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A economia está mais estável como há muito tempo não se via, e muitos 
setores estão “a todo vapor” ao menos por enquanto. 
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William B. Jones Jr. 

Este é um momento decisivo para as empresas no Brasil: a economia como 
um todo está mais saudável e alguns dos principais setores de mercado  
do País desfrutam de uma forte posição competitiva. Com suficiente liquidez 
global e melhores bases econômicas, as grandes empresas locais estão se 
beneficiando do menor custo de capital e de um maior nível de opções para 
o financiamento de seu crescimento. Condições estáveis também colaboram 
para que as empresas multinacionais possam estabelecer plataformas de 
exportação no Brasil ou buscar o crescimento em seu mercado doméstico. 

À medida que a confiança na economia cresce, investidores, classificadores 
de crédito, analistas e formuladores de políticas declaram que o Brasil pode 
alcançar a posição de investimento por volta de 2009 (Gráfico 1). Essa 
conquista daria às empresas locais um acesso muito maior aos mercados de 
capitais internacionais. Os mercados de moeda local do Brasil tornar- 
se-iam mais comparáveis aos mercados financeiros desenvolvidos, no que 
diz respeito a custos, prazos e vencimentos.

Tais avanços têm implicações diretas em todo o cenário corporativo brasileiro. 
Existem, obviamente, sólidas oportunidades de negócios, mas a volatilidade  
do cenário econômico sugere, contudo, motivos para cautela. De fato, parte 
do otimismo econômico atual é reflexo dos fortes mercados de commodities, 
e alguns setores da economia poderão sofrer uma queda.
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Situação nacional
O Brasil é rico em recursos naturais – 
depósitos de bauxita de alta qualidade, 
minério de ferro, gás natural, níquel, 
petróleo – e excelentes condições para 
a silvicultura e a agricultura. No 
entanto, condições macroeconômicas 
caóticas1, acesso limitado a capital, 
intervenções do governo e um setor 
informal em constante crescimento 
foram, basicamente, os obstáculos 
para que o boom do crescimento 
econômico se concretizasse. O sucesso 
corporativo, limitado a membros de 
um clube exclusivo – alguns poucos 
conglomerados pertencentes a algumas 
famílias, grandes empresas estatais  
e algumas poucas multinacionais –  
tornou necessário o acesso a 
mercados de capitais privados ou 
internos e a um conhecimento 
técnico excepcional em um ambiente 
rigidamente regulamentado.

Desde 1994, a relativa estabilidade econômica e política permitiu ao Brasil 
enfrentar muitos dos obstáculos que, anteriormente, retardaram seu desenvol- 
vimento. Ainda há muito a ser feito para que um crescimento mais acelerado 
possa se tornar realmente sustentável. Porém, a remoção parcial dos obstáculos 
que impediam quase todas as empresas de prosperar foi suficiente para permitir 
que algumas das forças inerentes do País fossem, enfim, exploradas. 

Nos últimos cinco anos, o governo federal do Brasil transformou grandes 
déficits orçamentários primários em superávits (atualmente, 4,3% do PIB), 
reduzindo, assim, a competição por fundos disponíveis nos mercados de 
capitais. Combinado com a estabilidade política, esse esforço fiscal reduziu 
as taxas de juros para menos de 15%, em relação a 40% no período da  
crise financeira de 1998, e permitiu que o prêmio do risco-país caísse para 
cerca de 200 pontos base (de mais de 1.000) em relação ao Tesouro dos EUA. 
Esses avanços promoveram a reaparição de segmentos há muito inativos do 
mercado de capitais: aqueles dedicados ao setor privado. A emissão local de 

Resumo do artigo

O Brasil corporativo vive hoje um momento único  
em sua história, graças a condições econômicas mais 
saudáveis e a uma posição forte em determinados 
setores. 

Essa estabilidade pode ajudar o Brasil a alcançar uma 
classificação de grau de investimento nos próximos 
anos – uma evolução que seria de grande ajuda para as 
empresas locais tomarem empréstimos e crescerem. 

As perspectivas de crescimento para empresas locais 
e multinacionais semelhantes são promissoras em 
áreas como infra-estrutura, indústria de base, bens de 
consumo e varejo e bancos. 

Há sólidas oportunidades de negócios, mas o histórico 
econômico volátil do Brasil sugere motivos para  
cautela, já que parte do otimismo atual é reflexo de 
fortes mercados de commodities. 
 
Artigos relacionados no  
mckinseyquarterly.com

“How Brazil can grow”

“Reining in Brazil’s informal economy”

“The truth about foreign direct investment  
in emerging markets”

1 Em uma tentativa de conter a inflação galopante (entre 1.030% a 1.780% entre 1988 e 1992), o governo lançou 
sete planos econômicos diferentes entre os anos de 1986 e 1991, obtendo êxitos apenas parciais. O Plano Real 
lançado em 1994, finalmente controlou a inflação. 
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Glance: Brazil’s improving economy may lead to investment-grade status by 2009. 
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A economia do Brasil em recuperação

1 Superávit do governo sem as despesas com juros. 
2 Estimativa. 
3 Alteração real no PIB. 

 Fonte: Banco central; MCM; UBS (previsões); análise McKinsey
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2 De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários. 
3 Em 2001, a emissão de dívida corporativa atingiu 20,4 bilhões de reais, caindo mais de 60% por volta de  
 2003; essas cifras incluem debêntures e notas de securitização. 
4  De 1996 a 1999, o prêmio sobre o mercado esteve acima de 100% em 15 de 17 transações relevantes que 
envolviam mudança de controle; nenhuma delas teve prêmio de controle abaixo de 39%.

dívida corporativa atingiu 74,7 bilhões de reais em 20062, em oposição  
a apenas 7,4 bilhões cinco anos antes.3 

Os mercados de ações do Brasil sofreram não somente com a instabilidade 
econômica e a incerteza política, mas também com os padrões pouco 
sólidos de governança corporativa, que levaram a pesados prêmios de controle.4 
A legislação brasileira resistiu às mudanças de governança propostas em 
1999, e os ajustes à lei de valores mobiliários em vigor, embora positivos, 
não corresponderam às aspirações. A solução, voltada para o mercado, veio 
em 2000, com a introdução do Novo Mercado, um segmento de listagem 
especial da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os padrões mais altos 
de governança corporativa estabelecidos no Novo Mercado permitem 
apenas uma única classe de estruturas de cotas e exigem um nível mais alto 
de divulgação. As reações à iniciativa foram positivas, disparando uma 
onda de novas emissões. 
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5  As novas emissões foram precificadas, em média, com múltiplos de P/L de 18,8 e com valore empresarial (EV) 
para múltiplos de EBITDA (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de 9,2; nessa época, 
o mercado mais amplo negociava a um múltiplo de P/L de 11,1 e um múltiplo de EV/EBITDA de 4,8.

Embora a entrada no Novo Mercado seja opcional, os acionistas sentiram 
claramente as vantagens dos melhores padrões de governança: novas 
emissões têm um prêmio médio de 70% sobre as cotas no mercado mais 
amplo5, o que estimulou o interesse de investidores estrangeiros. 

Afinal, algumas ações locais de primeira linha agora possuem condições 
favoráveis para financiamento. As avaliações de fortes empresas locais, como  
a gigante de mineração – Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), aumentaram 
rapidamente, e descontos, em comparação a seus pares globais, pratica- 
mente desapareceram (Gráfico 2). O cardápio de alternativas de financiamento  
se ampliou de modo a incluir instrumentos tais como as notas de securi- 
tização emitidas recentemente pelo Banco Itaú e títulos com vencimentos 
maiores; por exemplo, obrigações perpétuas emitidas pelo Banco Bradesco e 
pela Braskem. Embora há muito disponíveis aos competidores internacionais, 
instrumentos como esses somente agora estão sendo oferecidos no Brasil 
sob termos e condições razoáveis.

Confira as oportunidades
As empresas locais dependeram, por muito tempo, de uma combinação de 
proteções regulatórias (como tarifas de importação) e vantagens estruturais 
(como o baixo custo da mão-de-obra) para fazer frente à competição global. 
Com a rápida mudança no ambiente competitivo, as empresas devem não somente  
continuar refinando suas habilidades operacionais para compensar uma moeda 
local cada vez mais forte e a redução de proteções regulatórias, mas, também, 
acelerar seu crescimento, para alcançar a escala e o escopo necessários para  
competir globalmente. As multinacionais, por outro lado, esforçam-se em 
estruturar de maneira apropriada as oportunidades, visando ganhar acesso aos 
recursos naturais excepcionais do País, bem como a seu mercado doméstico 
promissor. Quatro setores – infra-estrutura, materiais básicos, bens de consumo 
e varejo e bancos – indicam os desafios e as possibilidades visíveis no horizonte. 

Infra-estrutura
O investimento privado em infra-estrutura no Brasil está desacelerado. O 
governo federal tem se concentrado mais em restabelecer a saúde fiscal de 
seu orçamento do que em financiar novos projetos, resultando em décadas 
de sub-investimento. De energia elétrica a transporte e habitação, as 
necessidades são enormes. Para evitar quedas de energia, como o “apagão” 
de 2001, e atender ao crescimento da demanda, a capacidade de geração 
deve aumentar mais de 40% durante os próximos dez anos. As operações 
de distribuição e transmissão devem ser renovadas, para atender aos 
indicadores de desempenho do serviço, e expandidas, para dar apoio 
à elevação da capacidade de geração de grandes projetos, como os 
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complexos hidrelétricos de Belo Monte (na região Nordeste do Brasil) e  
do Rio Madeira. 

A necessidade de novas moradias foi estimada em cerca de 15% do número 
atual, ou sete milhões de novas unidades. Uma grande parte das moradias 
existentes não possui serviços básicos: apenas 65% têm acesso a sistemas de 
esgoto e 15% não possuem água corrente. A incerteza regulatória, todavia, 
permanece como um dos maiores obstáculos ao investimento em habitação, 
tanto pelo setor público, quanto pelo privado.

Também é vital investir em transportes. As estatísticas do governo indicam  
que menos de 30% da extensa malha rodoviária do Brasil (72.000 quilômetros,  
ou cerca de 45.000 milhas) encontram-se em condições adequadas e que 
mais de 40% dela necessitam de renovação urgentemente. Os sistemas 
ferroviário e de navegação, além de necessitarem de modernização e reparos, 
não são suficientemente extensos ou confiáveis para se transformarem em 
alternativas úteis. 

De acordo com uma pesquisa realizada com executivos seniores no  
Brasil, 90% das barreiras a projetos de infra-estrutura envolvem restrições 
financeiras, ambientais e regulatórias.6 Financeiramente, pelo menos,  

Q1a 2007
Corporate performance
Exhibit 2 of 2
Glance: Valuation discounts of Brazilian assets have been significantly reduced. 

g r á f i c o  2  

Reduzindo os descontos

1 Diferença em múltiplo P/L a termo entre os índices MSCI EUA e MSCI Brasil.
2Múltiplo de negociação a partir de 18 de janeiro de 2007; EBITDA = lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
3Companhia Vale do Rio Doce. 

 Fonte: Análise do McKinsey Global Institute
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houve um progresso: a queda constante no prêmio do risco-país cortou  
o custo de capital, um elemento crucial para projetos economicamente 
sólidos. No entanto, a regulamentação tem avançado irregularmente: o setor 
de telecomunicações possui um ambiente regulatório estável e uma  
agência governamental que funciona bem, mas o saneamento, por exemplo, 
ainda aguarda a definição de regras claras para o investimento privado. 

A legislação que rege as parcerias público-privadas estimulou recentes projetos  
bem-sucedidos e deve oferecer condições favoráveis para investimento privado 
também em outros projetos. Porém, os investidores devem ter uma perspectiva 
clara da evolução do ambiente regulatório do segmento no qual pretendem 
atuar. Antes de comprometerem-se com projetos de capital importantes, devem 
também desenvolver habilidades fortes de gestão regulatória, uma vez que  
os processos de revisão de tarifas continuam cruciais para o desempenho. De 
qualquer forma, as construtoras e as empresas de materiais de construções 
esperam beneficiar-se da primeira onda de mudanças, na medida em que  
o Brasil esforça-se para eliminar algumas de suas lacunas de infra-estrutura.

Materiais básicos
Uma combinação saudável de estabilidade econômica, vantagens estruturais  
e uma posição superior nas curvas de custos globais fizeram rapidamente do 
Brasil uma base emergente de fornecimento de produtos agrários (como  
soja e cana-de-açúcar), alumínio e alumina, cobre, minério de ferro, 
níquel, celulose e aço. A expropriação total não é comum, de modo que 
o risco político é baixo. Os mercados domésticos para essas commodities 
continuam atraentes, com alta concentração em muitos segmentos,  
grandes prêmios sobre preços internacionais e potencial de crescimento.  
No entanto, os mercados domésticos são pequenos em comparação  
com os de exportação.

Graças às altas avaliações e ao custo de capital em queda, grandes empresas 
globais, como CVRD, Gerdau e Votorantim Celulose e Papel (VCP),  
podem buscar uma expansão doméstica orgânica e aquisições no exterior. 
Além disso, uma base de capital fortalecida e o acesso ao capital global 
devem permitir a essas empresas defender suas posições locais. Após 
consolidar os mercados regionais, as grandes empresas brasileiras puderam 
começar a competir por ativos na esperança de repelir as tentativas  
das empresas estrangeiras de entrar nos mercados locais. A oferta conjunta 
da VCP e da Suzano Bahia Sul Papel e Celulose pela Ripasa, para dar  
um exemplo, refletiu essa estratégia. 

Várias multinacionais da indústria de base já possuem participações lucrativas 
no Brasil e esperam beneficiar-se duplamente: da acentuada elevação no 
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7  Taxas de juros em crédito ao consumidor sustentadas por descontos em folha de pagamento são, normalmente, 
60% mais baixas do que as de empréstimos a pessoas físicas sem garantias.

preço de ativos locais e da expectativa de que o crescimento do mercado 
doméstico ganhe força. Contudo, agora que os players locais dominantes já 
se consolidaram, entrar no mercado brasileiro se tornou um desafio maior 
para as multinacionais. Por isso, alianças com empresas locais surgem como 
alternativas sensatas.

As grandes empresas brasileiras são grandes competidoras na região, mas não  
deixam de buscar ativos em outras regiões do mundo. A fabricante de  
aço Gerdau, por exemplo, está se expandindo nas Américas. Enquanto isso, 
a CVRD adquiriu uma das maiores mineradoras de níquel do mundo: a 
canadense Inco. Para beneficiar-se ao máximo desse crescimento, as empresas 
brasileiras da indústria de base devem estimular seus talentos gerenciais e 
técnicos – um gargalo crítico, uma vez que as fontes tradicionais de capital 
humano do setor ainda sofrem os efeitos de anos de negligência. Essas 
empresas também devem certificar-se de que suas estruturas de propriedade 
satisfaçam aos padrões internacionais (evitando descontos por práticas 
inadequadas de governança e blocos de controle pouco transparentes, por 
exemplo), e de que sua alavancagem seja satisfatória. Na verdade, uma  
baixa alavancagem deverá permitir que as empresas brasileiras maximizem  
sua flexibilidade estratégica, se o país alcançar o grau de investimento 
necessário. O aumento nos preços das ações também deve impulsionar novos 
movimentos em busca de uma consolidação. 

Bens de consumo e varejo
A redução das taxas de juros e o crescimento do consumo no mercado de 
massa devem gerar um grande impacto nos setores de bens de consumo  
e varejo. O crédito ao consumidor cresceu mais de 26% ao ano nos últimos 
seis anos, sem um aumento significativo na inadimplência. Esse crescimento 
foi impulsionado pela legislação do sistema bancário que permite às 
instituições financeiras oferecer empréstimos a funcionários corporativos 
a um risco mínimo, pois os pagamentos de juros mensais e do principal 
agora podem ser deduzidos diretamente dos contracheques.7 À medida que 
as taxas de juros reais para empréstimos a pessoas físicas continuarem a 
cair, uma expansão do crédito ao consumidor poderá continuar a sustentar 
o crescimento do consumo. Os níveis da dívida relacionada a crédito ao 
consumidor, atualmente em 5,4% do PIB, estão abaixo dos de países como 
o Chile (7% do PIB) e a Espanha (7,5%).

O número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza deve sofrer um 
declínio de cerca de 5% ao ano, durante os próximos quatro anos, em vista do 
crescimento econômico projetado e da distribuição de riqueza entre as classes, 
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que melhora lentamente.8 Uma redução nos níveis de pobreza terá impacto 
direto nas oportunidades para atender ao mercado de massa, cuja participação 
no consumo total deve saltar dos 48% de 2004 para 60%, em 2009. Associado  
a essa tendência, há um crescimento mais rápido do consumo em cidades grandes  
e médias (250.000 a 500.000 e 500.000 ou mais habitantes, respectivamente),  
à custa das maiores (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte).

A capacidade de capturar as oportunidades associadas a esses consumidores 
emergentes depende, em parte, do entendimento de suas preferências  
e restrições. Uma recente pesquisa da McKinsey sugere que mais de 60% das 

rendas mais altas desse grupo seriam 
direcionadas para a alimentação –  
de maior e melhor qualidade. Em 
contraste, o consumidor médio de 
qualquer parte do mundo gasta quase 
60% de toda renda extra em itens 
não-alimentícios, como eletrônicos, 
vestuário e entretenimento.

Um grande problema a refrear o setor, contudo, é o mercado informal. 
Empresas informais representam cerca de 80% do total de vendas no varejo,  
apesar de serem muito menos eficientes do que varejistas formais (os 
varejistas formais e informais do Brasil são 23% e 88% menos eficientes, 
respectivamente, do que os varejistas dos EUA). As empresas informais  
têm, na melhor das hipóteses, acesso restrito a capital e uma falta de incentivo 
real para crescer: quanto maiores os varejistas se tornam, mais eficaz  
a lei se torna em descobri-los e monitorá-los. A pesada carga tributária do 
setor formal, a evasão fiscal e as poucas despesas diretas dão aos varejistas 
informais uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre os formais em 
margens operacionais, apesar das vantagens do setor formal em compras 
a granel e maior produtividade da mão-de-obra. Ao reduzir a carga 
tributária de lojas varejistas de alimentos, alguns países, como o México, 
praticamente eliminaram as empresas informais do formato varejista 
moderno. 

Bancos
O caos econômico dos últimos 25 anos atrofiou gravemente os mercados de  
empréstimo domésticos, e áreas como seguros e investimento de longo 
prazo permanecem subdesenvolvidas. Entretanto, a incerteza com relação 
aos fatores macroeconômicos também promoveu altas margens de lucro  

Os mercados globais de capitais estão 
se expandindo; os fluxos internacionais, 
por exemplo, estão criando ligações mais 
fortes entre os países. Leia “Mapeando 
os mercados globais de capitais”, no 
mckinseyquarterly.com. 

8  Com um crescimento econômico de 3,4% ao ano (conforme estimado pela MCM, uma empresa de pesquisa 
brasileira especializada em assuntos macroeconômicos) e um crescimento populacional de 1,3% ao ano, 
entre 2006 e 2009, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza cairia para 22% da população 
agregada, dos atuais 28%.
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em produtos de ativos e passivos, situando os bancos do Brasil entre os 
mais rentáveis e mais altamente capitalizados do mundo. 

O setor bancário brasileiro deve beneficiar-se significativamente de um 
ambiente macroeconômico estável e do status de grau de investimento 
soberano. De fato, as experiências do México e Portugal, com avanços no  
risco soberano e queda nas taxas de juros, sugerem que esses desenvol- 
vimentos podem acelerar enormemente o crescimento dos mercados 
de capitais locais: os bancos estenderam o crédito aos consumidores e 
às empresas privadas mais livremente e o mercado hipotecário está em 
expansão. Segmentos como gestão de ativos, derivativos, subscrições e 
serviços de consultoria em Fusões e Aqusições também estão em  
expansão. Não obstante, uma estrutura regulatória eficaz é a base de  
todo mercado bancário. Um crescimento sólido somente ocorrerá após  
a introdução dessa estrutura. 

Os domicílios e as empresas do Brasil estão subutilizados em comparação 
a seus pares no mundo desenvolvido.9 Na verdade, empresas que buscam 
uma classificação de grau de investimento em um país ao qual falta  
esse status tendem a ter estruturas de capital mais conservadoras do que 
empresas classificadas similarmente em países que o detém. 

Com poucas exceções, o sistema de bancos comerciais do Brasil está forte- 
memente na mão de instituições locais, o que levou à consolidação do setor, 
que possui uma ampla base de clientes em diversos segmentos e geografias. 
Esses grandes bancos universais locais – controlados com rigor pelo Estado, 
por famílias ou fundações – têm avaliações que lhes garantem acesso 
competitivo ao capital e oportunidades para uma maior consolidação, o 
que diminui (e torna menos atraente) a probabilidade de sua aquisição por 
bancos globais. Somente bancos multinacionais com uma grande ambição  
na região, e altas perspectivas de crescimento de mercado, poderiam justificar 
a aquisição desses players locais para entrar no mercado ou expandi-lo. 
Uma alternativa para as multinacionais seria participarem da eventual 
privatização dos bancos estatais remanescentes ou entrarem em uma 
parceria com um banco doméstico dominante, cujo acionista controlador 
(geralmente, uma família) procura liquidez e diversificação. 

Aumentar a carteira de empréstimos corporativos organicamente pode  
ser uma alternativa atraente: ganhos resultantes de avanços na classificação 
soberana geram retornos maiores em dívida do que em patrimônio, 

9  Em 2004, o total de empréstimos pendentes representava apenas 26% do PIB no Brasil, mas 73% no Chile, 
105% na Espanha e 135% em Portugal.
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pressupondo-se prêmios de risco similares entre as classes de ativos. 
Uma expansão da parte dos bancos de investimento do setor depende, 
normalmente, de crescimento orgânico. As mesas de assessoramento  
e subscrição são dominadas por players globais que, em alguns casos, 
adquirem instituições domésticas para estabelecer uma presença local antes  
de iniciar um esforço orgânico. Tanto o Credit Suisse, quanto o UBS 
optaram por esse caminho: o primeiro, adquirindo uma das mais bem-
sucedidas firmas de investimento locais, o Banco Garantia, em 1998,  
e, posteriormente, adquirindo o prestador de serviços financeiros Hedging-
Griffo, em 2006; o segundo, adquirindo o Banco Pactual, a última 
instituição independente com posição proeminente no mercado, durante  
o primeiro semestre de 2006. Os bancos comerciais locais de grande  
porte são os únicos representantes domésticos, dentre a elite de bancos,  
a oferecer serviços de subscrição e consultoria. 

Do lado dos empréstimos ao consumidor, alguns bancos estrangeiros, como 
o Banco Santander Central Hispano (Santander), em cartões de crédito,  
e o HSBC, em empréstimos a consumidores de baixa renda, estão explorando 
nichos dos mercados de varejo. 

Embora o setor financeiro, como um todo, esteja não somente crescendo, 
mas também expandindo sua oferta de produtos e serviços, o tamanho 
do pool de lucros poderá não aumentar na mesma proporção. Apesar de 
melhores condições de financiamento em geral, o crédito para empresas  
do middle market, pequenas empresas e pessoas físicas continua sendo um 
dos mais caros do mundo. Com maior estabilidade, os fatores que  
hoje beneficiam as grandes empresas se estenderão, provavelmente, ao 
restante da economia, auxiliando tomadores de empréstimos de todos  
os tamanhos. As taxas e as margens de lucro de produtos como hipotecas  
e crédito ao consumidor devem diminuir; assim, mesmo que o setor 
continue crescendo, o impacto da estabilidade sobre o pool de lucros geral 
talvez seja menos positivo.

As empresas brasileiras ainda enfrentam grandes riscos. A redução no 
déficit em conta-corrente do País foi obtida à custa de um dos mais fortes 
mercados especulativos de commodities. Seu colapso poderia levar a  
um movimento de reversão da conta-corrente e, por conseqüência, a uma 
reversão do momentum de classificação de grau de investimento. Um  
comprometimento mais fraco em relação a políticas fiscais cautelosas poderia  
levar a uma maior participação do governo nos mercados de capitais, 
basicamente tirando o espaço de tomadores de crédito privados. As melhorias 
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realizadas em infra-estrutura são irregulares. E os serviços do governo 
(como o sistema judiciário) e o sistema fiscal somente serão aprimorados  
no médio prazo. 

O que o executivo de uma multinacional deve fazer nessa situação?  
Um elemento importante na estratégia de entrada de toda multinacional 
é um forte conhecimento local: gerentes experientes comprometidos 
com a região e acostumados a lidar com as agências de regulamentação, 
funcionários do governo e fornecedores locais. Quanto às empresas  
locais, as melhorias econômicas e o desenvolvimento dos mercados de 
capitais domésticos devem afetar suas perspectivas profundamente.  
O aperfeiçoamento dos padrões locais de governança corporativa deve 
aprimorar as práticas gerenciais e criar um ambiente de investimento mais 
saudável para a poupança doméstica. Com trabalho duro (e um pouco  
de sorte), as empresas locais devem sair dessas mudanças muito mais fortes 
para enfrentar um ambiente de negócios menos protegido e acelerar  
ganhos na produtividade.  Q
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