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Esforços em busca
de maior produtividade
Em certos setores, o Brasil leva nítida vantagem sobre a concorrência,
mas para ampliá-la é preciso melhorar em alguns pontos

E m dez anos, a produtividade
brasileira cresceu a índices
inferiores aos de China, Rús-

sia ou índia, mas obteve importan-
tes progressos. Entre 1997 e 2006,
a produtividade industrial cresceu
34% - saiu de US$ 19.740 de Produ-
to Interno Bruto (PIB) per capita
para US$ 26.479, segundo dados da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp). Também nessa
década, as exportações líquidas de
bens e serviços foram superavitá-
rias e os gastos públicos com saúde
e educação aumentaram, contri-
buindo para o aumento do índice
de Desenvolvimento Humano
(IDH). Os números, que parecem
medianos, devem, no entanto, ser
relativizados. Ha setores da eco-
nomia exibindo bons resultados e
fazendo de companhias brasileiras
um sucesso internacional.

As empresas ligadas à área de ex-
ploração de recursos naturais, como
a Vale, e inovação tecnológica, como
a Embraer, são uma espécie de oásis
de competitividade nacional. E são
nesses setores que se encontram
os maiores índices de inovação
em produtos, serviços e gestão.
Também neles estão a mão-de-obra
com escolaridade média mais alta
e os melhores salários. No entanto,
para ampliar a experiência positiva
e tornar a indústria brasileira ainda
mais competitiva internacional-
mente, é preciso enfrentar desafios
de melhoria de infraestrutura, edu-
cação e marcos regulatórios que
assegurem um desenvolvimento
mais rápido do país.

Pesquisa do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea)



mostra que 7 entre 24 setores da
economia possuem destacada
vantagem competitiva: complexo
aeronáutico, setor petroquímico e
gás natural, mineração, siderurgia,
papel e celulose, bioetanol e carnes.
De acordo com o livro "Inovações
e Padrões Tecnológicos", de João
De Negri, editado pelo Ipea em
2005, entre 72 mil empresas pes-
quisadas - todas com mais de dez
funcionários -, cerca de 1,2 mil são

apontadas como inovadoras, obten-
do preços premium na exportação
de seus produtos e serviços. Seus
trabalhadores possuem escolarida-
de média de 9 anos, contra 6,8 dos
empregados em 55 mil firmas que
não inovam, não exportam e não
possuem diferencial de produto. A
pesquisa ainda classificou outras 15
mil empresas em setores padroni-
zados como commodities. Nelas, a
escolaridade média é de 7,6 anos.

Os dados do Ipea demonstram
uma relação direta entre educação
e competitividade. Nesse sentido,
o economista Márcio Wohlers, di-
retor do departamento de estudos
setoriais da instituição, destaca a im-
portância de o país estabelecer uma
política de desenvolvimento social
para a obtenção de ganhos efetivos
em competitividade. "Não se pode
resumir a política industrial à trans-
ferência de fábricas para os Estados
do Nordeste e Amazonas, porque lã a
mão-de-obra é mais barata. É preciso
desenvolver o empreendedorismo e
o experimentalismo, com escolas,
postos de saúde, aviação regional, es-
truturas produtivas, regularização de
posse de terra que permita o acesso
ao crédito bancário."

Desde os anos 90, o ambiente
empresarial registrou avanços.
Embora tenha vivido uma abertura
brusca do mercado, no início do
governo Fernando Collor, o país que
exportava US$ 31 bilhões diversifi-
cou sua pauta e hoje vende quase
US$ 200 bilhões no exterior. O ce-
nário macroeconômico é favorável,
com taxa de crescimento contínuo
e baixa inflação, e os governos Fer-
nando Henrique Cardoso e Luiz Iná-
cio Lula da Silva conquistaram com
habilidade política e diplomática
uma destacada posição entre os vizi-
nhos da América Latina, adquirindo
poder de negociação e respeito em
Washington. Corrobora os dados
positivos a mudança de classificação
de risco do Brasil com a obtenção do
grau de investimento e a entrada de
US$ 45 bilhões em investimentos di-
retos estrangeiros no país em 2008,
um recorde histórico. Esses recursos
são importante complemento para
impulsionar a economia e melhorar
as condições de infraestrutura e de
capacidade produtiva do país.

Há dois anos, consciente da
necessidade de alavancar a econo-
mia brasileira, o governo federal
decidiu investir no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).
O orçamento é de R$ 646 bilhões
até 2010. Os investimentos previs-
tos para depois de 2010 totalizam
R$ 502,2 bilhões. Com isso, o valor
total a ser aplicado no programa



chega a R$ l ,14 trilhão, benefician-
do os setores de logística, energia,
social e urbano. Mas o que tem a
ver ampliação de aeroportos, cons-
trução de estradas, modernização
dos portos, ampliação da rede de
esgotos e urbanização de favelas
com a competitividade? A compe-
titividade não esta ligada exclusi-
vamente às condições internas da
empresa. A melhoria de processos,
a inovação tecnológica, a eficiência
energética são fundamentais.

Para o êxito da empresa no
mercado, há dependência também
dos aspectos setoriais - relativos à
cadeia produtiva do segmento - e
sistêmicos, que incluem educação,
saúde, infraestrutura, regulamen-
tação. "Nosso problema crucial é
a educação. Os asiáticos mudaram
seu padrão educacional e, agora,
estão se beneficiando. Corrigir o
problema leva duas décadas, mas
pode ser a nossa grande oportu-
nidade", diz Renato da Fonseca,
gerente executivo da unidade de
pesquisas da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).

Segundo o relatório The Global
Competitiveness Index, do World
Economic Fórum, realizado com
134 países, o Brasil situa-se em
64° lugar. Na metodologia utili-
zada, há 12 precondições para a
competitividade. No caso brasi-
leiro, entre os maiores problemas
apontados pela pesquisa estão leis
fiscais, infraestrutura inadequada,
impostos altos. Entre as vantagens,
um grande mercado, população
de 191 milhões de habitantes e
sofisticação crescente do ambiente
empresarial, com destaque para
a inovação. Os outros países in-
tegrantes do BRIC (Rússia, índia,
China) compartilham dessa mes-
ma condição, que ê o tamanho da
economia. "Isso é muito atraente
para qualquer investidor, além da
recente inserção das classes D e E
no mercado de consumo", reflete
o professor Carlos Arruda, da área
de inovação e competitividade da
Fundação Dom Cabral.

De acordo com o Movimento
Brasil Competitivo (MBC), uma
organização que visa fomentar

a competitividade por meio de
projetos com foco em temas como
eficiência de gestão e inovação
tanto no setor público como pri-
vado, o país tem avançado no rumo
certo. "O que nos deixa inquietos é
a velocidade com que as mudanças
estão acontecendo. O setor público
precisa ser estimulado em aspectos
como infraestrutura, sistema edu-
cacional e saúde, que podem ser
obstáculos à competitividade", diz
Cláudio Gastai, diretor-presidente
do MBC. Segundo ele, economias
que se dirigiram ao atendimento
de fatores básicos, como Chile,
Croácia, Polônia e Taiwan, estão
evoluindo na direção da inovação e
no aumento da competitividade.

Os estudos e as experiências
bem-sucedidas dos países vêm
mostrando uma imbricada relação
entre Estado e mercado. "O Estado
social moderno é bem mais pro-
dutivo e tem mais futuro do que as
sociedades que mantêm a desigual-
dade", pondera Milko Matijascic,
pesquisador do Ipea. Coordenador
de uma pesquisa comparativa



entre diversos países, o economis-
ta observa que o Brasil costuma
levar vantagem em muitos casos.
Diferentemente do que ocorreu
com Argentina e México, a situa-
ção brasileira, em geral, é positiva,
embora a evolução tenha sido lenta
se o ponto de partida for 1975.
Atualmente, com as exigências do
mundo globalizado, a mudança
da vida institucional começa a ser
feita. "Havendo competitividade
estrutural, a sociedade terá ganhos
de bem-estar permanentes", diz
Fernando Blumenchein, coorde-
nador de projetos da Fundação
Getulio Vargas (FGV).

O segmento das micro e peque-
nas empresas está sendo contagia-
do pelos bons ares da estabilidade.
Com macroeconomia favorável, os
empresários fazem planejamento,
plano de negócios, estudam melhor
o mercado e novos empreendedo-
res vão surgindo. Em 2007, eram
ao todo 6,8 milhões de micro e
pequenas empresas no país -12,6%
a mais do que em 2003.0 relatório
Global Entrepreneurship Monitor

(GEM 2007) confirma a vocação
empreendedora do brasileiro, apre-
sentando uma taxa de atividade
empreendedora de 12,7%, ou seja,
praticamente 13 em cada 100 brasi-
leiros adultos estão envolvidos com
alguma atividade empreendedora.
Em 2007, o relatório mostrou que
o Brasil estava em 9° lugar num
ranking de 42 países. Desde o início
da pesquisa, há seis anos, a taxa de
empreendedorismo do brasileiro
tem sido sempre superior a 10,
com uma média de 12,83, uma das
mais dinâmicas do mundo. Outro
dado relevante é o de que, entre os
integrantes do BRIC, o Brasil está
atrás somente da China, o que é ex-
plicável pela explosão da economia
daquele país.

Junte-se ao jeito empreeendedor
do brasileiro algumas reformas
que simplificaram a burocracia
das pequenas empresas (Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas,
Simples Nacional, Lei da Inovação),
e o resultado é um ambiente de con-
corrência que obriga à inovação.
"As instituições de apoio precisam

continuar gerando conhecimento,
mas cada empresa deve fornecer
informações confiáveis sobre seu
próprio negócio, o que possibilita
acesso ao crédito e à formalização",
diz Paulo Okamotto, presidente do
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e
Pequena Empresa (Sebrae). Para ele,
a cultura da qualidade de produtos
e serviços deve ser disseminada: "É
preciso ter produtos com padrão
de exportação, mesmo que sejam
vendidos no mercado local".

Empresariado e governo deve-
rão vencer juntos os desafios que
tornarão ainda mais dinâmica a
economia nacional. E, com isso,
fazer valer a aposta de muitos in-
vestidores, tanto nacionais como
estrangeiros, no Brasil. Os recordes
sucessivos dos investimentos ex-
ternos parecem indicar que o país
está no caminho certo. "Afinal, o
que o capitalismo busca ê a taxa
de retorno sobre o investimento",
diz o cientista social Fernando
Abrúcio, coordenador do curso de
administração pública e governo
da Fundação Getulio Vargas.
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