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Possibilidade de
crescimento
A descoberta do presidente Lula
de que é preciso “destravar” a
economia é um sinal de mudança

Há razões para acreditar que em 2007
vamos ter um crescimento melhor do que a
tragédia de 2006. Para 2006 o Banco Central
havia feito uma importante “concessão”: em
lugar de reafirmar aabsurda proposição que o
Produto InternoBruto (PIB)potencial doBra-
sil é de 3%, ele generosamente aceitou a hipó-
tese de que poderíamos crescer 4%, com uma
“meta” de inflação de 4,5%.
Infelizmente a realidade se recusou a sancio-
nar a esperança (o crescimento) e a “meta” (o
objetivo): vamos terminando com um cresci-
mento chué (abaixo de 3%) e uma esplendo-
rosa taxa de inflação próxima dos 3%. Erramos
na esperança e no objetivo. Nada obstante,
podemoscomemorara grandevitóriadapolí-
tica monetária...
Quais são as razões objetivas para acreditar-
mos na possibilidade de um crescimento
mais robusto em 2007? Existem pelo menos
cinco:
1º) a situação da agricultura é bem melhor do
que a dos anos anteriores;
2º) osetor imobiliário,com aentrada denovos
e importantes protagonistas (empresas e
bancos), está “acelerando” e sinaliza um cres-
cimento maior;
3º) o baixo crescimento da indústria em 2006
sugere que, com a expansão do crédito, a redu-
çãodataxadejuroreal quenãotemporquefi-
car onde está, o aumento da massa salarial e
algum moderado estímulo fiscal o setor pode
ter um crescimento de 6% em 2007;
4º) a descoberta do presidente Lula de que é
preciso“destravar” aeconomia,oque sópode
serfeitoporum ataquecerradodogovernona
busca da sua própria eficiência e a realização
das reformas dos setores que travam o cresci-
mento. Particularmente, por exemplo, a refor-
matrabalhista, nãoparaeliminar direitosmas
para reduzir a carga de custos sobre o salário
que não dizem respeito à Previdência, a per-
missão de negociação entre trabalhadores e
empresários e a redução da insegurança jurí-
dica introduzida pela própria Justiça do Tra-
balho. Mais, a eliminação dos exageros e da
demora de decisões dos mecanismos do ne-
cessário controle ambiental; e, finalmente,
5º)aconsciênciade queasdespesascorrentes
do governo não podem continuar crescendo a
6% em termos reais enquanto o PIB cresce a
2,9%, o que exige a sua imediata estabilização
em termos reais(isto é, a correçãoapenas pela
taxa de inflação).
A posição que o Brasil ocupa no “travamento”
das facilidades de realização de negócios e in-
vestimentos pôde ser contatada em relação a
155 países num levantamento feito em 2005.
É uma posição ridícula: ocupamos a 119ª po-
sição nesse universo, atrás do Chile (25ª), da
Rússia (79ª), da China (81ª) e da Índia (116ª).
Haja “destravamento”!
Existe, entretanto, um grave problema para
“destravar” o “espírito selvagem” dos empre-
sários e convencê-los de que podem tomar
seus riscos sem restrições porque “crescer
ainda é o melhor negócio”.
É preciso mostrar com argumentos sólidos e
irrefutáveis que a desconfiança do setor priva-
do sobre a oferta de energia nos próximos 10
anos é infundada.
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Internacionalizar exige preparo
O número crescente de corporações que partem para a
produção no exterior mostra nova fase da indústria brasileira

Os jornais de grande circulação e as revis-
tas voltadas para negócios têm sido pródigos em
noticiar o atual processo de internacionalização
das empresasbrasileiras. Gerdau,Companhia Va-
le do Rio Doce (CVRD), Companhia Siderúrgica
Nacional CSN) e Embraer, entre outras, já têm lu-
gar reservado nesse noticiário. Novas e nem sem-
preesperadas informaçõessurgemacada dia,co-
mo foi o recente anúncio da Cosan, o maior grupo
sucroalcooleiro do Brasil, de quedeve vir a instalar
plantas deprodução deálcool nosEstados Unidos
e de açúcar na Índia.
Essasnotíciasrevelamnão apenasasfacetasposi-
tivas de uma nova fase da indústria brasileira, co-
mo também novas — e nem sempre previstas —,
realidades que acabam se constituindo em gran-
des desafios surgidos nesse processo de interna-
cionalização.
Porexemplo, instalarfábricas emoutros paísesre-
quer não só uma competência distintiva em Ges-
tão de Operações, como também a habilidade de
lidar com questões de Relações Trabalhistas e de
Regulamentação Ambiental bastante diferentes
das que as empresas enfrentam no Brasil.
Assim, estudar os chamados “entrantes tardios ou
late-movers” constitui um assunto relativamente
novo, mas de crescente importância.
Por exemplo, dados publicados com base em um
estudo doBank of Americarevelam oaumento no
volume de investimentos originados nos chama-
dos países em desenvolvimento para a aquisição
de empresas americanas nos Estados Unidos.
No período de 1997 a 2005, Israel, México e Brasil
foram os países que mais investiram (The Wall
Street Journal Americas, 15/08/2005).
Várias corporações indianas e chinesas já estão
listadas na Fortune 500. Um recente relatório do
Boston Consulting Group (2006) analisa os “100
Novos Desafiantes Globais”, entre os quais estão
incluídas 44 empresas chinesas, 21 indianas, 12
brasileiras, sete russas e seis mexicanas, sendo as
dez restantes de diferentes países.
No final de2005, havia cerca de30 empresas brasi-
leiras produzindo em aproximadamente 120 fá-
bricas espalhadas ao redor do mundo. Ou seja, o
fenômeno está bem caracterizado.
Sob o ponto de vista acadêmico, não existe ainda
uma abordagem teóricaque trate especificamen-
te das chamadas “empresas entrantes tardias” (la -
te-movers).
A principalrazão paraisso éque osdiferentes mo-
delos disponíveisna literaturativeram assuas raí-
zes lançadas em épocas passadas,nas quais o ma-
croambiente global apresentava características
diferentes das atuais, e tinham como objeto de
análise empresas deoutros países, principalmen-
te as norte-americanas, escandinavas, japonesas
e coreanas, entre outras.
Asempresas brasileirasque partempara oproces-
so de internacionalização enfrentam condições
radicalmente distintas daquelas vividas pelas em-
presas que primeiro se internacionalizaram, os
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Lucro com o “puxadinho”
CAL, C I M E N TO, T I  J  O LO, AREIA E PE D R A

absorvem praticamente 68% dos gastos com
moradia das classes C, D e E. Nas classes A e B,
os mesmos gastos somam apenas 32% dos
custos com a casa. Esses dados explicam boa
parte da explosão de vendas de materiais de
construçãono Paísdesdeoano passado.Aou-
tra parte vem da retomada de obras de infra-es-
trutura e da elevação daoferta de imóveis de al-
to padrão.

Os dados são do instituto Data Popular, que
na suapesquisa consideraclasses C, De Eas fa-
mílias com renda mensal entre 0 e 10 salários
mínimos, que representam hoje 87% dos con-
sumidores brasileiros. A importância dessa ba-
se da pirâmidesocial está no fato deque ela re-
presentou em 2006 uma massa de renda de R$
512 bilhões. E pelo tamanho de suas necessida-
des básicas a sua renda é igual ao seu consumo.

Nessa camada da população, entre os fre-
qüentadores de lojas de construção, apenas
13% estão construindo e 53% estão reforman-
do suas casas. Para 80% dos entrevistados, fazer
compra de material de construção nos finais
de semana não é encarado como lazer, mas
uma obrigação. O uso do material também é
feito pelo próprio comprador, que muitas ve-
zes dispensa a contratação de um pedreiro e faz
o seu próprio “puxadinho”.

Osclientes dasclasses C,De Esão aindafiéis
compradores das lojas de bairro, segundo a

pesquisa.Eelessabem quepagamatémaisca-
ro por isso,em relação aos home centers— 57%
dos clientes de lojas de bairro consideram os
home centers mais baratos. A pesquisa mostra
que 56% dos clientes de lojas de bairro chega-
ram a pé no ponto-de-venda e que 61% dos
clientes da concorrência preferem comprar
“básicos” em loja de bairro.

Grandes lojas são vistas como mais baratas,
maisorganizadas eo local indicado paracom-
pras de acabamento. 70% dos clientes consi-
deram os home centers mais baratos que as lo-
jas debairro e96% dos clientesde lojasde bair-
ro consideram as grandes redes mais organiza-
das. A pesquisa mostra que a compra dos ma-
teriais básicos é uma escolha do homem, en-
quanto as decisões sobre o acabamento ficam
nas mãos das mulheres. E, muitas vezes, o
construtorda classebaixa éo própriopedreiro
que atende a elite.São profissionais que levam
para outros segmentos da sociedade produtos
testados e aprovados na periferia.

É impressionante lembrar que o maior gru-
po de capital privado nacional, o Votorantim
(sem contar as estatais privatizadas), por
exemplo, líder do setor de cimento e cal do País,
viu seu mercado se transformar, com a demo-
cratização política e econômica do País, e hoje
tem seumaior mercado justamentenas cama-
das mais pobres da população, cuja renda foi
fortalecida recentemente pelo governo Lula.
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chamados “primeiros entrantes” ou “early-mo -
vers”.Entreoutros, destacaríamososseguintesfa-
tores que explicam as diferenças:
a) hoje há um excesso de capacidade para a pro-
dução de bens e serviços, o que cria uma feroz
competição entre os players globais e requer uma
orientação permanente para a inovação;
b) as multinacionais tradicionais, aquelas com
origem nos países desenvolvidos, estão em um
processo derever eredefinir suasarquiteturas or-
ganizacionais, enfocando atividadesde alto valor
agregado e procurando estabelecer e comandar
redes globais de produção;
c) os governos procuram intervir fortemente no
processo de internacionalização, visando atingir
seus objetivos de desenvolvimento nacional;
d) a economia globalizada está em um estágio no
qual mecanismos institucionais que moderam o
comércio internacional estão sendo consolida-
dos em níveis globais e regionais, afetando forte-
mente os países em desenvolvimento.
Alémdessas questões,quesãodecorrentes doce-
nário internacional, as empresas late-movers de
grandes economias emergentes enfrentam ou-
tros e importantes desafios.

Trata-se de situações relacio-
nadas ao próprio contexto ins-
titucional de seus países, de
seus mercados domésticos,
que têmcaracterísticas distin-
tas daquelas que prevalecem
em países desenvolvidos.
Esse contexto institucional
volátil e imprevisível,se amea-
çador por um lado, parece
qualificar os late-movers das

grandes economias emergentes para buscar
oportunidades e lidar comas adversidades de for-
ma distinta da dasempresas dos países desenvol-
vidos.
Em certo sentido, o processo de internacionaliza-
ção seria uma forma de as empresas se protege-
rem das turbulências enfrentadas em seus países
de origem.
Assim, quando buscamos um referencial teórico
para a análise da internacionalização das empre-
sas brasileiras, ficamos numa encruzilhada: não
existem teorias específicas e as teorias existentes
foram desenvolvidas com base em diferentes
quadros de referência.
O que observamos é que a literatura sobre o pro-
cesso de internacionalização das empresas das
grandes economiasemergentes nãofoi aindade-
vidamente estruturada.
No sentido de cobrir essa lacuna e gerar conheci-
mento novo para a nova realidade da indústria
brasileira o NPGT-Núcleo de Política e Gestão de
Tecnologia iniciou projeto temático para estudar
“Gestão Empresarial para a Internacionalização
da Empresas Brasileiras”.

AfonsoFleury é professor e chefe do Departamento de Engenha-
ria de Produção da Escola Politécnica da USP
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«Senhor Diretor,
Li o artigo do Sr. Paulo Ludmer
publicado no DCI do último dia 13,
intitulado ‘Diagnóstico de uma crise’,
comentando sobre o ensino. Sou
engenheiro florestal. Não sou professor,
mas tenho contatos com profissionais
desta área. Parabenizo o autor pelo
artigo, solicitando que persista no
assunto. Quem sabe encontremos
alguém que tenha o poder de auxiliar
na melhoria do ensino brasileiro.»
ELSON RAMOS JUNIOR
ENGENHEIRO FLORESTAL
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