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Os aviões da Embraer são vendidos para 78 países, nos cinco continentes. Terceira maior 
fabricante de jatos comerciais do mundo atrás apenas da Boeing e da Airbus e com presença 
em quatro países além do Brasil, a companhia planeja criar uma fábrica nos Estados Unidos 
até 2010. Os números ajudam a explicar por que a empresa é uma das melhores preparadas 
para a "globalidade", segundo Harold Sirkin, sócio sênior da consultoria The Boston Consulting 
Group (BCG), que esteve no Brasil na terça-feira para o lançamento do livro "Globalidade: A 
Nova Era da Globalização".  
 
A obra foi escrita por Sirkin e outros dois sócios da BCG, James Hemerling e Arindam 
Bhattacharya. Segundo o trio, em todo o mundo existem ao menos 3 mil companhias neste 
estágio de gestão e estruturação para a competitividade internacional. Entretanto, apenas cem 
delas foram destacadas no livro 13 das quais, brasileiras.  
 
Mas, afinal, o que é globalidade? Segundo Sirkin, é uma realidade mundial na qual todos 
competem com todos por tudo, em toda parte. No começo da globalização havia uma fluxo de 
trabalho que ia do ocidente para o oriente, dos países desenvolvidos para os que estavam em 
desenvolvimento. Nessa época, grande empresas multinacionais centradas na Europa e nos 
Estados Unidos começavam a sair de suas fortalezas rumo a terras estrangeiras, em busca de 
menores custos de produção, por exemplo. Com a globalidade, a situação é diferente: no 
ambiente de negócios atual, as transações comerciais fluem em todas as direções. E não é 
raro ver a ortodoxia empresarial ocidental misturar-se a filosofias de negócios orientais e, 
assim, dar origem a formas novas de perceber temas como lucro, concorrência, 
sustentabilidade e colaboração.  
 
Sirkin diz que há seis ou sete anos a globalização era vista por muitas empresas como, 
basicamente, outsourcing, ou seja, transferências de mão-de-obra para países onde ela seria 
mais barata. Porém, hoje, aquelas empresas que antes eram fornecedoras começam a virar o 
jogo ou, pelo menos, a participar em pé de igualdade da disputa. "Ela agora tem suas marcas 
e sistemas de distribuição próprios. Não precisa mais de intermediários", afirma. "Há uma 
corrida entre diversas empresas para vencer a disputa pelas melhores posições nesse 
ambiente. A pior atitude que uma companhia pode ter agora é esperar", diz.  
 
Exemplos brasileiros  
 
Nessa nova configuração do comércio global, o Brasil é um dos protagonistas. O livro analisa a 
atuação de 13 empresas brasileiras (veja quadro). Entre elas, além da Embraer, estão nomes 
como Vale, Petrobras e Natura. Para o autor, as empresas oriundas de economias consolidadas 
continuam sendo competidoras com boas chances de sucesso, mas devem observar o que as 
companhias dos países emergentes estão fazendo e, a partir disso, transformar o próprio 
negócio.  
 
Uma amostra de como novas marcas estão ganhando espaço ocorreu com o próprio Sirkin. Ele 
e seus sócios foram convidados a voar no Embraer 170, quando a United Airlines passou a 
usar o modelo na rota que liga as cidades americanas de Chicago e Santa Fé. O grupo não 
apreciava jatos pequenos, que até então costumavam servir cidades secundárias. Porém, a 
experiência com o avião brasileiro mudou a sua opinião sobre esse tipo de veículo. Se hoje a 
Embraer que quase faliu no final dos anos 1980 é a maior fabricante mundial de jatos 
comerciais de até 120 lugares, isso deve-se, em boa parte, a episódios como esse.  
 
Segundo Sirkin, a passagem deixa claro que as empresas brasileiras são fortes não apenas em 
áreas relacionadas a energia e recursos naturais itens, aliás, cada vez mais demandados por 
companhias do mundo todo, mas também em setores ligados a inovação e tecnologia. As 
companhias do País têm acesso a uma ampla base de recursos, que vão desde minério de 
ferro a matérias-primas agrícolas, que sustentam a indústria nacional de processamento de 
alimentos. Porém, também têm avançado em outras áreas, como o caso da Embraer deixa 
claro. "O Brasil tem o que o mundo precisa. É único em termos de recursos naturais", comenta 



o consultor. "Mas também tem crescido em termos de engenharia", diz. Por isso, na opinião do 
consultor, se a perspectiva de curto prazo para as empresas brasileiras são boas, as de longo 
prazo são "fantásticas".  
 
Os sete desafios  
 
Nesse cenário, os atuais líderes empresariais devem ficar atentos a sete desafios que os 
autores do livro batizam de "sete lutas" que a globalidade impõe. Assim, as companhias 
precisam atentar para o diferencial de custos, desenvolver pessoas, descobrir como entrar em 
novos mercados, reavaliar constantemente quais são as melhores regiões para se conectar 
com clientes (além de distribuir complexidade e reinventar modelos de negócios), pensar 
grande, agir rápido e ir para fora (o que pode ser feito por meio de fusões e aquisições), 
inovar com engenhosidade e, por fim, adotar a multiplicidade, ou seja, ter em mente que a 
globalidade significa o fim do pensamento centralizador.  
 
Para completar, a receita para se enfrentar a globalidade pode facilmente ser transposta para 
momentos de crise, como o atual. "Ir muito devagar é o pior erro que os executivos brasileiros 
podem cometer na globalidade." Em outras palavras, seja na globalidade ou diante das 
incertezas provocadas pela crise, os gestores não podem ficar de braços cruzados enquanto 
esperam a situação melhorar ou, pelo menos, ficar mais clara.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


