




ROTA DOS
TALENTOS

O muro idealizado pela administração George W.
Bush para impedir a invasão do território americano por
mexicanos em busca de trabalho é uma evidência na di-
reção oposta, mas o estudo da Accenture mostra que as
barreiras que costumavam impedir o livre fluxo do tra-
balho estão desmoronando. Em um primeiro momento,
as multinacionais do mundo desenvolvido descobriram
que podem utilizar a abundante e barata mão-de-obra
de gigantes como a China e a índia para reduzir cus-
tos de produção e aumentar sua vantagem competitiva.

Essa prática foi, em seguida, estendida ao universo
dos serviços, com a "exportação" de call centers e tarefas con-
tábeis, por exemplo, para a índia. Agora, as economias emer-
gentes estão subindo na cadeia de valor e deixando de ser
apenas fontes de trabalho de baixa qualificação e remune-
ração. Investimentos em educação e treinamento significam
que os níveis de desempenho de seus trabalhadores estão
subindo. Já há 33 milhões de jovens profissionais universitá-
rios naquilo que se costumava chamar de Terceiro Mundo.
Nos países desenvolvidos, são 14 milhões. Um resultado dis-
so é que as empresas já olham para os mercados emergentes
quando pensam em atividades de maior valor agregado,
como design de produtos, pesquisa e desenvolvimento.

A demanda por essas novas fontes de talentos é
parcialmente motivada pela necessidade de combater os
efeitos do envelhecimento naEuropa e nos Estados Unidos.
Nos EUA, a aposentadoria dos baby boomers significa que
as 500 maiores companhias podem perder metade de seus
gerentes sêniores nos próximos cinco anos. Há casos ex-
tremos, como o da indústria aeroespacial, que terá 40% de
todos os seus atuais empregados se aposentando nos próxi-
mos cinco anos. Em princípio, a mão-de-obra dos mercados
emergentes pode ser uma substituta conveniente, embora,
na prática, a troca não seja simples. A própria China sofre
com o envelhecimento de sua força de trabalho, que deverá
começar a encolher nos próximos dez anos. Existe, sem dú-
vida, uma oportunidade de ouro para o Brasil nesse cenário
- mas as deficiências educacionais são um tremendo obstá-
culo. "O país despertou muito tarde para o fator educação,
apenas na metade dos anos 90", afirma o economista Paulo
Renato, que foi ministro da Educação justamente no perío-
do que menciona. Desde então, houve um avanço notável
no combate à exclusão educacional, mas até o momento não
há um programa de incentivo à formação de engenheiros
e cientistas - justamente o trunfo de China, índia e Coréia.







Embora os EUA tenham sido responsáveis
por 32% do gasto global com P&D em 2006, diante
de 13% da China, o investimento chinês em pesquisa
cresce a uma taxa anual de 17%, ante 4% ou 5% nos
EUA, na Europa e no Japão. De acordo com a OCDE, a
China ultrapassou o Japão no fim de 2006 e tem hoje
o segundo maior orçamento de pesquisa do mundo

Grandes companhias, como Eli Lilly,
GlaxoSmithKline e Novartis, estabeleceram operações
de descoberta de drogas em Cingapura depois que o
governo local deu passos importantes para se posicionar
como um destino prioritário para P&D na área biomédica

CONSEQÜÊNCIAS
PARA OS NEGÓCIOS
Grandes mercados domésticos servem de platafor-
ma para a expansão global das mult inacionais de
países emergentes, como se viu na ascensão da chine-
sa Haier e das coreanas Samsung e LG. Mas as empre-
sas desses mercados precisam se mover rapidamente
em direção ao topo do mercado para atender às cres-
centes expectativas de seus novos clientes. Excelên-
cia em pesquisa e desenvolvimento, habilidade para
trazer inovações ao mercado, cadeias de suprimento
eficientes e boa gestão de talentos vão se tornar im-
portantes di ferenciais na compet ição domést ica; " "

INOVAÇÃO
E CONSUMO

Em um mundo de inovação dispersa, companhias
em busca de alto desempenho cada vez mais terão de des-
construir e distribuir suas atividades de pesquisa e desen-
volvimento por diferentes partes do globo. No futuro, não
será incomum ver uma empresa automobilística japonesa
realizando pesquisa no Reino Unido e aperfeiçoando o de-
sign de chassi na Polônia, enquanto seus laboratórios no
Brasil buscam a próxima inovação em biocombustíveis e
um centro em Taiwan desenvolve o mais moderno softwa-
re de navegação por satélite. Na outra ponta da cadeia, a de
distribuição e venda de produtos, as fronteiras geográficas
também farão cada vez menos sentido. À medida que os
mercados emergentes se desenvolvem, o poder aquisitivo
de suas populações aumenta, mudando o ponto de equilí-
brio do consumo global. Afinal, mais de 80% dos 6 bilhões
de pessoas do planeta vivem em economias emergentes.

A China vai dobrar sua renda per capita em dez anos
- cinco vezes mais rápido do que o Reino Unido e os Estados
Unidos fizeram durante a revolução industrial. Novos con-
sumidores vão entrar no mercado, enquanto os já presentes
vão procurar produtos e serviços mais sofisticados. O levan-
tamento da Accenture sugere que, em 2010, China e índia
juntas terão 123 milhões de lares de classe média, mais do que
o número total de residências (não só de classe média) nos
Estados Unidos. No geral, estima-se que os mercados consu-
midores do B6 (Brasil, China, Coréia, índia, México e Rússia)
crescerão a uma taxa média de 7,4% entre 2005 e 2015, mais
de três vezes mais rápido do que nos países do G6 (Alema-
nha, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos).
Com a desaceleração do crescimento e a saturação dos mer-
cados mais maduros, os ganhos de escala e o crescimento
das multinacionais dependerão de seu sucesso em capturar
participações de mercado nesses novos centros de consumo.

Funcionando como um círculo virtuoso, a disper-
são da inovação - que implica "exportar" empregos bem
remunerados - torna-se um combustível para o desenvol-
vimento de novos mercados consumidores. O Brasil tira
pouco proveito dessa dinâmica e o senso comum sugere
que isso se deve à falta de mão-de-obra altamente especia-
lizada. Carlos Henrique Brito, ex-reitor da Unicamp, dis-
corda. "O grande desafio para a inovação decolar no Brasil
continua sendo intensificar a atividade de pesquisa e desen-
volvimento dentro das empresas", diz. "Quando as empre-
sas empregarem mais cientistas, o número de registros de
patentes e os gastos com P&D aumentarão naturalmente."



CAPITAL
E RECURSOS
NATURAIS

A ascensão dos países em desenvolvimento à con-
dição de potências está levando a competição por capitais
e recursos naturais a um grau inédito de agressividade.
As velhas multinacionais do Primeiro Mundo ganharam
a companhia, nem sempre amistosa, da elite corporativa
das economias emergentes. Já há 62 empresas desses paí-
ses na lista das 500 maiores da Fortune, sendo 20 da China,
12 da Coréia do Sul, 6 da índia, S do México e 5 da Rússia.
Se esse clube tem um símbolo, é a Lenovo, que, ao adquirir
a divisão de PCs da IBM, em 2004, passou de semidesco-
nhecida empresa chinesa a terceira maior fabricante de
microcomputadores do mundo, competindo com Dell e
HP. À medida que companhias como essa se multiplicam,
a batalha por capital se intensifica. Multinacionais emer-
gentes têm optado por emitir ações nas bolsas dos países
desenvolvidos para conseguir melhor acesso a recursos.
Não por acaso, empresas chinesas já são a maior fonte de
novos papéis na Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana.

Ainda mais feroz é a disputa por recursos naturais.
Entre 1995 e 2005, o consumo mundial de energia cresceu
ao ritmo de 23% ao ano, o que o colocou no nível mais alto
da história. As economias emergentes já respondem por
85% do aumento da demanda. Tornaram-se responsáveis
pela maior parte da oferta e procuram alternativas para
aumentar seu suprimento - basta ver a agressiva busca de
reservas na África e na América Latina pela China e pela
índia. A batalha não está mais restrita a combustíveis. In-
clui água, minerais e terras cultiváveis. De acordo com o
Fórum Econômico Mundial, um quarto dos conflitos arma-
dos recentes envolveu disputas por recursos naturais. Há
atualmente l bilhão de pessoas afetadas pela falta d'água,
insumo básico para agricultura, indústria, transporte e
consumo. Por volta de 2025, um terço da população mun-
dial enfrentará escassez. Por trás dos sangrentos conflitos
étnicos no Sudão encontra-se a questão do acesso à água.

Rico em recursos naturais, o Brasil tem oportunida-
des a explorar. "Eu vejo as indústrias brasileiras de etanol le-
vando a tecnologia da extração de álcool da cana-de-açúcar
para outros países. Na África, principalmente", diz Marcelo
Gil, sócio-diretor da área de Estratégia da Accenture no país.

ESTADOS UNIDOS Temores re lac ionados ao
aquecimento global adicionam uma dimensão extra
a batalha por recursos. Na Ca l i fó rn ia , por exemplo,
es tá p r e v i s t a uma queda de 30% na ge ração
hidre lét r ica à medida que as represas secarem, no
caso de um aquecimento global de 4 graus Cels ius

CONSEQÜÊNCIAS
PARA OS NEGÓCIOS
O apetite por recursos f inanceiros das mult inacionais
emergentes vai aumentar com a abertura de capital
dessas companhias nas principais bolsas do mundo.
As mult inacionais ocidentais terão de competir por
financiamento com companhias mais novas e famintas.
E os consumidores darão cada vez mais preferência
a companhias e produtos soc ia l e ambientalmente
responsáveis. Será preciso estar atento aos benefícios
do uso de métodos i novadores de produção



RÚSSIA Se para a maioria dos países o consumo de
energia é fonte de preocupação, para algumas nações
pr iv i legiadas, como a Rúss ia , tem sido o motor do
crescimento. Enquanto as economias desenvolvidas
utam para assegurar a "segurança de o fer ta" de

energia, diversif icando fontes, a Rússia quer garantir a
"segurança de demanda" para seu monopólio de gás

ÍNDIA O investimento feito por países emergentes
em economias desenvolv idas tornou-se real idade.
Um exemplo marcante é o do conglomerado indiano
Tata, que recentemente fez aquisições nos Estados
Unidos (Eight 0 'Clock Co f fee Company), no Remo
Unido (Tetley Tea) e na Tai lândia (Mil lenmum Steei),
além da compra bi l ionária da anglo-holandesa Corus

CHINA O gigante asiático é exceção à regra de que
os países emergentes só investem em mercados
v i z i n h o s . Em 2005, metade dos inves t imentos
c h i n e s e s f o r a m p a r a p r o j e t o s d e r e c u r s o s
naturais na Amér i ca Lat ina. Os ch ineses também
investem pesado em inf ra-estrutura na Áf r i ca para
garant i r supr imento futuro de recursos na tu ra is
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Fonte: Época Negócios, n. 6, p. 142-149 , ago. 2007.




