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Com a crescente disputa entre os países por mercado, é fundamental ter uma estratégia de 
desenvolvimento. 

O professor Richard Vietor, de 61 anos, responsável pelo curso de Economia Internacional na 
escola de Administração da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, diz que, hoje, os países 
competem de forma cada vez mais intensa para ganhar participação no mercado mundial. 
Autor do livro How Countries Compete - Strategy, Structure and Government in the Global 
Economy (Como os Países Competem - Estratégia, Estrutura e Governo na Economia Global), 
recém-lançado lá fora e ainda sem tradução no Brasil, ele afirma que, para prosperar nesse 
cenário, é preciso ter uma estratégia de desenvolvimento bem definida, o que é quase uma 
utopia no Brasil. Segundo Vietor, o governo também tem de cumprir seu papel, oferecendo as 
condições necessárias para que os empreendedores e as empresas possam fazer seu trabalho 
com eficiência. Na segunda-feira 12, ao falar a ÉPOCA, ele disse que tinha acabado de dar uma 
aula sobre o Brasil. Pôde, assim, usar o caso brasileiro para exemplificar muitas das idéias 
incluídas em seu último livro. 
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ÉPOCA - Como a globalização afeta o relacionamento entre os países? 

Richard Vietor - Posso apontar duas grandes mudanças. Uma delas é que a competição 
aumentou muito. Com a redução das barreiras comerciais e o crescimento do intercâmbio de 
serviços e de tecnologia, os países estão competindo entre si de uma forma muito mais direta 
que antes. A segunda mudança: a maioria dos países conseguiu equacionar a dívida externa e 
concentrou-se na competição por participações crescentes na economia mundial. Os países 
também estão competindo mais por investimentos estrangeiros, tecnologia, qualidade de 
gestão e canais de distribuição. 

ÉPOCA - Qual é o objetivo dessa competição toda? 

Vietor - O objetivo é o crescimento e o desenvolvimento. Os países competem para se 
desenvolver, para reduzir a pobreza, humanizar a urbanização, melhorar o padrão de vida da 
população e criar emprego. Todos os países querem aumentar sua renda per capita real. Hoje, 
a renda per capita do Brasil é de cerca de US$ 3.900 por ano. Imagino que o Brasil gostaria de 
ter uma renda per capita anual igual à dos Estados Unidos, de US$ 40 mil. Mas é duro chegar 
lá. Isso é certo.  



ÉPOCA - Em seu livro, o senhor diz que todos os países devem ter uma estratégia para se 
desenvolver. No Brasil, isso não acontece. Não sabemos nem o que queremos do etanol, cujo 
potencial é enorme...  

Vietor - Qualquer país precisa ter uma estratégia de crescimento. Para desenvolvê-la, é preciso 
responder a algumas perguntas. Em que setores de alto valor agregado o Brasil quer ser um 
grande exportador? Como o Brasil vai melhorar a educação para que haja mão-de-obra 
disponível s para trabalhar em setores de alta tecnologia? Como o país vai segurar os salários 
para competir com a China? Nos Estados Unidos, a primeira política industrial foi feita por 
Alexander Hamilton (primeiro secretário do Tesouro americano) no século XVIII. Cingapura 
tem uma estratégia explícita e eficiente para se desenvolver. A Malásia acabou de anunciar seu 
terceiro grande plano industrial, cujo objetivo é torná-la um país rico até 2020. Alguns países 
se perdem no caminho. O Brasil, provavelmente, faz parte desse grupo.  

ÉPOCA - Em geral, muita gente não costuma gostar muito de planejamento estatal… 

Vietor - É verdade. Mas digo mais uma vez: qualquer país precisa ter uma estratégia. Ela pode 
ser mais conservadora ou mais liberal. Não importa. Ela é indispensável. Até nos Estados 
Unidos o governo tem uma estratégia, que envolve a liberalização dos mercados de trabalho e 
de capitais. Ter uma estratégia não significa ter mais governo. Também não é garantia de 
resultados. Significa apenas que o país sabe aonde quer chegar e o que quer fazer para chegar 
lá. Assim, o governo pode se empenhar para garantir as condições necessárias para os 
empreendedores e as empresas fazerem seu trabalho.  

ÉPOCA - Em sua opinião, qual é o potencial do Brasil na economia global? 

Vietor - O Brasil integra o grupo de países "empacados no meio do caminho" - expressão 
criada por Michael Porter (consultor empresarial e professor de Harvard, nos EUA, onde dirige 
o Instituto de Estratégia e Competitividade). Porter diz que há três grandes estratégias que as 
empresas podem adotar. Uma é custo baixo. Outra, foco. A terceira, diferenciação de produto. 
As empresas que não adotam nenhuma delas ficam "empacadas no meio do caminho". No 
caso dos países, não é diferente. Os dois países de baixo custo são China e Índia. Os países 
focados e diferenciados são Japão, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan e Estados Unidos, que 
produzem bens de alto valor agregado. Depois, há outro grupo de países - aqueles 
"empacados no meio do caminho". Inclui Brasil, Argentina, Chile, México, África do Sul, 
Turquia e Malásia, todos com renda per capita de US$ 4 mil a US$ 6 mil por ano.  

ÉPOCA - Ao menos esses outros países estão crescendo bastante, enquanto o Brasil cresceu 
apenas 2,9% em 2006...  

Vietor - É verdade que o Brasil está crescendo mais devagar. A Malásia cresce 6% ao ano. A 
Turquia e o Chile, 5,5%. A Argentina, 8%, porque está se recobrando da catástrofe de alguns 
anos atrás. O México, 4,8%. A África do Sul, 4%. Mas nem o Brasil, nem qualquer um desses 
países poderão competir com a China. Os salários chineses são de US$ 0,09 por hora. Também 
não serão capazes de competir em serviços com a Índia. Lá, o salário médio de um profissional 
de nível universitário é de US$ 4 mil por ano. Cada país terá de encontrar sua vocação na 
economia global.  

ÉPOCA - Qual é a importância da liberalização econômica para o sucesso de um país? 

Vietor - A liberalização do comércio e dos investimentos estrangeiros na produção, além da 
privatização, é essencial na competitiva economia global. Não estou dizendo que todo mundo 
precisa liberalizar a economia quando ainda está numa etapa inicial de desenvolvimento. Mas 
acredito que, para evitar ineficiências, corrupção e outras questões do gênero, ela é 
fundamental. Outra coisa: os países em desenvolvimento não podem se dar ao luxo de ter 
uma legislação trabalhista muito rígida. A flexibilidade do mercado de trabalho foi uma das 
grandes alavancas da economia americana a partir dos anos 80.  



Suspeito que o Brasil ainda não tenha feito o suficiente em relação à liberalização do comércio 
internacional, à flexibilização da legislação trabalhista e à privatização. O Brasil tem várias 
indústrias muito avançadas e algumas grandes empresas. Mas ainda precisa fazer muita coisa 
para ampliar seu espaço no mercado global.  

ÉPOCA - Qual é o papel da democracia nessa equação? 

Vietor - Não falo sobre isso em meu livro, porque não sei a resposta. As democracias têm 
muitos problemas. Muitos países possuem um sistema político pulverizado. Agora, no Brasil, 
por exemplo, o PT precisa do PMDB para governar. Na Itália, o governo de Romano Prodi 
renunciou recentemente, depois de uma derrota no Parlamento. Na Índia, o Partido do 
Congresso, o maior do país, uniu-se ao Partido Comunista para governar. Mas não acredito 
que a Índia queira ser como a China. O país mais rico e mais bem-sucedido do mundo - os 
Estados Unidos - é uma democracia. Os países europeus também são democracias. Dá para 
superar as dificuldades inerentes à democracia para prosperar. Não faz sentido dizer que a 
democracia é ruim e as autocracias boas. Mas certamente uma democracia é mais difícil de 
administrar.  

Fonte: Época, n. 461, p.51-52, 19 mar. 2007. 

 

 


