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Pendurados
nos preços
Não é uma situação muito
saudável ficarmos pendurados na
elevação dos preços mundiais

No ano passado, as exportações brasi-
leiras cresceram 17% em valor, mas a quanti-
dade exportada cresceu menos de 5%. Cerca
de 12% da expansão das exportações se deve
simplesmente ao aumento do preço dos pro-
dutos. Neste ano de 2007 corremos um risco
real de ver o aumento da quantidade de pro-
dutos exportados se aproximar de zero, quer
dizer, crescimento nulo, isso num momento
em que já se observamos sinais de desaqueci-
mento da economia mundial e, portanto,
perspectiva de crescimento mais lento dos
preços.
Não devemos ignorar que o sucesso que tive-
mos nos últimos quatro anos no comércio ex-
terior brasileiro, principal responsável pelo
acúmulo recorde de reservas de US$ 100 bi-
lhões que ora se comemora,se deve a duas cir-
cunstâncias: à própria expansão da economia
mundial desde o início do século e ao aumen-
to vertiginoso dos preços dos produtos que
exportamos, uma situaçãona verdade produ-
zida por aquela expansão.
Não é uma situação muito saudável ficarmos
pendurados na elevação dos preços mun-
diais, mesmo quando eles atingem em bloco
aqueles setores onde somos fortes competi-
dores. Ora, dois mil anos de história já deve-
riam ter ensinado aosbrasileiros que não exis-
tem aumentos de preços definitivos porque é
da própria natureza do comércio que eles su-
bam e desçam.
Nos últimos quatro anos o Brasil se beneficiou
dos aumentos de preços provocados pelo
crescimento da economia mundial de uma
forma que não costuma se reproduzir muito:
tivemos crescimento forte nos Estados Uni-
dos, simultaneamente ao espantoso cresci-
mento chinês, à recuperação da economia ja-
ponesa e à própria Europa, mesmo conti-
nuandomeio murcha,crescendoentre2,5 %a
3% . O Brasil era aquele barquinho que estava
no mar, o nível do mar subiu e nós subimos
com ele. Não é uma situação confortável, no
entanto, verificar que nosso crescimento de-
pende da força que vem de fora. Nós estamos
usando essa energia, mas é uma energia que
está fora de nosso controle.
No curtoprazo os preçosse mantêmporque a
demanda dos nossos produtos continua cres-
cendo, embora de forma menos robusta, en-
quanto a oferta desses mesmos produtos de-
mora um pouco a se realizar. É um equívoco
acreditar que é uma situação imutável: basta
observarosenormes investimentosqueestão
sendo feitos para aumentar a oferta de miné-
rio de ferro, de níquel, de cobre, de cimento,
alumínio etc. de forma que em dois ou três
anos deve aumentar a oferta desses produtos
e com a demanda entrando numa certa mur-
cha(porque jácresceu oquetinha decrescer),
vai haver o ajuste de preços.
Nós devíamos estar debruçados hoje neste
problema, buscando meios de dar suporte ao
setor exportador para investir na diversifica-
ção da pauta de produtos e criar condições de
política econômica para atrair de volta as em-
presas que pararam de exportar por força da
defasagem cambial. Preferimos, como de há-
bito, fazer festa para o menos relevante, como
essa história da ultrapassagem de US$ 100 bi-
lhões de reservas.
Isso não tem nada de excepcional, pois nesse
período de expansão do comércio mundial
todos os países aumentaram suas reservas .
A China por exemplo está com reservas de US$
1,1 trilhão e com o doce dilema de saber o que
fazer com elas a nãoser comprar títulos do Te-
souro dos países vizinhos, pois já está abarro-
tada de títulos americanos que rendem 5,5%
ao ano.Sua taxa de jurosinterna é demenos de
2%. Oque édiferente noBrasil éo custosocial
de manter a reserva externa de US$ 100 bi-
lhões, pois nós pagamos nossa dívida interna
com um juro muito maior do que a taxa que es-
sas reservas vão obter lá fora. Em nenhum lu-
gar há uma diferença tão grande entre taxas de
juro internae externacomo noBrasil, que,por
isso, continua sendo o grande presunto à dis-
posição dos especuladores financeiros. Não
há nenhuma dúvida de que temos o maior
custo social do mundo entre as nações emer-
gentes: cada dólar colocado em nossas reser-
vas custa mais do que qualquer dólar coloca-
do nas reservas dos demais países.

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA-USP,
ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento;
deputado federal (1986/2006)
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Peter Drucker, um ano depois
Primeiro “guru” da administração, Peter Drucker, deixou uma
obra que é hoje mais atual do que quando foi publicada

Há pouco mais de um ano, falecia aos 95
anos de idade Peter Drucker, considerado unani-
mementeoteórico daadministraçãoporexcelên-
cia. Esta é, sem dúvida, sua faceta mais popular,
masapenas nosofereceumavisão parcialdetoda
sua produção intelectual. Ele se definia como um
“ecologista social” que estudava o ambiente cria-
do pelo homem. Como seu objeto de estudo, sua
obra magna é hoje mais atual do que quando foi
publicada. Peter Ferdinand Drucker nasceu em
Viena em 1909 no seio de uma família culta, fer-
mento de sua vocação literária e de sua inquietude
intelectual. Estudou direito em Hamburgo e
Frankfurt, enquanto trabalhava, primeiro na em-
presa exportadora e, depois, como jornalista.
Diante do avanço do nazismo, abandonou a Ale-
manha e se estabeleceu em Londres, onde traba-
lhou para uma empresa financeira e assistiu às au-
las de John Maynard Keynes. Em 1937, se mudou
para os Estados Unidos. Tempos depois, se tornou
professor e consultor, atividades que alternou
com a de escritor.
Suas primeiras publicações americanas — The
End of Economic Man e The Future of Industrial
Man — são análises sociais e políticas brilhantes.
The Future of Industrial Man foi o primeiro livro
que indicou que a corporação empresarial é uma
organização social, uma comunidade, ao mesmo
tempo que é um órgão econômico. Esta obra mo-
veu a General Motors a lhe propor que analisasse
sua estrutura e suas políticas empresariais. Este
seria a origem de Concept of the Corporation
(1946), em que Drucker demonstra sua singulari-
dade e sua capacidade criativaao aplicar a análise
política ao estudo das corporações. Ao analisar a
empresa dentro da sociedade, Drucker destaca
que a corporação precisa estar organizada de tal
forma quecumpra suas obrigações sociaisao pro-
curar seu próprio interesse mediante a busca do
benefício.
Ao que se refere ao seu trabalho no colosso do au-
tomóvel, Drucker examina explicitamente, em
muitos casos pela primeira vez, grandes temas co-
mo o exercício da liderança, a formulação de es-
tratégias, adefinição daspolíticas básicase oesta-
belecimento decritérios objetivosde decisão,que
deveriam constituir os pilares do funcionamento
de uma organização. A partir de então, Drucker
dará seu conselho a grandes empresas e institui-
ções, de General Electric a Citibank ou Sears, tor-
nando-se o primeiro “guru” da administração. Em
suas obras dedicadas mais especificamente à di-
reção deempresas, esclarece suapenetrante con-
cepção de quais são os fundamentos da descen-
tralização e a responsabilidade, da promoção dos
trabalhadores e diretores, do desenho dos postos
de trabalho, do papel do benefício, da direção por
objetivos, entre outros.
O pensamento de Drucker sobre a arte de gover-
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Foco no mercado interno
O N OVO S U RTO DE BAIX A QU E I M PAC TO U

as bolsas de valores internacionais, ontem, ex-
ceções à parte, com reflexo direto na bolsa bra-
sileira, deve ser visto no contexto da anormal
valorização dos ativos empresariais ocorrida
nos últimos tempos, e, no caso brasileiro, no
contexto da situação mais saudável das finan-
çasnacionaisem comparaçãocommomentos
históricos anteriores do mercado financeiro.

Com reservas em moeda estrangeira da or-
dem de US$ 100 bilhões, nível alcançado esta
semana, o Brasil encontra-se muito mais pro-
tegido de eventuais novas crises internacionais
do quehá dezou vinteanos. E,mais capitaliza-
das, nossas grandes empresas, estatais ou pri-
vadas, encontram-se hoje mais preparadas pa-
ra enfrentar tempestades financeiras ocasio-
nais que, porventura, venham a abalar tempo-
rariamente a economia mundial.

Até agora, nada indica que as quedas verifi-
cadas esta semana no mercado acionário
mundial tenham alguma tendência à conti-
nuidade em larga escala, sinalizando mais um
rearranjo de mercado em função de notícias
localizadas, no caso da China, ou de busca de

patamaresmaisrealistas denegociação,tendo
em vista sinalizações que indicam um recuo da
economia norte-americana. O abalo registra-
do nos últimos dias, porém, deveria servir de
recado aos que ainda não acreditam na possi-
bilidade de o Brasil vir a crescer, daqui para
frente, em ritmo superiorao registrado na últi-
ma década. O momentode incrementar nosso
mercado interno é agora, e será esse incremen-
to, ao gerar nova escala de consumo e de pro-
dução, mais robusta, que permitirá a nosso
País fortalecer-se ainda mais, ocupando lugar
mais proeminente no rankingdas nações mais
desenvolvidas.

Em Brasília, GovernoFederal e representan-
tes do povo, no Congresso Nacional, debru-
çam-se às voltas com as propostas de cresci-
mento embutidas no Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC).Que membrosda situação
edaoposiçãoparlamentar atentemparaaim-
portância do momento, passando a procurar
efetivamentecontribuirpara orápidoaperfei-
çoamento das propostas, permitindo, assim,
votar, o mais rápido possível, projetos e progra-
mas que visem o real desenvolvimento do País.
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nar é único e polifacéticoao mesmo tempo. Partiu
da filosofia social, passou a estudar as organiza-
ções da sociedade industrial e foi parar na admi-
nistração, para finalmente repensar a sociedade
pós-industrial e do conhecimento. Drucker lan-
çou uma luz poderosa sobre a crescente comple-
xidade da sociedade ao contemplá-la como uma
sociedade das organizações e instituições que,
graças ao seu caráter integrado, reduzem e admi-
nistram a complexidade. Como confessa em sua
autobiografia, alternou livros de síntese social e
política e obras sobre administração, alternância
aguda, filha de uma visão avançada.
Entre as organizações configuradoras da “grande
sociedade”, destacam-se certamente as empresas
por sua influência. Por suavez, as corporações es-
tão dominadas pelo ethos de nossa época, de for-
ma que não convém uma gestão empresarial neu-
tra. Esta mútua retroalimentação é um dos gran-
des descobrimentos e, sem dúvida, um dos “se-
gredos” de seu sucesso como “profeta” da admi-
nistração. Precisamente o progresso da sociedade
pós-industrial e do conhecimento é o que colo-
cou mais em destaque a oportunidade das insti-
tuições empresariais.

Além de difundir o sentido
atual de administração e de
outros conceitos, como recur-
sos humanos, descentraliza-
ção, eficácia, trabalhador do
conhecimento, direção por
objetivos, antecipou tendên-
cias e descontinuidades: as ca-
racterísticas da pós-moderni-
dade, a influência das mudan-
ças tecnológicas no trabalho e

na empresa, o principal papel da inovação e do
empreendedorismo, a crise do reducionismo
econômico e a queda de um de seus devedores, o
totalitarismo marxista. Escreveu mais de 30
obras,às quaisse podeacrescentardezenas dear-
tigos, tanto científicos como jornalísticos.
A título de exemplo, vale lembrar que é o autor
com mais trabalhos publicados na prestigiosa
Harvard Business Review.
A única objeção de peso é que, ao longo dos anos
de estudo da obra de Drucker, notei não a repeti-
ção na qual freqüentemente cai, o auto-elogio
compreensível ou a possível acusação de “super-
ficial” (em muitas páginas é, mas quer sê-lo e,
além disso,penso queestá francamentelegitima-
do para sê-lo). O único “porém” é que, dispondo
de tão ampla formação intelectual, não tenha de-
dicado mais esforços etalento às grandes pergun-
tas que estão nos fundamentos do comporta-
mento humano nas organizações que, por outro
lado, não evita delinear.

Guido Stein é professor deGestão de Pessoasnas organizações
do Iese, escola de negócios da Universidade de Navarra, Espanha
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«A área econômica está blindada pelo
sucesso. Desde a proclamação da

República, os fundamentos da economia
não estavam tão sólidos»
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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