
O futuro da inserção internacional do país passa por um
grande esforço interno de infra-estrutura, mas também
por uma ampla revisão de valores culturais, que acabam
por repercutir no ambiente de negócios e restringem
o nosso desempenho. É o que nos mostra o autor, que
há pouco retornou de uma experiência como executivo
internacional no Oriente Médio.

e de Fora para Dentro
Quando estamos diante da oportunidade de viver ou trabalhar fora do nosso

país, a primeira reação ou pensamento que nos vem à mente é a chance de termos
contato com outras culturas, outras línguas, novas formas de viver, de ver a vida,
de trabalhar, entre tantas outras.

E, de fato, tudo verdade; viajar ou, melhor ainda, viver por um tempo razoável
fora do Brasil, representa uma real oportunidade para tudo isso. Mas, para minha
surpresa, pôde ser oportunidade ainda maior: a de conhecer melhor o nosso
próprio país e a nós mesmos, brasileiros.

Há três anos me foi oferecida a oportunidade de viver com minha família,
mulher e filhos, e trabalhar em um outro país, bastante distante, a propósito.
De fato, do começo de 2004 ao começo de 2007, vivi e trabalhei em Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos, terra que é um coquetel de culturas milenares com
modernidade e progresso, riqueza e tradições, línguas, hábitos, crenças e valores
diversos. Chance para conhecer um mundo velho, mas oportunidade também
de rever meu velho mundo..





O Brasil não possui um
histórico de lançar-se ao

mundo, nossa atuação em
mercados estrangeiros

é ainda tímida e pouco
representativa, ainda que

venhamos ultimamente
melhorando muito, talvez
um pouco também, fruto

do acaso de um momento
global favorável...

Quer entender melhor? Já
experimentou ligar para alguma
empresa no Brasil falando em
inglês? Dá para imaginar o resultado
dominante... Pode imaginar os
transtornos de um executivo
estrangeiro vindo com a família
trabalhar aqui no Brasil?

Outra esquisitice característica da
nossa cultura é o superdimensionamento
da nossa auto-estima. Ao mesmo tempo
em que temos por hábito propagar
nossas desgraças e problemas, ficamos
com a inocente ilusão de que todos
nos adoram, que nós brasileiros somos
amados e admirados. De fato somos
exoticamente simpáticos, vivemos em
um país que nunca causou grandes
conflitos internacionais e que jamais
tomou posições polêmicas, somos
o país do futebol, do samba, da
mulata, do café, do Pele e, já há algum
tempo, dos Ronaldos... Vivemos
uma esquizofrenia existencial de nos
acharmos melhores e mais queridos,
mas vindos de um país onde só
identificamos problemas...

É tudo verdade. Verdade também que
somos o país da corrupção, da violência, do
desmatamento, da prostituição infantil, do
seqüestro, da guerrilha urbana. Incrível,
a gente conta todas as nossas desgraças
mundo afora e eles não se esquecem.

Não fazemos nem temos a cultura
do Marketing Institucional, não
administramos a nossa imagem, nossa
comunicação como País. Passamos o dia
noticiando nossos problemas e lamúrias
para dentro e para fora, e ficamos
surpresos quando se referem ao Brasil
de forma negativa ou pejorativa. Assim
como cá, lá também o que se vende é
notícia ruim e se a propagamos de forma
inadministrada e passional, plantamos
vento para colher tempestade.

Na contramão disso, quem assiste CNN
sabe a quantidade de propaganda que se
veicula o dia todo sobre turismo na índia,
em Goa, na Croácia, na Armênia, em
Montenegro, no Cazaquistão... Nunca vi
nada nesse sentido que fizesse qualquer
referência ao Brasil.

Se o seu destino é o trabalho, montar
uma empresa lá fora, então pode esperar
muita falta de apoio das estruturas
governamentais vigentes. As nossas
Embaixadas, na sua maioria, estão
desaparelhadas e despreparadas para
suportar qualquer ação no exterior e lutam,
heroicamente, pela própria sobrevivência.
Com isso, muitos de nossos representantes
diplomáticos acabam por virar vendedores
de empadinhas, organizadores de festas,
pagodes e torneios de futebol e pouco
tempo sobra, além de nenhuma estrutura,
para apoiar ou suportar ações comerciais
de empresas brasileiras no exterior. O
problema se torna ainda mais grave à
medida que nossos concorrentes, ao
contrário, possuem de uma forma geral
ações estruturadas nesse sentido o que,
como de hábito, nos cria dificuldades
adicionais, quase intransponíveis.
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Já não bastassem as nossas
deficientes estruturas tarifária,
alfandegária, portuária, cambial
e governamental, vender lá fora é
também desafio de um bandeirante
solitário. Não temos mecanismos
e órgãos públicos ou privados que
efetivamente sustentem, orquestrem
ou ao menos orientem essas ações
internacionais. Acrescente-se a
isso tudo o nosso espírito turístico:
quantos de nossos funcionários não
vêem nas feiras internacionais uma
grande oportunidade para turismo
patrocinado?... Admiráveis os chineses
que, ao contrário de nós, brasileiros,
se hospedam em hotéis baratos,
passam o dia inteiro em seus estandes
humildes, geralmente localizados
nos lugares mais afastados, almoçando
e jantando sem sair de lá, sem
coquetéis, sem moças bonitas,
sem brindes, sem sorteios.

O Brasil de
Fora para Dentro

A geração que, na sua maioria, está
nos cargos de comando do nosso país
hoje, é, assim como eu, cria da ditadura,
filhotes da Educação Moral e Cívica, da
OSPB e de outros bichos totalitários.
Se você se recorda da EXPOEX ou
do Sugismundo, se tocou bumbo nos
desfiles escolares de Sete de Setembro,
entenderá a quem estou me referindo...

Como tal, fomos paradoxalmente
educados a admirar, até pela falta de
acesso, o produto estrangeiro. Talvez,
nesse sentido, tenhamos sido os
precursores da globalização, vendendo
nossas almas por um par de tênis All Star
trazidos dos Estados Unidos escondidos
em uma mala por uma tia que fizemos,
por desespero de causa, traficante de
objetos do desejo adolescente.

Talvez por isso também tenhamos
lá fora um posicionamento tão defensivo
e, em muitos casos, depreciativo com
relação à nossa realidade, ao nosso
país e às nossas coisas (entenda-se
também produtos...).

O Brasil não possui um histórico de
lançar-se ao mundo, nossa atuação em
mercados estrangeiros é ainda tímida
e pouco representativa, ainda que
venhamos ultimamente melhorando
muito, talvez um pouco também fruto do
acaso de um momento global favorável...
Não que nos faltem produtos e empresas
de qualidade para tal. Temos em muitos
segmentos excelentes exemplos, que nos
deixam orgulhosos e crédulos de nossa
capacidade e competitividade.

Nesse sentido, além de nossas
commodities, podemos citar nossa
participação no mercado da alimentação,
onde somos muito bem representados
nos segmentos de frango e carne de
boi, inclusive os beneficiados. Nosso
setor de vestuário, notadamente o de
calçados, se faz presente em grande parte
das lojas do mundo inteiro; fazemos
parte, sim, do seleto circuito da moda.
Nossa engenharia se mostra atualizada
e capacitada, somos qualificados e
competitivos para atuar em qualquer
grande obra de engenharia mundo afora.

Temos sim enormes dificuldades
estruturais, como citado anteriormente,
o que faz sentido lá fora. Faltam
principalmente canais de distribuição,
crédito e organismos de apoio.

Cabe, entretanto, citar que mesmo
aí nossa malandragem se faz presente,
prejudicando negócios e corroendo nossa
imagem institucional. Malandragem
que mistura pedra à soja, areia ao
açúcar, granitos de segunda aos de
primeira qualidade, sujeira ao café e
assim por diante. Ações certamente de
uma minoria empresarial esperta que,
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por tabela, acaba comprometendo um
esforço louvável de crescimento de nossa
presença internacional e a imagem de
empresários brasileiros sérios e de suas
empresas admiráveis, notadamente em
commodities quando, por óbvia falta de
uma marca associada, são reconhecidas
somente como "produto do Brasil" ...

É fato que termos de explicar,
diuturnamente, os já citados problemas
do nosso cotidiano já nos causaria
desconforto suficiente para uma
postura defensiva e introspectiva,
mas o problema que acarreta
•sintomas como estes parece ser outro:
o de ordem moral...

Nossa Sociedade está fundamentada
na lógica da esperteza, da malícia,
da malandragem brasileira... Somos
de verdade infelizes, nos consolamos
como falsos vencedores, os malandros-
mexerica (como dizia um conhecido).
Pobreza de espírito incorporada
desde o nascimento.

A boa notícia é que nossa crise moral
aparentemente é curável; não estamos,
na minha opinião, em um processo
irreversível de destruição social, ainda...

Estranhamente, ao findarmos um
rápido processo de desintoxicação de
nossa imoralidade brasileira, convivendo
com outros povos e outras culturas, e,
principalmente, em uma estrutura social
diversa da nossa lá fora, passamos a
rejeitar aquilo que nos parecia, como dito
antes, até aceitável ou explicável...

Aquela corrupção que já se fazia
presente no nosso dia-a-dia passa a
ser inaceitável e revoltante, a violência
urbana repugnante e vergonhosa, e
assim por diante.

E não imagine ser privilégio só para
os adultos. Como estive ausente por
três anos com toda a família, pudemos
constatar ao voltar ao Brasil um outro
estranho fenômeno: nossos filhos estão

mais inocentes que os colegas brasileiros
de mesma idade (acreditem, problema (?)
indicado pelos próprios professores...).
A malandragem brasileira já faz escola
e, tristemente, as crianças daqui já estão
carregando desde pequenos a maldade e a
malícia nacional. Estamos propagando e
eternizando em futuras gerações os genes
da esperteza... Mas, de novo, processo
reversível, haja visto o exemplo de meus
próprios filhos, que de crianças viraram
crianças novamente, em outro país...

Vivemos lá fora o mesmo fenômeno
brasileiro que destrói os trens urbanos e
preserva os do metrô: o bom exemplo.

Pouco tempo se passou e já estamos
freando nos sinais amarelos ao invés de
acelerar, passamos a parar para os pedestres
nas faixas destinadas a eles, a jogar o lixo
no lixo, a falar bem do nosso próprio país,
a ficar ofendidos quando falam mal dele, a
sequer cogitar um daqueles recursos típicos
do jeitinho brasileiro...

Esse admirável fenômeno purificador
de nossos hábitos e atitudes é digno
de reflexão: na verdade nossos valores
morais e nosso civismo estavam
lá, amortecidos, esperando uma
oportunidade para reacender.

Talvez isso possa significar que ainda
temos chance para um final feliz, ainda
temos em nossa essência a semente do
bem, da civilidade, do civismo.

Se isso é de fato verdade, cabe a nós,
de dentro para fora e de fora para dentro,
dar o exemplo, nos "reengenheirarmos"
e nos reciclarmos reencontrando, dentro
de cada um, aquilo que nos fará de
verdade cidadãos de uma grande nação,
um grande Brasil: aquele feito por
grandes brasileiros.

Fernando Augusto Ferreira
Engenheiro de Produção, Mestre pelo ITA

Doutor pela Umversity of Phoenix

Diretor de Desenvolvimento da Método Engenharia
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Text Box
Fonte: Revista Marketing industrial, ano 13, n. 37, p. 36-40, jun. 2007.




