
ue posição o Brasil
ocupará na economia
global nas próximas
décadas? A resposta
para essa pergunta é

difícil de ser encontrada e depende
de inúmeras variáveis. Entretanto,
é certo que a capacidade de o país
alcançar (finalmente) o pelotão de
frente das economias mundiais está
baseada, em grande parte, no suces-
so do processo de internacionaliza-
ção de suas empresas. E justamente
a capacidade de um número signi-
ficativo de empresas brasileiras de
atuar como atores globais, amplian-
do a oferta e agregando valor a seus
produtos, que fará com que isso
aconteça. As oportunidades, assim
como os desafios, são inúmeras. Ca-
berá ao Brasil saber aproveitá-las.

A partir do processo de globali-
zação, iniciado na passagem da dé-
cada de 1980 para a de 1990, com a
liberalização dos mercados e o apa-
recimento das novas tecnologias,
ocorreu uma verdadeira "revolução
produtiva" no mundo todo. Essa re-
volução transformou profundamen-
te o ambiente econômico internacio-
nal e, como em toda transformação,
surgiram vencedores e perdedores.
Os "vencedores" desse processo, ao
menos em sua fase inicial, foram as
grandes empresas multinacionais,
sobretudo aquelas originárias dos
países desenvolvidos.

Historicamente fundamentais
no desenvolvimento econômico, so-

bretudo pelo papel exercido na in-
trodução de novas tecnologias, pela
promoção de novos produtos e pela
inserção de novas formas de orga-
nização empresarial, as empresas
multinacionais dos países desen-
volvidos consolidaram sua posição
de liderança justamente pelo fato
de já operarem internacionalmente,
contarem com um know-how admi-
nistrativo superior, possuírem um

avanço tecnológico importante e,
conseqüentemente, estarem mais
aptas a usufruir das oportunidades
oferecidas pelo contexto econômi-
co externo.

Esse contexto, pautado pela glo-
balização e pela queda das barreiras
protecionistas, foi um período de
grandes desafios para as indústrias
dos países em desenvolvimento. As
economias desses países passavam
por um período de transição e suas
empresas enfrentavam dificuldades.
A integração na economia interna-
cional fez com que as empresas lo-

cais passassem a competir com as
multinacionais dos países desenvol-
vidos. A disparidade entre elas era
significativa e, em muitos casos, as
empresas dos países em desenvolvi-
mento perderam mercados, faliram
ou foram vendidas.

Os desafios impostos aos países
emergentes e a suas indústrias eram,
de forma geral, semelhantes entre si,
Entretanto, devido a suas caracterís-
ticas específicas, cada país respon-
deu de forma diferente aos desafios
e cada um desenvolveu as próprias
estratégias para tentar se adaptar ao
novo contexto.

No Brasil, o desenvolvimento
econômico foi historicamente base-
ado na proteção à indústria nacional.
Entretanto, esse modelo não corres-
pondia mais a realidade à economia
internacional no início dos anos
1990. Nesse período, foram promo-
vidas importantes reformas, que in-
dependentemente das críticas que
possam ser feitas, quanto a forma e
prazos, foram fundamentais para a
modernização do país. Sem a aber-
tura da economia e o conseqüente
choque de produtividade provocado
nas empresas, teria sido impossível,
por um lado, romper o processo in-
flacionário, e por outro, empreender
a reestruturação produtiva a que foi
submetida a indústria nacional.

Essas transformações contribuí-
ram para a mudança do perfil das
empresas brasileiras. Uma das mu-
danças mais significativas da reestru-
turação da indústria nacional foi que,
em vez de gerar uma especialização
regressiva, produziu exatamente o
oposto: as empresas que sobrevive-
ram ao período de transição reestru-
turaram suas operações, exploraram
novas oportunidades. Tudo isso,
somado ao aumento das escalas de
produção, em função das novas tec-
nologias, levou-as a se equiparar às
melhores práticas da concorrência
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internacional. Tornaram-se, assim,
muito mais preparadas para com-
petir internacionalmente.

A globalização e seu funciona-
mento, ao contrário dos anos 1990,
já não são novidade para ninguém.
A liberalização dos mercados e a
competição internacional são tão
familiares aos países desenvolvidos
quanto o são para aqueles em de-
senvolvimento. E as regras do jogo,
ficando mais claras, levam os "retar-
datários", agora já reestruturados, a
correr atrás do tempo perdido.

Emergentes globais
E nesse cenário que algumas empre-
sas originárias de países em desen-
volvimento vêm se tornando com-
petidoras globais importantes e ocu-
pando posições expressivas ou até
de liderança em diferentes setores,
Exemplos desses novos emergentes
globais não faltam: empresas chi-
nesas, como Huawei e Lenovo; in-
dianas, como Infosys,Tata e Mittal;
mexicanas, como Cemex e America
Movei; ou brasileiras, como Ambev,
Embraer e Vale são algumas delas.

A ascensão dos países emergen-
tes, sobretudo a dos mais importan-
tes entre eles (os conhecidos BRIC:
Brasil, Rússia, índia e China), em
razão de seu tamanho, população e
potencial de crescimento, com es-
pecial destaque para a China, está
alterando o status quo da economia
mundial, até então dependente qua-
se exclusivamente da tríade Estados
Unidos, Japão e Europa Ocidental.

Esses países emergentes têm
surgido como grandes produtores,
consumidores e exportadores. Ao
mesmo tempo, esses países, que em
tese seriam importadores líquidos de
capital, têm sido fonte de importan-
tes somas de investimento direto no
exterior (IDE). Essa nova realidade,
completamente diferente da de 20
anos atrás, obriga os mais diferentes
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países a repensar suas formas de in-
serção na economia internacional.

A nova competitividade de mer-
cados emergentes é extremamen-
te significativa e oferece enormes
oportunidades e riscos ao Brasil e a
suas empresas. Caberá ao país saber
aproveitá-las, se não quiser perder
os espaços que foram tão duramente
conquistados. Por um lado, terá aces-
so a mercados ainda relativamente
inexplorados, que somam bilhões de
consumidores potenciais, e a uma de-
manda quase inesgotável por maté-
rias-primas e commodities. Por outro,
o crescimento econômico de alguns
países emergentes e a transformação
de suas empresas em grandes multi-
nacionais fazem com que se tornem
nossos competidores ferozes.

Celeiro do mundo
O contexto atual, pelo menos a cur-
to prazo, é extremamente favorável
ao Brasil. A conjuntura econômica e
a especialização produtiva interna-
cional estão sendo grandes aliadas
do país. Primeiro, porque os preços
das commodities e das matérias-pri-
mas, segmento em que o país é, de
fato, altamente competitivo, estão
muito altos devido à grande deman-
da internacional. Segundo, porque
as economias dos principais países
emergentes são ainda, mais do que
rivais, complementares. Utilizan-
do uma analogia bastante difundida
pelo jornalismo econômico, pode-
mos considerar, de um modo geral,
a China como a "fábrica do mundo",
a índia o "escritório", o Brasil o "ce-
leiro" e a Rússia a responsável pelo
abastecimento energético.

O importante neste momento
é ter a consciência de que essa con-
juntura favorável é passageira. Este
"equilíbrio estratégico" entre as
economias emergentes começa a
mudar e os países do BRIC, assim
corno outros países emergentes, em

O Brasil pode ficar
"prensado" entre os

exportadores de
commodities e os
de alta tecnologia

especial os asiáticos, não escondem
suas intenções: apoiam, investem e
contam com o crescimento de suas
multinacionais como peça central
de seu projeto de desenvolvimen-
to econômico. Baseados em seus
enormes superávits, investem ma-
ciçamente em inovação e agregam
valores a seus produtos. Da mesma
forma, as empresas dos países de-
senvolvidos, cientes da ameaça que
esses novos atores representam, es-
tão se preparando para uma disputa
global por mercados que se apresen-
ta altamente competitiva.

Em vista disso, ao que tudo in-
dica, as empresas brasileiras terão
de enfrentar, num futuro próximo,
as empresas altamente competitivas
dos países desenvolvidos e as novas
(e com grande apetite) multinacio-
nais dos países emergentes. A com-
petição se anuncia dura!

O Brasil modernizou-se. Agora,
é preciso dar um salto qualitativo e
fazer com que deixe de ser uma eco-
nomia majoritariamente dependente
de commodities e manufaturas. Os
demais países estão se adaptando e
preparando suas empresas para ser
vencedoras no mercado internacio-
nal. Se o Brasil não seguir o mesmo
exemplo, correrá o risco de ficar

"prensado" entre os países exporta-
dores de matérias-primas e os de alta
tecnologia. Assim, faz-se imperioso
que, antes de mais nada, diversifique
sua pauta de exportação e agregue
valor a seus produtos.

Para alcançar esse objetivo é ne-
cessário desenvolver uma verdadei-
ra política de internacionalização
de empresas e realizar elevados in-
vestimentos em inovação e diferen-
ciação. Só assim as empresas brasi-
leiras poderão se internacionalizar
em diversos segmentos e competir,
na maioria deles, em igualdade de
condições frente aos grandes atores
internacionais, independentemente
de suas origens. A regra do jogo é
uma só: competitividade interna-
cional. O país não pode sucumbir à
tentação do caminho mais fácil: fi-
car apenas como exportador maciço
de matérias-primas, contando com
apenas alguns poucos e bons exem-
plos de sucesso em produtos de alto
valor agregado. Cabe-lhe escolher o
próprio caminho, ciente tanto dos
riscos e oportunidades que corre
como do fato de que essa conjuntura
externa favorável é apenas aparente
e não durará para sempre. E justa-
mente na tentação de acomodar-se
que mora o perigo, l
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