
Embarcações tangidas pela correnteza: os desafios de uma economia em crescimento 
vertiginoso  
 
Não é segredo para ninguém que as economias da Índia, China e de outras nações em 
desenvolvimento vêm crescendo de forma extraordinária nos últimos anos. Muitos 
empreendedores começaram com pequenas empresas, que depois cresceram; cresceu o 
número de pessoas com empregos melhores e muitas firmas se acham hoje em posição de 
destaque na economia global. Parece um negócio bom para todos.  
 
Embora o crescimento econômico seja algo desejável, empresas situadas em economias de 
crescimento vertiginoso enfrentam inúmeros desafios de peso, os quais, se não forem 
devidamente solucionados, restringirão a capacidade das empresas de se beneficiarem desses 
mercados, segundo especialistas da Wharton. Os desafios se estendem por inúmeras áreas: 
práticas de contratação, mudança de cultura e até questões relacionadas à qualidade do 
produto e ao meio ambiente.  
 
John Zhang, professor de Marketing, refere-se a esse crescimento vertiginoso, ou 
hipercrescimento, como “bênção e maldição a um só tempo” para as empresas — uma frase 
que sintetiza bem os pareceres de todos os professores da Wharton entrevistados pelo 
Knowledge@Wharton para este artigo. “O hipercrescimento pode ser algo bom ou ruim”, diz 
Zhang. “Pode causar muitos problemas, mas oferece também muitas promessas.”  
 
As empresas localizadas em países que atravessam uma fase de grande crescimento 
econômico são como “embarcações tangidas pela correnteza”, diz Zhang. “Ninguém precisa 
fazer coisa alguma, o barco desliza impulsionado pela água. Como a embarcação já está no 
rio, não há necessidade de nenhum outro procedimento mais elaborado — refiro-me a 
estratégias, treinamento de funcionários e tudo o mais — para que a empresa cresça. Toda 
empresa situada num contexto econômico de franco crescimento se vê naturalmente diante de 
muitas oportunidades — e não só no segmento em que opera, mas também em segmentos 
que se abrem à sua atuação. É isso que vêm fazendo algumas companhias chinesas.” Alguns 
fabricantes chineses, por exemplo, operam agora também no setor de hotelaria e turismo.  
 
É o que pensa também Daniel A. Levinthal, professor e presidente do Departamento de 
Administração da Wharton. De modo geral, diz ele, as empresas em economias em rápida 
expansão se sentem “impelidas a agarrar as oportunidades e firmar posição em mercados em 
crescimento. Ao mesmo tempo, porém, é preciso estar atento à manutenção da qualidade e da 
reputação da companhia. Os desafios variam conforme a empresa”.  
 
É claro que outros países tiveram crescimento acelerado no passado. A industrialização ganhou 
fôlego em fins do século 19 nos EUA e, num espaço de poucas décadas, os EUA se tornaram a 
mais formidável potência industrial do mundo. Contudo, Levinthal observa que as economias 
emergentes de hoje têm provavelmente pouco o que aprender com a experiência americana.  
 
“Quando nos referimos ao desenvolvimento das estradas de ferro e de outras inovações, vêm-
nos à mente a formação de novas indústrias no início da Era Industrial, ao passo que no 
contexto das economias emergentes, o que se observa é o rápido desenvolvimento das 
empresas e indústrias já existentes”, assinala Levinthal. “É verdade que os call centers na 
Índia constituem uma nova forma de negócio, mas não é como se nunca houvessem existido.” 
 
Isso torna a tarefa das empresas em economias emergentes mais fácil sob alguns aspectos, 
diz Levinthal. Uma vez que os negócios já se encontrem bem definidos — quer se trate de um 
call center, quer se trate de uma siderúrgica na Índia, uma montadora ou uma empresa de 
calçados na China — as empresas têm a vantagem de não ter de começar do zero. Contudo, 
Levinthal observa que essa vantagem pode também aumentar a pressão sobre uma 
companhia que queira crescer rapidamente, elevando as chances de decisões equivocadas 
simplesmente porque a pressão não lhes permite trabalhar com base em um planejamento 
adequado. Tais riscos podem surgir, por exemplo, “quando uma empresa local tenta ganhar 
escala e eficiência antes da entrada no país de grandes companhias multinacionais 
estrangeiras” dispostas a se estabelecerem naquele mercado. 



 
Há outros desafios. Zhang cita vários e diz que embora se apliquem à China, podem se aplicar 
também a outras economias emergentes. “Os países talvez tenham de lidar com o aumento do 
preço do petróleo, das commodities e de outros recursos, principalmente a China e a Índia. Os 
custos de mão-de-obra também sobem. Em algumas regiões da China, o mercado de trabalho 
é muito disputado, de modo que é preciso pagar mais para que as pessoas se interessem em 
trabalhar para você.”  
 
O hipercrescimento pode também pressionar a economia com inflação e desigualdade de 
renda. A inflação na China está acima de 6%, diz Zhang. Se nada for feito, o aumento dos 
preços no país pode desencadear uma “instabilidade social”. Um terceiro risco é a degradação 
ambiental. A terra, antes reservada à agricultura, passou a servir à produção industrial, 
gerando com isso graves problemas ambientais na China. Outro risco em economias em 
expansão é o aumento da possibilidade de corrupção. “Haverá muito dinheiro sobre a mesa — 
ou embaixo dela”, diz Zhang.   
 
Em fase acelerada de crescimento, algumas empresas e autoridades do governo podem 
pressionar para que o desenvolvimento se dê ainda mais depressa. Com o tempo, as 
expectativas das pessoas aumentam e o risco de que fiquem desapontadas e revoltadas 
também. “É como andar de bicicleta”, diz Zhang. “É preciso manter uma certa velocidade para 
não cair. Mas se a velocidade for muito exagerada, também pode haver problemas.”    
 
“Conflitos e decisões incompatíveis” 
 
Peter Cappelli, professor de Administração e diretor do Centro de Recursos Humanos da 
Wharton, diz que as questões relativas à contratação e à cultura corporativa estão entre as 
mais difíceis a serem enfrentadas pelas empresas em economias de crescimento acelerado. 
Cappelli, juntamente com Jitendra Singh e Michael Useem, professores de Administração da 
Wharton, está conduzindo um estudo sobre as 100 maiores empresas da Índia. O estudo ainda 
não foi concluído, mas Cappelli observa que as entrevistas com os CEOs dessas empresas 
mostraram que a questão do emprego aparece em primeiro lugar em sua lista de prioridades. 
A principal preocupação desses executivos é administrar as culturas das empresas.  
 
Além do processo usual de contratação, retenção de empregados e questões ligadas ao seu 
desenvolvimento— que não são fáceis de lidar em contextos de crescimento acelerado — as 
empresas indianas enfrentam também uma dificuldade correlata que é a de transmitir aos 
funcionários as culturas corporativas das empresas, assinala Cappelli.  
 
“As pessoas interferem na cultura dessas empresas e a modificam constantemente”, explica. 
“Elas crescem a um ritmo tão veloz que os empregados contratados em períodos diferentes 
passam por experiências que não correspondem à verdadeira natureza da companhia.” A 
Infosys, por exemplo, gigante da área de serviços de tecnologia da informação de Bangalore, 
“era uma empresa diferente quando, no início, contratou 500 pessoas. Hoje a empresa tem 
milhares de funcionários. Há um centro de treinamento enorme que explica o funcionamento 
da empresa aos empregados”.  
 
Cappelli diz que os CEOs das empresas indianas que ele está estudando levam a questão a 
sério e se reúnem regularmente com os empregados para discutir e fortalecer suas culturas. 
Os executivos sabem que a incorporação da cultura da empresa pelos empregados é 
fundamental para que estejam preparados e possam enfrentar as decisões do dia-a-dia em 
sintonia com os valores e objetivos da empresa. “Comunicação e cultura são importantes 
porque a cultura pode ser reforçada pelas regras da empresa.  
 
Se você não administra a cultura, seus funcionários perceberão de formas diferentes os 
objetivos da companhia. Isto significa, em outras palavras, que quando ninguém os estiver 
observando, farão coisas distintas que podem resultar em conflitos e decisões incompatíveis. 
Se as pessoas não estiverem em sintonia, o trabalho de supervisão terá de ser intenso, o que 
pode sair muito caro.” 
 



Surgiram outras questões relacionadas aos recursos humanos na Índia. “Parece haver uma 
escassez de profissionais na média gerência, gente que entenda de metodologia de trabalho 
contemporâneo e que fale outros idiomas”, diz Levinthal. “O número desses profissionais vem 
aumentando, mas o aumento da demanda é maior do que a oferta.  
 
O desafio para os call centers, por exemplo, é saber se suas unidades devem se instalar fora 
de Hyderabad, e ali explorar novos contingentes de mão-de-obra, ou se devem facilitar a 
realocação dos gerentes para o centro corporativo daquela localidade. Essas empresas 
geralmente estão localizadas em áreas próximas da concorrência, facilitando as investidas do 
seu pessoal em busca de contratos um pouco melhores. As empresas deveriam oferecer às 
pessoas planos de carreira em vez de propor a elas simples contratos de trabalho.”  
 
“Empregabilidade: um descompasso” 
 
Saikat Chaudhuri, professor de Administração da Wharton, diz que a Índia sofre de um 
“descompasso de empregabilidade”, sobretudo em setores como os de tecnologia da 
informação e varejo. A Índia produz numerosos bacharéis, mas muitos não recebem 
treinamento suficiente para se manterem efetivamente em seus empregos.  
 
“Falta à Índia numerosos gerentes de nível médio”, diz Chaudhuri. “Há profissionais em postos 
elevados, mas não nas fileiras da média gerência. Em empresas de tecnologia da informação, 
profissionais da área técnica são promovidos para a gerência de projetos, mas faltam a eles as 
habilidades necessárias para interagir com os clientes.” Na Índia, as chamadas “escolas de 
conclusão” surgiram para preencher esse vazio, porém Chaudhuri não sabe ao certo qual seria 
de fato a solução de longo prazo. “Não sei se a resposta está nas escolas de comércio ou em 
programas universitários; provavelmente um pouco das duas coisas”, diz ele.  
 
As empresas indianas também precisam de muito empenho para descobrir gerentes talentosos 
capazes de equacionar os problemas relacionados à distribuição dos seus produtos e à gestão 
de suas cadeias de suprimentos. “Tropeça-se um pouco na logística”, diz Chaudhuri. “Não há 
infra-estrutura suficiente fora das cidades, o que restringe as possibilidades de mercado.  
 
Quem não tem experiência de gestão terá muita dificuldade em lidar com esses desafios. 
Muitas empresas querem pessoas com vasta experiência, mas não será fácil conseguir isso. É 
fácil achar pessoas que já trabalharam no exterior e nos mercados locais, mas é difícil achar 
gente que já fez as duas coisas e pode contribuir com essas duas perspectivas. Aí está o x da 
questão.” 
 
A procura de talentos na China 
 
Witold Henisz e Marshall Meyer, professores de Administração da Wharton, observam que as 
deficiências na área de gestão ocorrem também na China. Henisz, que participou de reunião 
recente do Fórum Econômico Mundial em Dalian, na China, e também do programa de MBA 
Executivo da Wharton para estudantes de Xangai, teve a oportunidade de ouvir gerentes 
chineses discutirem questões relacionadas ao fenômeno do crescimento. “Fiquei surpreso em 
saber que há uma escassez de gerentes capazes e bem preparados na China”, lembra-se. “Os 
executivos queixavam-se de que não conseguiam encontrar pessoas capazes de raciocinar de 
forma criativa e que pudessem preencher os postos da alta gerência.” 
 
Henisz observa que ouviu tais queixas tanto de multinacionais em atividade na China quanto 
de companhias autóctones. As queixas sobre a escassez de gerentes não são novidade alguma 
no país, mas Henisz acredita que “o quadro está piorando. Ouvi há cerca de um ou dois anos 
como a gestão de recursos humanos estava se tornando cada vez mais crítica para o sucesso 
da empresa”.  
 
Meyer, que visitou a China muitas vezes para fazer a pesquisa, acredita que o país, em algum 
momento, fará a opção pela economia de serviços. Nesse momento, precisará ainda mais do 
que hoje de gerentes talentosos. Um fator que limita a disponibilidade de gerentes é o fato de 



que o rápido crescimento no interior da China desestimula os gerentes a se deslocarem para 
as regiões costeiras, que foram por muito tempo responsáveis pelo crescimento do país.  
 
“Encontrar bons profissionais não é fácil”, diz Meyer. “Basta conversar com qualquer 
headhunter. Eles estão sempre à caça de bons gerentes — muito embora haja um excesso de 
graduados nos cursos superiores do país. É uma deficiência muito grave.”  
 
O crescimento extraordinário da China pressionou de forma incomum as empresas em razão 
de pareceres conflitantes no tocante à forma como o crescimento é entendido pelo governo 
central de Pequim e pelos governos das províncias de todo o país. “É um paradoxo”, diz Meyer. 
“Enquanto o governo central tenta controlar o crescimento, as províncias fazem o oposto.” 
 
Os governos das províncias fazem o que podem para estimular o crescimento, uma vez que as 
autoridades locais são premiadas por incentivarem o “crescimento a qualquer preço”, 
acrescenta Meyer. Já o governo central quer desacelerar o ritmo de crescimento porque, para 
Pequim, o crescimento do país tem se dado de forma extremamente desequilibrada, não só 
entre áreas rurais e urbanas, onde a defasagem em relação ao PIB tem crescido 
significativamente, ou entre as regiões do interior e do litoral, mas também por setor.  
 
Cerca de 50% do PIB chinês é constituído por investimentos em ativos fixos — estradas, 
pontes, bens imóveis e fábricas — enquanto outros 30% a 40% são constituídos por 
exportações. Um percentual surpreendentemente pequeno do PIB chinês, talvez 10%, 
corresponde aos salários das famílias.  
 
“A economia chinesa tem sido impulsionada por esses ativos fixos e pelas exportações, e não 
pelo consumo das famílias”, diz Meyer. Isso coloca um problema de sustentabilidade de longo 
prazo: quantas estradas, túneis e fábricas a China é capaz de construir? Quanto o país pode 
investir em bens imóveis? Haverá um limite máximo para as exportações chinesas antes que 
seus parceiros comerciais se enfureçam e comecem a tomar medidas comerciais retaliatórias?  
 
O hipercrescimento chinês é sustentável? “Na minha opinião”, diz Meyer, “muitos chineses não 
acreditam nisso, principalmente no governo central, onde há um esforço para que a economia 
passe a ser impulsionada pelo consumo das famílias”.  
 
Meyer prevê que, não demora muito, o setor de serviços proporcionará à China novas 
oportunidades de crescimento. Isto porque as famílias se esforçarão mais para chamar a si 
essa responsabilidade. Elas utilizarão sua renda para financiar os estudos, cuidados com a 
saúde e a aposentadoria — o que significa oportunidade de negócios para médicos, dentistas, 
funcionários de universidades privadas, provedores de serviços financeiros e outros. “Hoje, as 
famílias estão poupando o máximo que podem pensando em educação, despesas médicas e de 
aposentadoria porque a China não conta com nenhum sistema previdenciário de fato”, diz 
Meyer. “Contudo, se o governo central e demais níveis de governo forem capazes de 
estruturar uma rede de segurança social que permita o acesso à saúde e a criação de um 
sistema de seguridade social, aí então o consumo das famílias aumentará.”  
 
Crescimento e colapso na América Latina 
 
Algumas economias emergentes latino-americanas tiveram um crescimento acelerado, mas 
sua experiência é diferente da experiência indiana e chinesa. Primeiro, porque as taxas de 
crescimento não são tão elevadas quanto as da Índia e da China. Além disso, os executivos 
latino-americanos, dado o histórico de volatilidade da economia da região, sabem que na 
esteira do crescimento pode vir o colapso.  
 
Gerald A. McDermott, professor de Administração da Wharton, que acompanha de perto a 
economia Argentina, diz que o PIB do país cresceu de 7% a 8% ao ano nos últimos quatro 
anos. Contudo, diferentemente de chineses e indianos, um dos principais desafios para os 
executivos argentinos que lidam com a questão do crescimento é saber se ele terá vida curta.  
 



“A primeira coisa com que devemos nos preocupar em se tratando da América Latina — tanto 
no que se refere ao país quanto à indústria — é saber o que nos leva a crer na possibilidade de 
crescimento a uma taxa dessas, ou se seria o caso de outro ciclo de crescimento e colapso”, 
observa McDermott. “Essa é a primeira coisa que todo o mundo, nos mercados emergentes, se 
pergunta. Até mesmo na Argentina as taxas de investimentos continuam baixas porque, de 
certa forma, muitos investidores não confiam na sustentabilidade do país em razão do seu 
histórico. Uma taxa de 8% ao ano não é sustentável, mas talvez 5% seja.”  
 
Além disso, diz McDermott, é preciso saber também qual a posição do país no ciclo de 
crescimento. “Se você vem de uma taxa de crescimento muito baixa, há uma fase do ciclo 
capaz de dar sustentação a uma taxa elevada de crescimento.  
 
O crescimento decorre simplesmente de uma alteração ocorrida uma única vez na taxa de 
câmbio ou de preços relativos que em breve se esgotarão, por assim dizer. O receio na 
América Latina — sobretudo nos mercados agrícolas e de commodities argentinos e, de certa 
forma, nos mercados brasileiros também — é que o país esteja diante de um boom. A grande 
questão é saber em que momento as empresas deixarão de comprar terras e de contratar 
trabalhadores. Qual seria o tamanho ideal delas?”  
 
Parte da resposta consiste simplesmente em um trabalho de previsão. Contudo, McDermott 
adverte que uma previsão acurada pode se tornar mais difícil em razão de vários fatores — 
políticas governamentais, acordos trabalhistas e estabilidade geral da economia. Muitas vezes, 
a incerteza econômica faz com que as empresas se tornem complacente: elas sabem que 
haverá dinheiro durante o período de crescimento e que isso as deixará em situação 
confortável.  
 
Elas têm consciência de que investir em novas fábricas, equipamentos ou em treinamento de 
funcionários é arriscado em face da possibilidade de um esfriamento da economia. Ao mesmo 
tempo, tomam a estrada mais fácil confiando no corte de custos e na mão-de-obra barata para 
estimular o crescimento.  
 
Uma razão pela qual as empresas argentinas não investem mais em si mesmas se deve ao 
fato de que temem que seus esforços sejam frustrados pelas políticas anticomerciais do 
governo central, diz McDermott. “O atual governo manipula as regras freqüentemente — 
interfere nas regras tributárias e acusa as empresas de agir de má fé — de uma forma tal que 
produz muitas incertezas.  
 
A indústria de energia não sabe se deve ou não investir. Ela resiste à idéia porque o governo 
se indispõe contra as empresas do setor por coisas mínimas. As disputas se devem, em parte, 
à política de modo geral. Portanto, quando uma empresa qualquer ingressa em um ciclo de 
crescimento, deve-se perguntar: “Qual a postura do governo? As políticas públicas em vigor 
favorecem de algum modo os investimentos e a geração de valor? Se não, as empresas 
competirão com base na redução de custos e na mão-de-obra barata. Se houver uma crise 
qualquer, despedirão os empregados.”  
 
Segundo McDermott, os governos regionais em países como a Argentina devem trabalhar 
muito próximos das empresas para ajudá-las a criar produtos mais sofisticados e de valor 
agregado que possam ser vendidos no mercado interno e externo com maior lucro — uma 
idéia que pode ser aplicada a diversas localidades, e não apenas à América Latina. Tal 
cooperação ocorreu entre a província Argentina de Mendoza e a indústria vinífera local.  
 
Mendoza e as associações comerciais criaram uma agência de fomento à exportação para as 
vinícolas (e para outras empresas também), observa McDermott. Jornalistas e outras pessoas 
interessadas na produção de vinhos foram convidadas a visitar as vinícolas de Mendoza onde 
receberam informações sobre vinhos e mercados externos. 
 
 
 



“A empresa deve dizer para si mesma: ‘Estou desfrutando de um alto nível de crescimento 
agora graças ao dinheiro oriundo de uma estratégia específica. De que forma posso mudar 
essa estratégia de tal modo que eu possa galgar mais um degrau na cadeia de valor?’ Se a 
empresa se limitar a atividades de baixo valor agregado, não será bem-sucedida.”  
 
Chaudhuri diz que as empresa indianas também devem enfrentar esse desafio. “Na Índia, o 
setor de serviços atingiu um índice elevado de crescimento. Aos poucos, o setor de fabricação 
vai ganhando fôlego. Contudo, ele não realizará plenamente seu potencial se seus produtos 
atenderem apenas aos segmentos menos abonados. O setor agrícola não cresceu nos últimos 
tempos. A única maneira de fazer a agricultura crescer a taxas de 10%, em vez de 3% a 4%, 
é pela adição de valor aos produtos: em vez de vender batatas, vender batatas fritas.”  
 
Vários estados estão promovendo esse enfoque auxiliando empresas de pequeno e médio 
porte a desenvolver instalações de produção conjuntas para que haja economia de escala. 
Chaudhuri ressalta, por exemplo, que o estado de Bengala Ocidental vem trabalhando dessa 
forma para incrementar sua indústria tradicional de couro. Além disso, o governo central 
montou um centro de tecnologia para o desenvolvimento de novas aplicações para a juta, um 
produto há tempos utilizado na fabricação de bolsas e cuja resistência elástica permite que 
seja utilizada também na construção de estradas.  
 
Passando para o próximo nível 
 
Talvez o maior desafio para as empresas que experimentaram o fascínio das economias de 
crescimento acelerado consista em se preparar para competir vitoriosamente na economia 
global. Segundo Henisz, é preciso que essas empresas entendam que fazer a transição não 
será tão simples quanto a exploração do crescimento econômico em seu país de origem. “As 
empresas terão de dar duro para atingir uma sofisticação maior em segmentos como os de 
sistemas de controle financeiro e de construção de marca.  
 
Poucas dessas empresas investem na construção de sua marca porque a demanda é apenas 
interna. Agora, se quiserem vender para o exterior, é preciso ter marca e reputação.” 
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