exemplos - o da indústria auto-
mobilística, quando diminuiu o IPI
e a produção de automóveis au-
mentou; e não estamos falando de
pequenos produtores, mas de

grandes indústrias com artigos

importantes. Mas quero propor uma
outra pergunta: como - baseados
no cenário de hoje - olhamos para
o mercado da frente? Se queremos
sair dos US$ 100 bilhões e passar
para US$ 150, o México também
quer sair dos 180 e ir para 250; a
China tem agenda própria; a Europa

tem o problema da inclusão do leste

europeu. Há mercados que se unem
e a comunicação faz com que as
fronteiras desapareçam. O que

precisamos, para agregar à nossa
competitividade atual, é de fato-
res importantes, que aumentem a
nossa produtividade, nos diversos

níveis. Precisamos ter - não só a
competitividade de exportação de
que estamos falando - mas também

a competitividade no mercado in-

terno, competitividade na educa-
ção, para nos prevenir da importa-
ção de mão-de-obra. Em vez de um
debate sobre um diagnóstico - no
qual creio que todos concordamos
- podíamos passar à discussão sobre
o futuro...

FRANCISCO - Falamos, no
início, sobre a participação de ex-
portações - é uma das formas de

inserção - mas existem outras. Por
exemplo, a exportação de capitais

brasileiros - como está fazendo a
Gerdau. Também podemos receber
mais empresas internacionais. Con-
cordo com o Paulo - encarar a com-
petitividade nesse parâmetro. O

Japão exporta 9% do PIB. Não digo
que o Brasil deva fazer o mesmo,
mas o comércio internacional não
é o único setor que exige compe-
titividade.

OCTÁVIO - Mas o comércio é que

está mais perto da fronteira tecno-
lógica. Quem exporta precisa ter
capacitação técnica.

JOSÉ - Das dez maio-
res exportadoras do Brasil, seis são

empresas globais.

OCTÁVIO - Por isso, acho que o
Brasil precisa, também, importar

cada vez mais. Só seremos mais
competitivos, se tivermos uma eco-
nomia mais aberta e que não seja
refratária aos acordos internacio-
nais. Precisamos ganhar market-

share nos Estados Unidos, na
Europa.

CARLOS - Sobre essa proposta do
que faremos daqui para frente,

queria sugerir a vocês o seguinte:
existem alguns exemplos, do pas-

sado, que podemos usar para o
salto ao futuro. Repito: sou quase
septuagenário, portanto testemunha
ocular de muito do que se passou
no Brasil. Vi o Brasil importando fei-
jão, açúcar, milho, arroz. Chegava

um navio da Tailândia, com feijão
- era notícia do jornal. Compare-
se a isso o estágio de potência a-
gropecuária a que chegamos. Por

trás desse salto, há um herói que
não está sendo reconhecido que é
a Embrapa. Lutando contra tudo e

contra todos a Embrapa adaptou -
com sucesso - as tecnologias de

clima temperado para o Brasil. Essa
discussão em torno de transgênicos
é esotérica. O mamão-papaia é um

transgênico, todos comem e não
acham ruim. Foi criação dos japo-
neses da Amazônia - imigrantes -
com a ajuda da Embrapa. Outro
centro que fez milagres no país é o
CTA em São José dos Campos. A
Embraer existe porque existe o CTA.
Caso contrário, o máximo que tería-
mos aqui seria uma indústria de

montagem de aviõezinhos. Precisa-
mos de outros centros de excelência
como esses.

JOSÉ FRANCISCO - O ITA, for-
mado no Brasil, com a importação
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de técnicos.

FERNANDO - São grandes exem-
plos e o que está por trás é inovação
tecnológica. Quando exportamos
soja, estamos exportando tecnologia.
Quando temos uma produção por
hectare maior do que a norte-ame-
ricana - são fatores naturais? Sem
dúvida, mas também tecnologia.

CARLOS - Essa é outra vertente da
competitividade: produzimos mais
barato; mas a nossa logística e a
infra-estrutura jogam a favor do
in imigo .

FE1NANDO - Em setembro do
ano passado, o governador lançou
um novo modo de a r t i c u l a r as
ações do governo - chama-se "São
Paulo Competitivo". Baseia-se em
quatro pilares: o primeiro deles é a
inovação tecnológica. Depois, vem
a infra-estrutura - os programas que
passam pela capilaridade das es-
tradas ru ra i s até os grandes cor-
redores de exportação. O terceiro
p i l a r é a formação de recursos hu-
manos - universidade, ensino téc-

nico, tecnológico. E o quarto, a
estrutura do Estado, diminuição de
burocracia, dos prazos para licença
ambiental, estímulo à formalidade,
combate à pirataria, sonegação.

JR - Será que não devemos todos
nos envolver numa grande cobran-
ça do Estado brasileiro?

CARLOS - O Brasil carece de um
projeto estratégico de governo, que
deve ser o grande indutor. Não sei
se o plano de metas do Juscelino
era um plano estratégico; talvez
fosse um plano tático porque era
de curtíssimo prazo - 5 anos.

- Mas pôs o planeja-
mento na pauta.

CARLOS - Exatamente. Mas, daí
em diante, foi da-mão-para-a-boca,
sempre.

PAULO - Qual a diferença, bá-
sica, entre o planejamento de uma
empresa e o planejamento do Es-
tado? Na empresa, o planejamen-
to é aprovado e imediatamente
vira uma lista de metas, objetivos
e responsabilidades com cobran-
ças fixas - que têm de dar resul-
tado. O planejamento do Estado
não. Por que o plano do Lucas
Lopes deu certo? Porque tinha um
gestor; o Jusce l ino que f icava
todo dia cobrando: faltam 32 dias
para inaugurar Brasília, o cimen-
to tem de crescer, quando chega
o Fusca etc. Aí vamos discutir
carga tributária/não tributária;
toda essa discussão é importante,
conseqüente. Mas se não se con-
seguir elaborar um plano... Se ele
não for feito pelo governo, ou
pelo senado, ou congresso; tem
de ser feito pela sociedade pro-
dutiva. Vamos juntar um grupo



com os setores produtivos para ten-
tar criar um plano de metas, com
a competitividade como conse-
qüência; não vamos ficar só de
estilingue.

OCTÁVIO - Não sei. Talvez o Bra-
sil não precise de plano nenhum,
do ponto de vista formal. Mas pre-
cise, sim, de uma visão estratégica
de longo prazo. Quero fazer uma
pergunta a vocês: quem, dentro do
atual governo, está olhando os 10
anos à frente? É possível que exis-
tam essas pessoas, mas gostaria de
saber quem são. Precisamos de
alguém com o compromisso de
olhar para uma agenda microeco-
nômica com prioridades - aumento
de eficiência, redução do custo
unitário do trabalho, popularização
do crédito, lei de falências. Uma
intertemporal, que sirva para esse
e para os próximos governos. Não
precisamos de um plano de metas,
que corre o risco de ser uma camisa
de força. O Brasil precisa investir
para o amadurecimento institu-
cional, regulatório, criar previsibi-
lidade - todos os planos na parte

macro - melhorar a parte gerencial.

J R -Vamos fazer de conta que temos
a lâmpada mágica. Que coisas de-
vem acontecer em nosso país - a curto
e médio prazo - para que se faça o
caminho proposto pelo Paulo?

FERNANDO - Algumas coisas que
discutimos já existem. Gestão res-
ponsável por parte do Estado - a
sociedade já está consciente da im-
portância disso. Estabilidade demo-
crática das instituições; também
acredito que já tenhamos adquirido
maturidade suficiente. Acho que o
ponto principal é o de investir em
formação de recursos humanos - em
educação. Essa ainda é a grande
barreira a ser superada. O Brasil tem
riquezas, virtudes e já mostra que
- quando se investe em formação
de pessoas - os resultados apare-
cem. Mas há muita gente ainda à
margem desse processo. Temos de
investir mais na qualidade e na
maior abrangência dos níveis supe-
riores de ensino. O tópico número
1 dessa visão de futuro é o in-
vestimento em educação.

JOSÉ FRANCISCO - Não há mais
espaços no Brasil - e ainda bem -
para esperar do Estado um plano de
desenvolvimento. Cabe-nos lutar e
estabelecer uma agenda, que nun-
ca será perfeita, porque a socieda-
de sempre terá as suas divergên-
cias. Mas há de ser uma agenda
para a competitividade. Precisamos
de um Estado mais racional - não
precisamos de farmácia popular.
Não consigo educação apenas com
uma solução irracional como: uni-
versidade federal, um gestor; uni-
versidade estadual, um gestor;
universidade municipal, um gestor.
Alguns pontos da agenda, sim,
como o marco regulatório micro-
econômico, a reforma judiciária...
Mas será uma conquista paulatina
da sociedade. É ilusório esperarmos
que um governante faça tudo.

ROBERTO - Já que o J. Roberto
prometeu a varinha de condão,
vou-me permitir uma certa utopia.
É interessante essa discussão sobre
competitividade e vimos que, do
ponto de vista microeconômico -
no que é responsabilidade da em-
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presa - estamos bem. Somos com-
petitivos na porta da fazenda e na
porta da fábrica. Podemos melhorar,
mas estamos bem. O problema são
as externai idades; essa é a grande
preocupação, que ficamos aqui

discutindo 90% do tempo. Falar de
investimentos em tecnologia, edu-
cação, é perfeito. Só que não há
recurso para isso. A capacidade de
geração de poupança do país é
muito inferior à necessidade. Seja

o setor privado, com poucos recur-

sós, pouca capacidade de geração
de resultados e investimentos; seja
o setor público, porque tem um

"desinvestimento", que é o déficit
nominal; seja porque, na poupança
externa, temos uma capacidade

limite de atração e exigiria déficit

acima de 2% ou 3% em contas
correntes, que vai gerar uma crise
cambial logo em seguida. Sem
aumentar a capacidade de investi-
mento do país, não vamos conseguir
resolver esses problemas. Então, a

varinha de condão, a qual me referi,



é reiventar o Estado brasileiro - re-
formas de fato corajosas: .tributária,
trabalhista, política, cambial, judi-
ciária que, quando feitas, têm sido
feitas de forma parcial, insatis-
fatória, e não vão gerar crescimento
econômico. No fundo, é aí que que-
remos chegar: o país crescendo 7%,
8% ao ano, gerando 2 a 3 milhões
de empregos por ano e tendo,
conseqüentemente, elevação de
renda per capita, nível de emprego
satisfatório, população otimista,
infra-estrutura melhorando. Esse país
dos sonhos só existirá com essas
reformas: com executivo, congresso
e judiciário funcionando de forma
adequada. Essas externalidades são
a grande desvantagem competitiva
do Brasil. Sei que outros países do
mundo têm problemas, mas não
devemos nos desculpar com os maus
exemplos dos outros; temos a missão
de tornar este país competitivo,
socialmente justo e desejável do
ponto de vista do habitante. E, para
isso, precisamos ter coragem.

JR - Em relação à sua última obser-
vação, tenho um amigo, professor
da Escola de Administração Pública,
que costuma dizer: "Quando exami-
no a qualidade da nossa adminis-
tração pública, desespero-me; mas,
quando comparo, tenho esperança".

OCTÁVIO - O resumo da ópera,
do que o Roberto disse é: o ímpeto
reformista não pode arrefecer; tem
de ser permanente. E, certamente,
na macroeconomia, vamos ama-
durecer - institucionalmente e na
boa direção.

CARLOS - Fico contentíssimo ao
ver que a educação é destacada co-
mo pilar - essa é uma antiga briga

minha. Investimento em educação
não é dar dinheiro para a educação.
Até damos; só que ele não chega
na ponta. Quero acrescentar outra
coisa: acho que estamos precisan-
do, também, de um pouco de
endomarketing. Não há empresa
que tenha sucesso sem cuidar tanto
do marketing externo como do
marketing interno. Na empresa que
presidi durante uma década havia
um exército de 14 mil pessoas e
tinham de estar, todas, motivadas
e comprometidas. Acho que, no
Brasil, está faltando esse endomar-
keting; cult ivamos demasiada-
mente o gosto pela autoflagelação.
Há uma grande necessidade de se
posicionar o Brasil numa pers-
pectiva correta. Li a entrevista do
Ministro Pratini de Moraes, que
teve a coragem de chamar o dono
do restaurante e dizer: "não me
ofereça picanha argentina no
Brasil!". Isso não é comum; fomos
educados - colonizados - para
achar que tudo que está fora das
nossas fronteiras é fantástico e tudo,
de dentro, não presta. A Embraer
faz sucesso fora do país, mas aqui
falam: "Não compro avião cai cai".
Se é fabricado na China, compra!
Esse ainda é um lado que

precisamos trabalhar. Por séculos
arrastamos isso - e temos uma
imensa dificuldade de associar o
Brasil com a qualidade. Quando se
fala de alguma coisa francesa, o
que vem à cabeça? É chique, ele-
gante, sofisticado, tenho vontade de





ter. Lembro-me dos produtos ja-
poneses da década de 70; eram de
baixa qualidade e preço baixo. Eles
deram a volta por cima. A China é
a mesma coisa - eles já estão bem
evoluídos. Esse lado brasileiro tem
de ser objeto desse esforço; não po-
demos esperar que o país se torne
competitivo enquanto pedimos des-
culpas por sermos melhores.

JR - Olhar para frente e para o alto.

OCTÁViO - Temos de enfrentar os
nossos problemas. Isso me lembra
uma metáfora, que um amigo fez,
do nosso esforço de atrair o inves-
tidor para o Brasil, falar do nosso
país, que é bom investir aqui etc. E
aí diz: "Não faz sentido dizermos
para o investidor investir aqui, que

é seguro - e ir buscá-lo no aeroporto
com um carro blindado". Ou seja,
temos de reconhecer os nossos pro-
blemas para poder enfrentá-los.

CARLOS - Mas os investimentos
chegam à China - e eles têm pro-
blemas mil vezes maiores do que
os nossos, inclusive a instabilidade,
porque basta que o ancião da vez
morra, quem vai para o lugar dele
pode mudar toda a regra do jogo. E

isso não impediu os investimentos
na China.

ROBERTO - Uma coisa que sem-
pre me chamou a atenção, nessa
questão de investimento no Brasil,
é que o estrangeiro - ao discutir os
problemas do Brasil - gosta da
nossa sinceridade. Temos de ser sin-
ceros, não esconder que temos
problemas, para que acreditem em
nós e nos respeitem. "Tudo bem,
vocês têm defeitos, mas também
têm virtudes - economia dinâmica,
criativa, emergente." Então, ele
acaba vindo aqui e investindo. Se
tentarmos iludi-lo, ele passará a
desconfiar da nossa informação.

CARLOS -. Mas não podemos dizer,
quando eles vêm investir aqui: "Vo-
cê é louco. Não faça isso". Há um
jornalista belga - que mora no Bra-
sil há 20 anos - que escreveu um
artigo muito interessante, no Jornal
do Brasil, Ele disse não entender por
que, quando chegou ao Brasil, as
pessoas perguntavam: "Você é
belga? Como veio parar no Brasil?"
E ele respondia: "Vim de avião".
Mas ele não entendia que a per-
gunta era: "como um belga sai da
Bélgica e vem parar neste inferno?"

PAULO - Não adianta fugir da rea-
lidade mas também, não adianta
assumirmos o conceito da autofla-
gelação. Temos problemas estrutu-
rais, institucionais mas temos uma
infinidade de qualidades. E a nossa
competitividade está num só eixo
que é comparando nossas quali-
dades e defeitos com as qualidades
e defeitos daqueles com quem
estamos competindo. À medida que
conseguirmos diminuir essa des-
vantagem, seremos mais competi-
tivos; à medida que conseguirmos
aumentar nossas qualidades,
também. Não podemos esquecer
tudo o que já andamos. Se ga-
nhamos nos 100 metros, vamos
mudar os parâmetros. Vamos falar
que é maratona - pegamos o eixo
dos quilômetros 22, 25 para dizer
que estamos atrás; ou inventamos
a regra: vamos disputar outra com-
petição; vamos entrar na corrida de
bicicleta, lá atrás porque aí estamos
de novo na frente. Joga-se o que se
quer. Se tomarmos, por ponto de
partida, fazer um mapa honesto de
nossas qualidades e defeitos - e
colocarmos isso em termos compa-
rativos, focando nas melhorias pos-
síveis - teremos uma chance.

JR - Infelizmente, tenho que en-
cerrar e fico satisfeito com as res-
postas de vocês à proposta da va-
rinha de condão - ou da lâmpada
mágica - são formas do "faz de
conta", invenção criativa de um
grande brasileiro - Monteiro Lo-
bato. Acho que ouvimos isso de vo-
cês: há diversas formas pelas quais
poderemos transformar esse "faz de
conta" em realidade.

Fonte: Revista da ESPM, ano 11, v. 12, n. 2, p. 92-107, mar./abr. 2005.




