
NTRE AS GRANDES ECONO-

rnias mundiais, a França
sempre foi o país com maior
tradição protecionista e o
mais refratário à globaliza-
ção. Proteger as grandes
marcas nacionais tem sido

questão de honra para governos pressiona-
dos pela xenofobia cultural francesa e pe-
lo medo de supostas perdas econômicas.
A população do país luta para manter tu-
do como está —• indiferente ao fato de que
isso é impossível. E negócios pouco com-
petitivos procuram se preservar de concor-
rentes estrangeiros mais eficientes. Rom-
per essa barreira é uma tarefa que vem sen-
do tocada por algumas das maiores com-

panhias francesas. Nos últimos anos, elas
adotaram políticas agressivas de interna-
cionalização, mesmo que isso signifique
— ofensa das ofensas — a transferência
de fábricas da França para países com re-
gras trabalhistas mais flexíveis e mão-de-
obra mais barata. O resultado da máxima
empresarial "Quanto menos francês, me-
lhor" pode ser visto nos balanços mais re-
centes das grandes multinacionais do país.
Entre 2006 e 2007, o lucro líquido da fa-
bricante de pneus Michelin aumentou
35%, chegando a 1,2 bilhão de dólares,
um dos melhores resultados de sua histó-
ria. No mesmo período, a indústria de cos-
méticos L'OréaI atingiu resultado recor-
de de 4 bilhões de dólares (veja quadro}.
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Ambas são expoentes do capitalismo fran-
cês que se rendeu à globalização.

Na L'Oréal, a participação da Ásia, da
América Latina e do Leste Europeu no fa-
turamento cresceu 5 pontos percentuais
nos últimos três anos. A China, onde a
empresa inaugurou três fabricas em dez
anos. já representa um de seus dez maio-
res mercados. A Micheün elegeu Brasil,
México e Tailândia como prioridades em
sua estratégia de crescimento para os pró-
ximos anos. Isso significa fechar fábri-
cas ineficientes em certos lugares do mun-
do e ampliar a produção em outros. Por
enquanto, o rótulo de ineficiente recaiu
sobre a unidade da empresa em Toul, ci-
dade do interior da França. A desativação
da fábrica foi anunciada no final do ano
passado, com o argumento de que seria
inviável para a Michelin manter uma li-
nha com trabalhadores que ganham salá-
rios 50% superiores aos praticados pelos
concorrentes estrangeiros.

O mesmo destino parece reservado aos
600 empregados de uma unidade pouco
rentável da siderúrgica ArcelorMittaf em
Gandrange, no nordeste da França. De-

pois de uma visita ao local, o presidente
francês Nicolas Sarkozy fez ao dono da
empresa, o magnata indiano Lakshmi Mit-
tal. um apelo para rever a decisão —- e.
de quebra, ofereceu subsídios oficiais pa-
ra manter a fábrica aberta. Mittal não se
manifestou sobre o assunto após tal de-
monstração de populismo econômico ex-
plícito. Não é a primeira vez que o gover-
no francês atua dessa forma. Em 2005,
um furor foi causado pela notícia de uma
possível compra da francesa Danone pe-
la americana Pepsico. O acordo não ocor-
reu, em grande medida, por causa das pres-
sões governamentais. É esse comporta-
mento diante do fenômeno e de suas con-
seqüências que explica a posição da Fran-
ça no ranking mundial de globalização di-
vulgado pela revista americana Foreign
Policy e pela consultoria AT Kearney. Na
última edição, o país ficou na 25a posi-
ção, atrás da maior parte das grandes na-
ções européias. "O problema é pior nas
pequenas e médias empresas, que ainda
produzem principalmente para o merca-
do interno e permanecem muito protecio-
nistas", afirma Jack Hayward, especia-

lista em política francesa da Universida-
de de Hull, na Inglaterra.

As décadas de práticas xenófobas e de
pouca abertura econômica deixaram o le-
gado de perda de competitividade das com-
panhias locais. "Aqui, os empresários re-
clamam da curta jornada de trabalho, da
pouca flexibilidade para contratar e demi-
tir pessoas e da excessiva cobrança de im-
postos", diz Oliver Griffith, diretor-geral
da Câmara Americana de Comércio em Pa-
ris. Eleito em 2007 para mudar esse pano-
rama e modernizar a economia francesa,
Nicolas Sarkozy tem sido, até o momen-
to, uma decepção. Sua atuação interven-
cionista no caso ArcelorMittal é um exem-
plo de como seu discurso está ainda longe
de ser colocado em prática. Numa pesqui-
sa recente elaborada pela TNS Sofres, o
"Ibope francês", mais da metade da popu-
lação afirma não confiar na capacidade de
administração de Sarkozy. No mesmo le-
vantamento, quase 70% dos entrevistados
acreditam que a situação do país irá piorar
nos próximos meses. Não é de espantar,
portanto, que algumas das principais em-
presas estejam batendo em retirada.
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