
Mundo Corporativo N° 15
1° trimestre 2007

A nova equação
do poder
A edição 2007 do
Fórum Econômico
Mundial ajudou
a desenhar o novo
mapa da globalização,
que agora tem, no
seu centro, uma série
de ex-coadjuvantes
da economia e do
ambiente de
negócios

Desde o início da década de 70,
líderes do pensamento econômico
e político se reúnem, todos os anos,
no gelado vilarejo de Davos, o ponto
geográfico mais alto dos alpes suíços
e de toda a Europa, para discutir
questões importantes ao progresso da
sociedade. Nos últimos anos, a iniciativa
inicialmente despretensiosa do professor
alemão Kiaus Schwab, idealizador do
Fórum Econômico Mundial, ganhou
dimensões equivalentes à complexidade
dos temas que o evento se propõe a
discutir. Para sua última edição, no final
de janeiro deste ano, foram convidados
cerca de 2 mil líderes de todo o mundo -
chefes de Estado, ministros e secretários
da área econômica, personalidades
acadêmicas e presidentes de grandes
empresas -, todos com o objetivo nada
modesto de interpretar a nova equação
do poder na economia global: quem são
os agentes que tendem a determinar
os rumos de uma economia globalizada
e em constante transformação? Que
impactos eles deverão trazer ao dia-a-dia
das empresas e dos governos?

Exatamente por ter de partir sempre
de questões que compõem a agenda
de todos os que estudam os rumos da
economia e do ambiente de negócios,
o Fórum Econômico Mundial não tem
naturalmente como lançar conclusões
originais sobre os temas que aborda.
Mas essa última edição do evento serviu
para captar e colocar em evidência
máxima a sensação, que parecia difusa
até então, de que o centro do poder
mundial está sendo ampliado, com a
abertura de espaços aos personagens
antes tidos como meros coadjuvantes.

Os novos protagonistas da mudança
vêm dos mais diversos campos: são as
grandes, médias e até mesmo pequenas
empresas de países emergentes em
processo de internacionalização, os
fornecedores de commodities que
ajudam a sustentar o crescimento sem
precedentes da China, os indivíduos
que se organizam para pressionar
corporações privadas e instituições
públicas e os consumidores que
fazem do maior acesso à informação
um mecanismo poderoso frente aos
fornecedores de produtos e serviços.
Essa constatação vai muito além da mera
confirmação da tese do jornalista norte-
americano Thomas Friedman, autor de
"O Mundo é Plano" (Editora Objetiva),
de que vivemos a era da "globalização
3.0", na qual o planeta diminuiu
de tamanho e os países emergentes
'ganharam mais força. No mundo
refletido nas discussões de Davos, os
sujeitos da globalização não estão, como
diria Friedman, "aplainando o terreno".
Eles estão, ao contrário, revolvendo o
terreno e trazendo à tona tudo o que
estava encoberto.

A seguir, um resumo dos sinais dessa
realidade que já bate à porta de líderes
empresariais de todo o mundo, inclusive
do Brasil, e que deve ter repercussão
ampliada nas edições regionais do
evento previstas para este ano, como o
Fórum Econômico Mundial - América
Latina, a ocorrer em abril, em Santiago.

Multinacionais emergentes - Os
países desenvolvidos do Hemisfério
Norte deixaram definitivamente de ser o
centro da órbita econômica. O relatório
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Os líderes de empresas e governos de economias desenvolvidas se esforçam hoje para entender, em encontros como o de Davos, o novo equilíbrio de forças
surgido com a ascensão de pequenas e médias organizações de mercados emergentes e de uma poderosa classe média de 2 bilhões de pessoas

"Global Development Finance", do
Banco Mundial, já apontava, em 2006,
um movimento inédito de intensificação
das transações financeiras e comerciais
entre países em desenvolvimento, o que
vem contribuindo para a consolidação
de núcleos de influência regional
muito distantes da zona de comando
das nações que ditaram os rumos da
economia no século XX. O fluxo de
Investimentos Estrangeiros Diretos
(IED) de pafses em desenvolvimento
para outros do mesmo grupo cresceu
de US$ 14 bilhões, em 1995, para
US$ 47 bilhões, em 2003. Já o comércio
entre essas economias saltou de
US$ 222 bilhões, em 1995, para
US$ 562 bilhões, em 2004. Prova de
que esses incrementos não refletem
tão-somente a força uniforme da
globalização econômica é que,
enquanto as operações comerciais
entre esses países em desenvolvimento
cresceram 17,6% no período, as
exportações realizadas por eles
com destino aos mercados ditos

desenvolvidos não passaram de
12,6%. Se for então considerado o
volume de exportações dos países
desenvolvidos para as economias em
desenvolvimento, a expansão foi ainda
menor (9,7%).

Essa integração maior entre países em
desenvolvimento reflete, conforme o
próprio estudo, o tamanho crescente
e a sofisticação das multinacionais e
das instituições financeiras dos países
emergentes. Nesse processo, há um
espaço crescente reservado também às
pequenas e médias empresas (PMEs),
um caminho já trilhado por algumas
organizações brasileiras (reportagem
nas págs. 4 a 7). Em países como a
índia, 41% dos projetos da indústria
de software realizados no exterior já
são conduzidos por PMEs. No Leste
Europeu, os investimentos das PMEs
no exterior já são substanciais. Na
Polônia, por exemplo, três quartos das
empresas que investem no exterior
são PMEs.

Para serem bem-sucedidas, caberá
às novatas ou mesmo a algumas
experientes empresas dos países
emergentes se atentar para uma série
de problemas que despontam pelo
caminho. O Chief-Executive Officer
(CEO) da Deloitte, Bill Parrett, convidado
para liderar uma série.de discussões
durante a última edição do Fórum
Econômico Mundial, já havia alertado,
ainda no final de 2006, durante sua
visita ao Brasil e à Argentina, sobre
os desafios que as empresas latino-
americanas e de economias emergentes
em geral enfrentariam em seus
caminhos rumo à internacionalização
das operações. "A gestão de riscos
e a governança corporativa são duas
áreas às quais os líderes de todo o
mundo prestam hoje especial atenção.
À medida que as organizações latino-
americanas priorizarem essas áreas,
elas deverão fazê-lo em um nível igual
ou preferencialmente mais alto do que
as empresas de outros mercados",
afirmou.
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Uma classe média global - No
mercado de varejo e de bens de
consumo, a mudança caminha em
dois sentidos. De um lado, o fim da
Guerra Fria e a ascensão de governos
orientados à economia de mercado
em países como a China e a índia
contribuíram para a formação de
uma classe média global que, na
próxima década, somará 2 bilhões de
consumidores. Essa explosão no número
de consumidores em condições de
adquirir produtos de qualquer outra
parte do mundo justifica o fato de,
entre as 250 maiores redes varejistas
do mundo, 45 delas já operarem em
mais de 10 países, como indica a edição
2007 do estudo "The Global Powers
of Retailing", da Deloitte.

Por outro lado, o mesmo estudo
demonstra que as grandes
oportunidades do varejo tendem a
não se concentrar mais em pólos de
economias maduras, como a América
do Norte e a Europa. Nos próximos
dez anos, mudanças demográficas
significativas deverão elevar muito,
nessas regiões, o número de
consumidores com mais de 50 anos,
enquanto, na faixa etária entre 20 e
35 anos, o crescimento populacional
tende a ser bastante reduzido. A parcela
da população entre 35 e 50 anos, por
sua vez, também terá sua proporção
diminuída. O efeito imediato desse
quadro é uma dificuldade considerável
para suprir as demandas da força de
trabalho nas faixas etárias mais jovens.
Conforme o líder global da Deloitte
para o atendimento às empresas de
varejo e bens de consumo, Lawrence
Hutter, "ao contrário do mundo
desenvolvido, os varejistas dos mercados
em desenvolvimento terão menos
problemas para suprir a demanda por
mão-de-obra, o que deverá fortalecer
as economias emergentes, que hoje
são mais dinâmicas e em condições de
assumir mais riscos", avalia.

Dispersão dos investimentos - Em
conjunto com as perspectivas positivas
sinalizadas para os países emergentes,
um conjunto de fatores tende a
tornar a competição pelos fluxos de
capital mais intensa nos próximos
anos, entre os quais, a expectativa de
desaquecimento na economia mundial,
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as incertezas causadas pelo desequilíbrio
das contas norte-americanas (leia a
edição 14 de Mundo Corporativo)
e a possibilidade de que um cenário
de regulamentações muito rígido,
como o verificado atualmente no
mercado dos Estados Unidos, acabe
por alimentar a emergência de novos
centros financeiros pelo mundo. A
importância de tópicos como este
último, com impactos profundos no
cenário de globalização, justificou a
sua abordagem em uma das sessões de
discussão do Fórum de Davos, conduzida
pelo CEO Bill Parrett, da Deloitte. A
conjuntura dos fundos de private
equ/íy (participação em empresas) e
de ventura capital (capital de risco
aplicado em organizações nascentes)
exemplifica essa preocupação. O
estudo "Tendências Globais em Venture
Capital", da Deloitte, aponta que 70%
dos representantes de fundos baseados
nos Estados Unidos consideram o
ambiente jurídico de seu país oneroso
para investir e 55% acham que os custos
relacionados à governança corporativa
são muito altos. A mesma pesquisa
indica também um movimento forte de
internacionalização dos investimentos:
56% dos 505 investidores entrevistados
de todo o mundo estão ampliando suas
ações para mercados do exterior. O
que esses resultados parecem sinalizar
é que o capital não está apenas se
globalizando, mas pode estar também
correndo o risco de mudar de mãos.

Revolução tecnológica - No campo
da inovação tecnológica, o poder,
ao contrário de outras áreas, ainda
continua concentrado, indicando, mais
uma vez, o atraso de países como o
Brasil. Na seleção das 47 companhias
que compõem a nata das organizações
visionárias do mundo, refletida no
relatório do estudo "Technology
Pioneers 2007", promovido e divulgado
pelo próprio Fórum Econômico Mundial,
27 são norte-americanas e apenas duas
vêm de mercados emergentes, ambas da
índia, coincidentemente um dos grandes
pólos de desenvolvimento de softwares
do mundo.

O desenvolvimento tecnológico tem
contribuído, porém, de modos mais
sutis para a descentralização do poder.
O acesso direto e sem restrições que a

internet trouxe, fazendo com que um
mundo de informações sobre produtos
e serviços possa ser disponibilizado
pelo consumidor em frações de
segundos, está permitindo ao usuário
final interferir em processos que antes
eram de exclusividade das organizações
produtoras e distribuidoras. Os impactos
dessa nova realidade sobre as relações
de consumo começam a moldar os
negócios não apenas no âmbito das
empresas do varejo. A tecnologia
tem sido o meio principal de conexão
de unidades dispersas de poder que
rapidamente se juntam para formar
grandes comunidades globais.

A nova convergência - O Fórum de
Davos serviu para mostrar também
que a convergência do processo de
globalização não significa apenas
a tendência de que agentes antes
secundários da globalização se movam
para o palco das decisões. Como lembra
Bill Parrett, da Deloitte, o poder da
convergência, termo tão usado para
designar processos tanto de tecnologia
digital quanto de modelos de negócios,
já está sendo empregado para endereçar
questões complexas de sustentabilidade
que afetam hoje o desenvolvimento
dos países. A união de forças entre
governos e iniciativa privada, destacada
pelo CEO em sua menção às ações
que envolvem as Parcerias Público-
Privadas (PPP), é uma das formas de
convergência - nesse caso específico, de
esforços mútuos - que podem contribuir
para efetivar a missão que o Fórum
Econômico Mundial estende a todos
os seus participantes: o "compromisso
para melhorar o estado do mundo".
"As PPPs permitem a convergência de
expertises e capacidades de agências
governamentais e empresas privadas
que, se forem ampliadas, poderão
prover mais rapidamente soluções para
problemas em larga escala, da pobreza
à poluição e da educação à alocação de
recursos", afirma Parrett.

Segundo o economista-chefe do
Relatório de Competitividade Global do
Fórum Econômico Mundial, Augusto
Lopez Claros, "a globalização aumentou
nossa capacidade em aprender com
os outros". O século XXI pode ser dos
governos e das empresas que souberem
tirar mais proveito desse aprendizado.
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