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OPINIÃO

O esgotamento da capacidade de reposição dos re-
cursos extraídos da natureza, dentro do modelo de
produção e consumo vigente, determina que se an-
tecipe o amanhã. Mas não é possível pensar em um
modelo sustentável sem inovações radicais, que tem
a estrada aberta pelas novas tecnologias, alterando a
forma de comunicar, vender e distribuir produtos. O
ambiente de negócios migra para o mundo on-line
em progressão geométrica.

O próximo salto, já engatilhado, faz do mobile a
central de comando para vender, comprar, informar e
entregar produtos e serviços que chegarão ao consu-
midor na forma virtual com reduções de impacto no
meio ambiente. É preciso surfar nesta onda de mudan-
ças que permite a transição para um novo modelo de
produção e consumo, só possível com a construção de
modelos sustentáveis de negócios.

Um fabricante de geladeiras e condicionadores de ar
não pode se enxergar como uma indústria. É um pro-
vedor de serviços de refrigeração. Fabricará aparelhos
que viabilizam seus serviços, mas não irá mais vendê-
los. Tão pouco criará obsolescência planejada, que fa-
zia sentido nos anos cinquenta, para expandir a produ-
ção e gerar empregos.

O maior número de empregos estará em áreas de
tecnologia, desenvolvimento e serviços. Não se vai
mais jogar no lixo geladeiras com pouco uso. O presta-
dor de serviços fará um contrato com seu cliente para
manter uma geladeira em seu lar e a cada inovação
tecnológica, substituirá partes, mantendo ao limite
máximo o arcabouço original. No momento em que re-
tirar da casa do cliente uma geladeira obsoleta, será
responsável pela engenharia reversa. Fará o seu des-
manche para viabilizar o máximo aproveitamento da
matéria-prima a ser reciclada, ou manterá contrato
com terceiros especializados nessa operação.

Os carros serão comunitários, como as bicicletas
de Paris. Micro e pequenos para uso urbano e gran-
des para viagens. O serviço será bilhetado e os auto-
móveis podem ser deixados em edifícios-garagem
próximos às estações de metrô.

As reservas serão feitas via mobile e os pagamentos
também. A indústria automobilística fará um consór-
cio com as empreiteiras e operará este modelo de pres-
tação de serviços, em uma parceria público-privada,
com a participação dos governos municipais em um
macroprograma do Ministério das Cidades. A conser-
vação de energia e água de re-uso terão mercados cria-
dos por regulamentação legal e será um negócio lucra-
tivo. Os edifícios comerciais e residenciais terão prazo
para se adaptar, com incentivos fiscais decrescentes,
que vão penalizar os retardatários. Fabricantes de pai-
néis solares, breezes e isolantes térmicos, podem co-
memorar. Se você vai começar seu negócio agora, de-
saprenda o que fez até aqui e comece no novo mundo.

Seremos arremessados para dentro dele e não so-
breviveremos à aterrissagem, se não estivermos com
os cintos apertados.

Melhor chegar surfando nas ondas do futuro. ■

Ondas do futuro

Carros serão comunitários, como
as bicicletas em Paris. O serviço pode
ser bilhetado e os veículos, deixados
em garagens próximas ao metrô

Sérgio Vale
Economista-chefe da MB Associados

A decisão do Copom de aumentar a Selic em 0,75 ponto
percentual veio em linha com o esperado pela maioria
do mercado. Teremos mais informações com a divul-
gação da Ata esta semana, mas a decisão unânime,
desta vez por uma taxa maior do que a discutido na
reunião de março, demanda alguns comentários.

Sempre acreditamos que os documentos do BC são
muito coerentes com suas decisões. Por isso, muitos
imaginavam que o BC seguiria suas próprias diretri-
zes e subiria a taxa de juros em 0,5 p.p., como co-
mentado na Ata da reunião de março. Durante certo
tempo também imaginei que isto aconteceria. En-
tretanto, dois fatos mudaram essa percepção, um
objetivo e outro subjetivo. O fato objetivo é que o ce-
nário de inflação e de atividade piorou do ponto de
vista do banco. Há, agora, certa convergência de ex-
pectativas do IPCA acima da meta este ano, e com
projeções cada vez maiores. Pior ainda, os dados de
atividade têm sinalizado um crescimento mais forte
do que o inicialmente projetado. Saindo os dados de-
finitivos do primeiro trimestre devemos revisar o PIB
tanto do primeiro trimestre quanto o do ano para
cima. Um número entre 6,5% e 7% deve ser o mais
provável no resultado final do ano. Essa “piora” no
cenário de atividade se deu entre a reunião de março
e esta última. Como sinalização, indica que a infla-
ção de demanda continuará pressionando nos próxi-
mos meses. Nada mais significativo, então, do que o
BC acelerar o aumento da Selic agora.

O outro fator, o subjetivo, considera que a decisão
do presidente do Banco Central de permanecer à
frente da instituição trouxe certa incerteza sobre seu
comportamento. Ao passar seis meses arquitetando
sua saída para se candidatar, Meirelles vestiu a arma-
dura política. Ao decidir por ficar, ele já não tinha
mais apenas o perfil técnico de antes, mas será até o
final do seu mandato confundido com alguém que
possa estar tentando ajudar a candidatura oficial. Isso
mesmo que ele não esteja de fato fazendo isso. As
aparências para um presidente de banco central às
vezes são mais importantes que os próprios atos, pois
costumam mexer profundamente com as expectati-
vas do mercado. Assim, o Meirelles político pode ter
optado por ser mais agressivo agora, como se fosse
uma resposta às dúvidas do mercado. E mesmo essa
atitude pode ser vista com conotação política. Algu-
mas pessoas consideraram que aumentar 0,75 tam-
bém seria bom para a candidatura oficial.

No balanço das decisões, acreditamos que o lado
técnico tenha prevalecido, entretanto. Uma sinalização
disso é que a decisão foi unânime e de fato havia razões
objetivas para o BC acelerar o aumento agora. Além dis-
so, o BC é um colegiado em que a decisão do presidente
não é tão marcante quanto era, por exemplo, na era
Greenspan, quando este era visto quase como um orá-
culo. Não é a primeira vez que o BC diverge da opinião
do mercado, nem será a última. Mas essa decisão traz
um pouco mais de credibilidade a uma instituição que
ameaçou ser arranhada nos idos de março. ■

A decisão do Copom

A decisão de aumentar a Selic traz
um pouco mais de credibilidade
a uma instituição que ameaçou
ser arranhada nos últimos meses

Hiran Castello Branco
Presidente do Conselho
Nacional de Propaganda
e vice-presidente da ESPM

CARTAS

UMA VISÃO ECOLÓGICA DOS
NEGÓCIOS DO FUTURO
Cada vez mais o tema desenvolvimento
sustentável está na pauta do dia.
Tal desenvolvimento não é um modismo
ou uma utopia, é uma necessidade da nova
sociedade. Essa necessária sustentabilidade
precisa ser apoiada, e, para ser sustentada,
necessita de uma estrutura com três
pilares básicos: deve ser economicamente
viável, ambientalmente correta e socialmente
justa. Não se trata de um sonho poético,
mas de um olhar pragmático para o futuro.
No Brasil as perspectivas são excelentes.
São oportunidades que se apresentam,
principalmente, para a agricultura
familiar, com potencial para gerar trabalho
e mais renda com sistemas produtivos que
preservam o meio ambiente, promovendo
progresso e melhor qualidade de vida. Para
a pecuária, bovinocultura e ovinocaprinocultura,
as oportunidades são mais diversificadas
e podem contemplar desde a criação
familiar até estruturas empresariais
mais sofisticadas. Existe lugar para todos.
Precisamos, no entanto, de mentalidades
inovadoras, que permitam desenvolver
a criatividade para aproveitar o que a natureza
nos legou. Carecemos de um aprimoramento
produtivo e de uma cultura de negócios que
estimule o associativismo e o
empreendedorismo saudável. Precisamos
inovar, trabalhar e avançar.

Paulo Cesar Bastos
São Paulo (SP)

“NÃO POSSO FALHAR. NO PALCO,
ATÉ O MEU ANDAR MUDA”
Parabéns pela entrevista com o spalla
Cláudio Cruz, da Osesp. Perguntas
inteligentes e respostas sinceras de um
grande músico e regente.

Ivan Carlos Vieira
São Paulo (SP)

AOS 50 ANOS, SAMCIL QUER REVERTER
PERDA DE ASSOCIADOS
Espero sinceramente que o investimento
na Samcil melhore o atendimento
consideravelmente, porque atualmente
deixa muito a desejar. Se isso não
acontecer, perderão muitos outros conveniados

Cecília Mara
São Paulo (SP)

MINISTRO RECHAÇA AUMENTO
DE 7,7% PARA APOSENTADOS
O governo arruma dinheiro para tudo, menos
para aumentar a renda dos aposentados.
Precisamos ficar de olho nos políticos, para saber
em quem votar ou não nas próximas eleições.

Nelson Correa
Sorocaba (SP)

Diferentemente do publicado na última sexta-feira no
texto “China dá autonomia a siderúrgicas”, na página
35, a analista Luciana Leocadio trabalha na Ativa
Corretora, e não na Link Corretora, como publicado.

Na reportagem “Brasil lidera resultado global
da John Deere”, publicada na página 34
da edição do último dia 28, o entrevistado
Luiz Feijó foi identificado como diretor
comercial da John Deere. Na verdade,
o executivo trabalha para a New Holland.

Na edição de fim de semana, no caderno Outlook,
a foto da página 22, “Panquecas com syrup, clássico
do desdejum”, saiu sem identificação. O autor
da imagem é o fotógrafo Reinaldo Mandacaru.

ERRATAS

Cartas para Redação - Av. das Nações Unidas, 11.633 –
8º andar – CEP 04578-901 – Brooklin – São Paulo (SP).
redacao@brasileconomico.com.br
As mensagens devem conter nome completo, ende-
reço e telefone e assinatura. Em razão de espaço ou
clareza, BRASIL ECONÔMICO reserva-se o direito de edi-
tar as cartas recebidas.
Mais cartas em www.brasileconomico.com.br.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 10
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