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Novas ferramentas podem ajudar a empresa 
a evitar que o lucro em mercados emergentes 
evapore devido a mudanças regulatórias. 
Witold J. Henisz e Bennet A. Zelner 

QUANDO UMA EMPRESA dotada de recursos tecnoló
gicos ou gerenciais capazes de gerar valor investe no 
exterior, tanto seus acionistas como os cidadãos do 
país anfitrião teriam a ganhar. Mas, por maior que se
ja a aparente coincidência entre o que a empresa es
trangeira oferece e o que o país anfitrião necessita, o 
sucesso está longe de garantido. Eleições e outros fa
tos políticos, crises econômicas e mudança na opi
nião pública podem abalar o melhor dos planos, tan
to em economias emergentes como em avançadas. A 
interação dessas forças — e as implicações para de
cisões políticas de uma multinacional — vai adquirir 
especial importância agora que, na esteira do colapso 
financeiro mundial, governos do mundo todo se lan
çam numa trajetória incerta rumo à estabilização. 

Questões como a tributação da remuneração de 
executivos, o devido escopo da regulamentação fi
nanceira e fusões e aquisições internacionais vie
ram para um primeiro plano com a crise, e diferen
ças gritantes de opinião e de política sobre essas ma
térias já são evidentes de um país para outro. Essas 
diferenças só vão se acentuar quando a discussão 

sobre a melhor resposta política à crise a curto pra
zo der lugar ao debate sobre quem deve pagar por 
isso — e quanto. Dirigentes políticos lutarão para 
equilibrar, de um lado, a reivindicação popular de 
punição dos supostos responsáveis e, de outro, o te
mor de prejuízos à inovação e de fuga de capital hu
mano e financeiro. Grandes questões econômicas 
internas — o sentimento protecionista em resposta 
ao realinhamento do poder econômico em favor de 
nações emergentes como China e índia, por exem
plo — inevitavelmente afetarão o debate. As multi
nacionais que melhor puderem prever e gerir os ris
cos e oportunidades correlatos terão a maior vanta
gem competitiva. 

Até hoje, os maiores riscos para investidores es
trangeiros em países em desenvolvimento estavam 
em sistemas políticos voláteis ou imaturos. A gran
de preocupação era com o "risco de expropriação": a 
possibilidade de que o governo local tomasse os bens 
da empresa estrangeira. Hoje, esse risco praticamen
te acabou. O fortalecimento das leis internacionais e 
a natureza simbiótica do crescimento em mercados 
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emergentes e economias desenvolvidas reduziram 
a expropriação de ativos a quase zero na década de 
1980. Mas há um porém: segundo George Chifor, da 
University of Windsor, no Canadá, com o interesse 
em mercados emergentes disparando, os países an
fitriões descobriram "que há mais 'valor' a extrair de 
empresas estrangeiras com a aplicação de um instru
mento mais sutil, o controle regulatório, do que com 
a expropriação direta". O risco de que um governo 
mude de forma arbitrária leis, normas ou contratos 
que regem um investimento — ou que não fiscalize 
seu cumprimento — pode reduzir o retorno finan
ceiro de um investidor. É o que chamamos de "risco 
regulatório". 

Embora as estatísticas sobre o risco regulatório se
jam menos claras do que dados concretos sobre a ex
propriação direta, a menção desse risco pela imprensa 
(com o uso de termos como "risco político", "incerte
za política", "risco regulatório", "incerteza regulatória, 

"risco regulamentar" e "incerteza regulamentar") indi
ca que o perigo aumentou drasticamente (enquanto o 
risco de expropriação caiu; veja o quadro "A nova ca
ra do risco em mercados emergentes"). É verdade que 
de 2001 para cá a imprensa também falou um pouco 

mais de expropriações, mas isso não reflete um retor
no irrestrito da prática de expropriação. 

Outros dados recentes corroboram a tese de que o 
risco regulatório aumentou consideravelmente. Um 
estudo de 2001 da PricewaterhouseCoopers concluiu 
que um entorno regulamentar opaco equivale a um 
acréscimo de pelo menos 33% na carga tributária. 
Um estudo do Banco Mundial em 2004 revelou que 
entre 15% e 30% dos contratos envolvendo US$ 371 
bilhões em investimento privado em infraestrutura 
na década de 1990 foram objeto de renegociação ou 
questionamento por parte do poder público. E um 
estudo de 2009 da Multilateral Investment Guaran-
tee Agency e da Economist Intelligence Unit revelou 
que multinacionais achavam que coisas como a que
bra de contratos, a restrição à transferência e à con
versibilidade de lucros, a perturbação da ordem pú
blica, a incapacidade do governo de honrar garantias 
e a restrição regulamentar eram riscos mais significa
tivos do que a potencial expropriação de bens. 

Infelizmente, o valor de mecanismos financeiros 
e contratuais tradicionais usados por empresas para 
avaliar e mitigar o risco de operar neste ou naquele 
país é limitado. Logo, o investidor deve traçar estra
tégias proativas de gestão política para diminuir o in
centivo do poder público a se apoderar do retorno de 
investidores. Neste artigo, exploramos a experiência 
de investidores multinacionais que enfrentam essas 
questões numa série de setores e países e apresen
tamos as melhores práticas para avaliar o panorama 
político e criar um modelo para a tomada de decisões 
políticas. Tal como ocorre com a gestão de qualquer 
risco ou incerteza, o domínio desse jogo político po
de se tornar uma fonte de vantagem competitiva — 
além, é claro, de um meio de evitar perdas. 

Anular risco regulatório é difícil 
Empresas envolvidas em negócios internacionais 
normalmente usam uma combinação de contratos ju
rídicos, seguros e instrumentos financeiros para pro
teger o fluxo de renda de seus investimentos de osci
lações cambiais ou de preços. Só que essas aborda
gens dão pouca proteção contra o risco regulatório. 

Para começar, um contrato só é útil se for cumpri
do, e mudanças em leis e regulamentos podem torná-
lo nulo. Na década de 1990, muitos governos no Su
deste Asiático resolveram cortejar grandes investido
res privados com contratos que protegiam o investi
dor de riscos ligados a demanda menor do que o es
perado, suprimento de combustível, taxas de câmbio, 
conversões de moeda, regulamentação e eventos de 



Ideia em resumo 
Em países emergentes, o 
poder público já não expro
pria o investimento estran
geiro. Agora, acha maneiras 
de se apropriar do lucro por 
meio da regulamentação ou 
da ausência seletiva de regu
lamentação. Estima-se que 
o custo disso equivalha a 
um aumento de pelo menos 
33% na carga tributária. 

A maioria das saídas tradi
cionais para limitar o risco 
de seus investimentos no 
exterior já não é muito eficaz. 
Agora, é preciso saber 
atuar diretamente na 
arena política. 

Empresas como a petrolífera 
italiana Eni já mostraram 
que a gestão do risco regu
latório envolve equilibrar 
eficiência operacional com 
capital político, dominar a 
arte do marketing político 
e saber como influenciar 
tomadores de decisão locais. 
Para isso é preciso dominar 
novas habilidades e ferra
mentas analíticas. 

força maior de caráter político. Durante a crise finan
ceira asiática de 1997, a desvalorização do câmbio e a 
queda nas bolsas e na demanda de eletricidade deixa
ram em forte relevo o tratamento favorável a esses in
vestidores. As autoridades tiveram de escolher entre 
honrar os contratos, sob o risco de perder apoio popu
lar, e renegociá-los a fim de manter esse apoio. De olho 
na carreira, muitos dirigentes públicos da região opta
ram por renegociar ou anular dezenas de contratos. 

Mesmo quando o contrato segue tendo valida
de legal, a experiência mostra que políticos criativos 
podem contorná-lo com uma série de artifícios sem 
precisar mexer em leis. Em 1998, quando a america
na AES Corporation — então a maior companhia de 
eletricidade independente do mundo — comprou a 
distribuidora de eletricidade Telasi, da Geórgia, um 
time caríssimo de advogados "b l indou" a empresa 
com uma série de garantias que permitiam à AES-
Telasi repassar o custo regulatório e outros riscos 
ao consumidor do país. Um analista observou: "Por 
aquele contrato, a AES tinha a garantia de um retor
no de 20% sobre o investimento". O governo da Geór
gia nunca interferiu formalmente com a capacidade 
da AES-Telasi de repassar os custos ao consumidor. 
Mesmo assim, a empresa foi condenada pela inação 
do governo — que não suspendeu o abastecimento 
de clientes industriais inadimplentes, que não forne
ceu combustível à AES-Telasi e que não manteve a 
própria conta do Estado em dia. Além disso, o Estado 
cobrou impostos sobre uma eletricidade pela qual a 
empresa nunca recebera pagamento. O resultado foi 
que o retorno "garantido" de 20% virou uma perda 
de US$ 300 milhões para os acionistas da AES. 

Já seguros dão proteção limitada contra riscos re-
gulatórios porque a exposição de uma empresa em 
geral é ditada por sua própria capacidade de gerir o 
processo regulatório. É como disse um executivo de 
seguradora: "Prefiro me concentrar na contribuição 
que o segurado pode dar para o risco. Meu raciocínio 

é que se apoiarmos o segurado certo, é possível evitar 
a ocorrência de problemas em primeiro lugar — e, se 
houver problemas, há uma excelente chance de miti
gar a perda. Só que é muito difícil, para a seguradora, 
saber quem é o "segurado certo" — e empresas com 
a maior exposição a riscos em geral são as mais incli
nadas a buscar seguro para começo de conversa. O re
sultado é que as seguradoras cobram extremamente 
caro por seus produtos, dão cobertura de curtíssimo 
prazo ou, simplesmente, se negam a cobrir o risco. 

0 hedge financeiro tem valor limitado por moti
vos semelhantes. Instrumentos de hedge contra ris
cos em mercados emergentes específicos — como 
risco cambial, de mercado e de crédito — são disse
minados porque há várias partes dispostas a partici
par. Já o risco regulatório, por ser específico de um 
projeto ou de uma empresa, inviabiliza estratégias 
de hedge convencionais. 

Embora alguns dos instrumentos mais criativos 
se baseiem no prêmio de risco médio de empresas já 
atuantes em certo país, essa garantia que dão é falsa. 
Uma vez que a referência é o prêmio de risco de em
presas que já participam ativamente de um determi
nado mercado (e que não raro contam com estraté
gias para mitigar riscos), uma empresa que esteja es
treando ali provavelmente enfrentará exposição mui
to maior. Aliás, investidores estrangeiros que priori-
zam a implementação de hedges financeiros em vez 
de desenvolver estratégias próprias de mitigação do 
risco podem acabar aumentando sua exposição. Não 
surpreende, portanto, que mesmo tendo a capacida
de de calcular prêmios de risco residual, nenhuma 
instituição financeira tenha usado esses prêmios para 
definir o preço de um instrumento que paga dinheiro 
quando um risco regulatório se concretiza. 

A nova cartilha da gestão de risco 
Dada a dificuldade de obter cobertura para o ris
co regulatório por meio de contratos, seguros ou 



Na hora de avaliar a dimensão do risco regulatório, 
a empresa não pensa duas vezes antes de recorrer 
à subjetiva avaliação de "especialistas" no país. 
Um índice popular se baseia na expropriação de 
ativos e no risco de descumprimento de contratos. 
Essa nota é computada, na forma de um prêmio 
pelo risco do país, em taxas de desconto usadas 
para avaliar oportunidades de investimento. A 
abordagem parece ter o rigor formal da gestão do 
risco financeiro, mas na verdade não ajuda muito. 

Para começar, o risco-país em 
geral não computa o fato de 
que o grau do risco regulatório 
varia para cada investidor — 
já que alguns podem adaptar 
suas práticas de negócios às 
normas locais e ter mais êxito 
ao fazer pressão sobre autori
dades influentes. Além disso, 
o grau de exposição ao risco 
regulatório depende, em certa 
medida, da importância relativa 

do investimento para as duas 
partes (a empresa pode desistir 
facilmente do negócio? O go
verno local quer muito o acor
do?). Por último, o risco-país 
costuma ser um indicador re
trospectivo, que reflete o resul
tado de políticas anteriores. Pa
ra determinar a correlação com 
o risco regulatório presente, um 
analista precisa saber até onde 
vai a semelhança entre fatores 

instrumentos financeiros de gestão de risco, o investi
dor estrangeiro deve aceitar a responsabilidade de ad
ministrar diretamente o risco. Para muitas empresas, 
isso significa reescrever a cartilha. Em vez de buscar 
saídas imediatas para melhorar as operações, a admi
nistração precisa ir além de rápidas análises de custo-
benefício que costuma realizar e pensar mais sobre 
como ditar os termos do debate público e influenciá-
lo. E deve aprender a exercer pressão política, indivi
dualmente ou como parte de uma coalizão. 

Invista na reputação. Em nações desenvolvi
das, a administração gasta uma bela dose de tempo e 
energia para obter mais eficiência. Quando chega em 
mercados menos desenvolvidos, a empresa muitas 
vezes espera um ganho imenso e instantâneo em efi
ciência em virtude da adoção de tecnologias, mode
los de negócio e práticas já aprimoradas no mercado 
de origem. Infelizmente, o custo político dessas prá
ticas pode superar os ganhos. 

Peguemos o caso do apagão no Natal de 1997 em 
grande parte do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Re-
cém-privatizada, a Light (na qual a americana AES ti
nha participação de 13,75%) enfrentou temperaturas 
recordes naquela semana. Para piorar, tinha equipa
mentos mal conservados, deteriorados por anos de 
controle estatal. A imprensa e o público, no entanto, 
se concentraram no corte de 40% do pessoal e no lu
cro recorde da concessionária para pintar o retrato de 
um investidor estrangeiro explorador. A opinião pú
blica negativa sobre empresas estrangeiras em geral 

— e sobre a AES em particular — contribuiu para que, 
meses depois, um contrato para fornecimento de 
900 megawatts de energia fosse entregue a um con
sórcio liderado por empresas brasileiras (Votorantim, 
Bradesco e Camargo Corrêa), e não ao grupo encabe
çado pela AES e pela British Gas. 

Uma abordagem mais inteligente foi a da estatal 
italiana do petróleo Eni. Depois da desvalorização do 
real em 1998, quando muitas empresas suspenderam 

Em 2003, ativistas 
do Greenpeace na 
Hungria protestaram 
contra o uso de uma 
tecnologia à base de 
cianeto na mina de 
ouro Rosia Montana, 
na Romênia. 

os planos de investimento ou até mesmo deixaram o 
Brasil, o então presidente da Eni, Franco Bernabé, foi 
ao Rio anunciar um investimento de US$ 500 milhões 
no país. "Agora é a hora de mostrar que a Petrobras 
tem amigos de longo prazo", disse. Desde então, a co
laboração entre Eni e Petrobras tem sido estreita. 

Dite os termos do debate. Quando chega a 
um novo país, a empresa costuma lançar uma gran
de campanha de relações públicas que, no final, não 
passa de publicidade para a marca e para empreendi
mentos específicos. O que precisa fazer, em vez disso, 
é dominar a arte do marketing político. Apresentar 
uma iniciativa como "justa", "equânime" ou "motor 
de crescimento" é, muitas vezes, um jeito mais sim
ples e eficaz de garantir apoio político do que entre
gar uma análise de custo-benefício. O exato significa
do dado a esses rótulos vai variar de acordo com a po
sição da empresa no mercado. Quem está de chegada 
consegue apoio para normas que o favoreçam em de
trimento de quem já está ali ao citar o abuso do poder 
de monopólio. Na outra mão, empresas dominantes 
apelam à "justiça" ao dizer que concorrentes meno
res não podem sobreviver sem ajuda do governo. 

Um debate desses ocorreu no mercado sul-core-
ano de telefonia celular. A LG Telecom — a terceira 
operadora do mercado, atrás da SK Telecom e da Ko-
rea Telecom, muito maiores — fez repetidos apelos 
para que o governo promovesse uma regulamenta
ção "assimétrica" das líderes de mercado a fim de 
deixar todas em "pé de igualdade". Como publicou 
o Korea Times, "a grande dúvida é se o governo vai 
apoiar novas operadoras com a finalidade de estimu
lar uma justa concorrência ou restringir [o mercado] 
a atores experientes". No final, a LG prevaleceu: em 
maio de 2001, o governo da Coreia do Sul anunciou 
que iria "aplicar uma regulamentação assimétrica à 
Korea Telecom e à SK Telecom para garantir uma par
ticipação de mercado de pelo menos 20% para uma 
terceira grande operadora de telecomunicações". 
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passados e presentes da defini
ção de políticas públicas. 

Ainda que sirva puramente 
para indicar a situação do país, 
a maioria dos índices de risco 
político peca pela falta de aná
lise, como mostra nitidamente 
um exemplo envolvendo o Chi
le e a Indonésia. Em 1997, um 
índice de risco deu nota igual 
aos dois países — sem levar 
em conta as grandes diferenças 

institucionais entre ambos. Às 
voltas com protestos violentos 
da população para redistribuir 
o lucro de empresas na estei
ra da crise financeira asiática 
de 1997, Suharto, o general que 
há muito presidia a ditadura na 
Indonésia, renegociou contra
tos com investidores estrangei
ros que não tinham ligação com 
sua família ou amigos próximos. 
Quando Suharto foi deposto 

por um golpe, as empresas até 
então favorecidas entraram na 
mira do novo governo, que re
negociou seus contratos. 

Já o Chile tinha um sistema 
democrático multipartidário e 
um poder judiciário indepen
dente e respeitado — outra 
garantia contra a mudança ar
bitrária de normas. Ali, a pres
são pela redução das desigual
dades e por uma maior coesão 

social culminou com a eleição 
do socialista Ricardo Lagos pa
ra presidente em 2000. Lagos 
direcionou parte da verba dis
cricionária para programas 
sociais, mas também respei
tou o estado de direito e honrou 
contratos comerciais vigentes. 
Os riscos subjacentes no Chile 
e na Indonésia eram, portan
to, muito distintos — realidade 
que o risco-país não refletia. 

Ache pontos de pressão política. A rede de 
relacionamentos numa sociedade influencia muito o 
destino regulatório, sobretudo em países com siste
mas jurídicos fracos. Para tirar proveito dessas redes, 
o investidor internacional deve identificar e envolver 
a base de poder de políticos locais. Mais uma vez, a 
Eni deu o exemplo — agora, no Cazaquistão. Por meio 
da subsidiária Agip KCO, a Eni adotou um modelo de 
negócios em sintonia com as necessidades econômi
cas e sociais da ex-república soviética. A empresa dá 
preferência a fornecedores do país e organiza, para 
eles, seminários de transferência de conhecimento, 
treinamento e desenvolvimento. Pelo menos 60% de 
seus trabalhadores locais são cidadãos do Cazaquis
tão. A italiana também financia a construção de obras 
públicas — incluindo a biblioteca nacional, a residên
cia do primeiro-ministro, escolas, laboratórios de in
formática e conjuntos habitacionais para a população 
carente. Por causa disso, muitas autoridades locais 
hoje têm interesse no sucesso da Eni. 

Para a grande maioria das organizações — que não 
tem cacife suficiente para influenciar sozinha todo o 
elenco de atores relevantes —, um aspecto crucial de 
uma estratégia eficaz é montar uma coalizão de inte
resses. Na batalha da telefonia celular na Coreia do 
Sul, a LG Telecom se beneficiou da influência de for
necedores acima dela na cadeia. As principais ope
radoras do país queriam adotar o padrão preferido 
mundialmente, o WCDMA, na nova geração de ser
viços de telefonia celular. Só que uma potência na
cional, a Samsung, conquistara posição de liderança 
mundial na tecnologia rival, a CDMA2000. Sob pres
são da Samsung, o governo entregou uma das novas 
licenças de 3G à LG Telecom em troca da promessa 
de que esta adotaria o padrão CDMA2000. 

O governo do país de origem de um investidor in
ternacional também pode ser um forte canal de influ
ência. Observadores na Europa Central apontam para 
o sucesso do lobby dos governos alemão e francês em 

defesa de gigantes conterrâneas em países que que
rem ser admitidos à União Europeia. Contudo, o uso 
dessa "influência externa" pode dar a impressão de 
interferência e atiçar o nacionalismo. E, em geral, tem 
menos chance de exercer impacto duradouro. Há tam
bém o risco de que o governo de seu país ignore suas 
necessidades a fim de avançar em outra questão. 

Para aplicar essas lições da cartilha política é preci
so adquirir recursos de apuração e análise de informa
ções comumente empregados por políticos, espiões e 
jornalistas. A direção deve começar por entender ati
tudes, opiniões e posições de atores relevantes em re
lação à empresa, ao setor no qual opera e quaisquer 
medidas específicas que a empresa possa tomar para 
influenciar os resultados de sua atuação no mercado. 

Use as fontes certas de informação 
Até aqui, a análise política de um país anfitrião por 
executivos da empresa envolveu a consulta direta a 
funcionários, sócios locais e parceiros da cadeia de 
suprimento. O processo de coleta de informações va
ria em intensidade e estrutura — e pode incluir o mo
nitoramento de notícias em rádio e jornais, conver
sas com gente do próprio país e o uso de sistemas in
formatizados de gestão de contatos. Certas empresas 
apostam quase que exclusivamente em papos infor
mais; já outras preferem métodos Delphi (pesquisa 
iterativa de especialistas) mais formais (veja também 
o quadro "Por que risco-país não ajuda"). 

Embora essas fontes dêem informações valiosas 
(ainda que convencionais), o retrato que oferecem 

— pequeno, subjetivo e potencialmente tendencioso 
— pode exigir mais tempo e dinheiro do que merece. 
Além disso, dada a disponibilidade em tempo real de 
uma série de indicadores em áreas funcionais como 
finanças, marketing e recursos humanos, a presidên
cia e o conselho de administração cada vez mais exi
gem dados em tempo real similares sobre preferên
cias de atores importantes. Essa inteligência humana 
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pode ser incorporada de forma efetiva e contínua a 
modelos e sistemas de gestão de risco da empresa. 

Para ampliar sua perspectiva, mais e mais empre
sas estão buscando organizações sem fins lucrativos 
que possam ajudá-las a prever e a se antecipar a preo
cupações do consumidor sobre meio ambiente, saúde 
e segurança. Depois da desgastante experiência em 
torno da eliminação da plataforma de petróleo Brent 
Spar em 1995, a Royai Dutch Shell passou a incluir o 
Greenpeace em discussões ambientais importantes. 
Certas empresas também consultam especialistas 
independentes: ex-funcionários do governo agora 
prestando consultoria, gente que escreve para meios 
como Economist Intelligence Unit, Stratfor e Oxford 
Analytica, consultorias políticas internacionais como 
Politicai Risk Services ou Eurásia Group. Embora pos
sam ter acesso a informações melhores, funcionários, 
fornecedores e ativistas não possuem a formação es
pecializada que esses consultores aportam. 

Cada vez mais importante é o grande volume de 
informações provenientes de terceiros — sobretudo 
de grandes veículos de comunicação, mas também 

População local é hostil à empresa? 
Um software de extração de informações pode detectar mudanças de 
opinião sobre um projeto empresarial com a análise sintática do conteúdo 
de reportagens sobre o assunto. O exemplo abaixo compara o total de 
frases na imprensa sobre o plano da mineradora canadense Gabriel 
Resources de explorar a mina de ouro Rosia Montana, na Romênia, com 
a parcela de sentenças que indicava oposição de ONGs ao plano. 

li i rr 
DE FRASES 
PUBLICADAS 
SOBRE MINA 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

% DO TOTAL 
DE FRASES 
QUE INDICAVAM 
OPOSIÇÃO DE ONGS 

800 

700 

600 

500 

400 

de blogueiros e outros observadores — que monito
ram rotineiramente o processo regulatório em vários 
países. Devido ao grande volume e à natureza relati
vamente desfocada do material, é difícil sintetizar, di
gerir e agir de forma eficaz com base nessas informa
ções, ainda que a empresa tenha recursos considerá
veis para essa atividade. Contudo, graças a programas 
de extração de informações, já é possível identificar 
atores políticos e sociais relevantes num determina
do assunto e a intensidade de seu interesse nele. 

A abordagem do "data mining" (ou mineração de 
dados) aposta no registro simultâneo de certos termos 
para a descoberta de informações sobre atores cru
ciais. A ocorrência de "Rússia", "AES-Telasi" e "protes
to" numa mesma frase, por exemplo, sugere um sen
timento negativo sobre a relação entre a Rússia e a in
vestidora em eletricidade AES-Telasi. Outra ferramen
ta, o software de análise sintática da linguagem natu
ral (ou NLP, na sigla em inglês), permite inferências 
mais precisas a partir de sentenças ao fazer a distin
ção sintática entre sujeito, verbo e objeto, identifican
do assim a orientação de ações ou preferências. Con
sideremos uma oração como a seguinte: "A União de 
Consumidores da Geórgia está indignada com a pro
posta da empresa americana AES-Telasi de aumentar 
a tarifa de energia elétrica". Um software de NLP re
conheceria a exata relação gramatical entre "União de 
Consumidores da Geórgia", "está indignada com" e 

"a proposta da (...) AES-Telasi" — indicando um forte 
sentimento negativo em relação à empresa americana. 
Esse mesmo software pode medir a intensidade desse 
sentimento. Se o núcleo verbal tivesse sido "se opõe" 
em vez de "está indignada", o software teria entendi
do que a opinião da União de Consumidores da Geór
gia sobre a AES é negativa — mas menos. 

Ferramentas de extração de informações também 
podem destacar de modo rápido e objetivo mudan
ças no humor de certos atores ao longo do tempo. Os 
planos da mineradora canadense Gabriel Resources 
para explorar uma mina de ouro na Romênia (a Rosia 
Montana) foram brutalmente atacados por uma coa
lizão de ativistas locais e internacionais, por exemplo. 
O quadro "População local é hostil à empresa?" traça 
a frequência de aparição, na mídia mundial, de fra
ses contendo declarações ou atos contra a mina por 
ONGs ao longo de 2007 (em relação ao total de frases 
sobre a mina em artigos durante o mesmo período). 
Os dados mostram que as ONGs ficaram relativamen
te indiferentes à questão até meados de 2002, quan
do relatos negativos cresceram acentuadamente. 
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O "teste do instinto" e outros modelos 
De posse de dados sobre atores políticos e seu grau 
de interesse, a administração da empresa deve sin
tetizar a informação num modelo do processo regu-
latório. No extremo informal do espectro de síntese 
está o "teste do instinto", no qual um tomador de de
cisão que tenha falado com fontes relevantes ou re
cebido informações sobre elas usa o próprio conhe
cimento de casos parecidos para dar um palpite so
bre o provável desfecho no plano regulatório. A exa
tidão dessa técnica claramente depende da qualifi
cação do tomador de decisão e da relevância de sua 
experiência anterior para a situação presente. Para 
dar mais qualidade a essas decisões, os executivos 
também podem envolver consultorias especializa
das que exploram um conjunto mais diversificado 
de experiências de empresas e setores distintos no 
país visado ou em local equivalente. 

Uma extensão sofisticada do teste do instinto é 
um "war room", ou centro de comando, que congre
gue executivos para uma reunião extraordinária ou 
uma série de sessões de brainstorming. Essas ses
sões podem obedecer a um calendário regular ou ser 
deflagradas por uma crise ou evento que exija uma 
resposta estratégica. Num "mapa de influência", to
do ator politicamente relevante aparece como um 
círculo situado no espaço de acordo com sua posi
ção sobre um dado assunto (o tamanho do círculo é 
proporcional ao poder do ator). Ligações entre atores 
ou grupos de atores podem ser indicadas pela locali
zação ou por linhas de conexão. Embora nenhuma 
ferramenta analítica formal seja utilizada, um ma
pa desses pode ajudar a nortear a discussão de cená
rios de ação: o que aconteceria se nosso alvo fosse o 
ator X? E se rompermos o elo entre X e Y? E se tentar
mos reduzir o poder de Z? Obviamente, a qualidade 
dos insights produzidos pela abordagem é função da 
qualidade das informações trazidas para o centro de 
comando e da equipe montada. 

A ferramenta mais formal para a modelagem do 
processo regulatório é o modelo dinâmico de ut i l i 
dade esperada, fundado na teoria dos jogos. A tese 
é que, em cada um de diversos intervalos de tempo, 
cada ator (um indivíduo ou uma organização) com 
interesse em uma questão pode escolher uma de três 
alternativas possíveis: propor uma política, opor-se 
a uma política proposta ou não fazer nada. Cada ator 
escolhe a alternativa que maximiza sua utilidade es
perada em cada período. A escolha depende da d i 
reção e da intensidade das preferências do ator, da 
relevância da questão, do custo de propor ou de se 

opor a uma política e de informações similares sobre 
outros atores. Os atos combinados de todos os atores 
resultam no desfecho regulatório provável. A sensi
bilidade dos resultados a várias hipóteses e parâme
tros pode então ser calculada, ajudando a identificar 
que atores são fundamentais a ponto de mudanças 
em suas preferências, em seu poder ou em sua rele
vância terem grande impacto sobre a questão. 

Modelos como este são muito usados pela co
munidade de inteligência e por consultorias espe
cializadas como Mesquita & Roundell, Sentia Group, 
Probity Group e Commetrix. Um número crescente 
de multinacionais também vem adotando essas fer
ramentas. Uma grande empresa britânica usou um 
modelo desses para decidir como influir no debate 
sobre mudança climática na União Europeia. Analis
tas identificaram que atores eram citados com mais 
frequência na imprensa e quem esses atores citavam 
em suas declarações e textos. Em seguida, montaram 
uma rede de grandes "influenciadores" e modelaram 
vários pontos de entrada nesse sistema para identifi
car áreas-alvo e mensagens que maximizariam seu 
impacto no debate sobre a mudança climática. 

Embora a integração da coleta automatizada de 
dados, da modelagem dinâmica da utilidade espera
da e de mapas de influência ainda engatinhe, poten
ciais aplicações vão além da gestão do risco regula
tório. Pesquisa de mercado, análise financeira, ope
rações e RH são áreas que poderiam se beneficiar de 
uma análise mais completa das melhores maneiras 
de influenciar a opinião de stakeholders. 

NATURALMENTE, os riscos do investimento podem 
simplesmente ser grandes demais para justificar a 
entrada em certas zonas políticas. Mas, em muitos 
casos, o investidor que reconhece explicitamente 
o dinamismo do ambiente e adota estratégias ade
quadas para abordá-lo verá que os riscos são bastan
te administráveis. Ao combinar tecnologias de data 
mining e modelagem com abordagens tradicionais, 
conforme aqui descrito, o investidor pode iniciar a 
jornada para o futuro, indo da mera intuição em dire
ção a um sistema defensável, de orientação analítica, 
para a gestão do risco regulatório — algo que amplia
rá muito suas opções de investimento. No fundo, es
se sistema sempre conservará elementos do conhe
cimento tácito e da experiência, e nem todo execu
tivo e empresa conseguirão dominar suas minúcias. 
Mas os que conseguirem terão nele uma tremenda 
fonte de vantagem competitiva. 0 
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