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E depois do IPI?

Aposta no passado

A química da educação

O setor automobilístico foi uma das estrelas do crescimento da economia ano passado. Muito se discutiu
sobre o impacto da redução do IPI na sustentação da
expansão do setor, e sobre se passado o fim do programa as vendas de automóveis continuariam ou não
a crescer. Alguns pontos podem ser feitos sobre o que
aconteceu no segmento e o que esperar para os próximos anos. Primeiro, alguns exercícios mostram que
a redução do IPI foi tão importante quanto a manutenção da disponibilidade de crédito barato para o
setor. Ou seja, apenas a redução do IPI não foi suficiente para impulsionar o setor.
Se as taxas de juros não tivessem baixado e os prazos não tivessem se mantido elevados, a redução por
si só do imposto não teria funcionado. Isso é natural
acontecer em uma economia ainda com consumo e
crédito reprimidos, o que nos leva a crer que para
continuar sustentando o setor neste ano será essencial uma política de crédito que mantenha prazos e
juros adequados para o consumidor. O problema é
que a Selic começou a aumentar e isso poderá ser um
freio natural para o crescimento do setor. Ao longo de
2010 devemos trabalhar com a hipótese de que esses
dois efeitos deverão reduzir sua demanda. De qualquer maneira, não teremos os 12,7% de expansão de
vendas de automóveis e comerciais leves de 2009,
mas espera-se um aumento de 7,9% no segmento
este ano, o que é bastante razoável. Talvez seja natural esperar um número ainda menor em 2011 por
conta da desaceleração esperada da economia, cujo
PIB deverá aumentar em torno de 4%.

São animadoras as estimativas que acabam de ser divulgadas pela Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal) quanto aos investimentos
estrangeiros diretos (IED) na região em 2010. Seu volume deverá alcançar US$ 100 bilhões, retornando ao
patamar verificado antes da crise. O crescimento em
relação ao ano passado deverá chegar a quase 50%. A
retomada é ainda mais importante se considerarmos
que, no exercício anterior, verificou-se queda de
42%, conforme consta do estudo “O investimento
estrangeiro direto na América Latina e Caribe 2009”.
O relatório aponta que o Brasil continuou sendo o
principal destino dos recursos.

Vários estudos ao redor do mundo corroboram com o
fato de que a melhoria na educação reflete diretamente
no aumento da produtividade e da competitividade de
uma nação. Um bom exemplo para ilustrar essa afirmação é a Índia que, a despeito das dificuldades enfrentadas por sua população, que vive em meio a um
cenário de contrastes bastante desafiadores, é uma
nação pujante no que se refere à formação de capital
humano de elevado nível profissional.
O governo indiano tem tratado a educação como
uma de suas prioridades. De olho nessa mão-de-obra
qualificada e farta, várias multinacionais têm investido
substancialmente no país, alavancando sua economia.
No Brasil, infelizmente, ainda estamos longe de
um sistema educacional exemplar, quiçá satisfatório.
Consequentemente, a preocupação com mão-deobra qualificada tem sido uma constante para estudiosos, pesquisadores, políticos, empresários e executivos. Entretanto, algumas ações começam a ganhar corpo, como é o caso do programa “Educação
para a Nova Indústria”, da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), lançado no segundo semestre de
2007. De abrangência nacional, a iniciativa prevê investimentos de R$ 10,45 bilhões na educação básica e
profissional de 16,2 milhões de brasileiros até 2015.
O que também encorpou foi a participação do setor privado na educação. De acordo com dados apresentados pelo 5º Censo do Investimento Privado
(ISP), elaborado pelo Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (Gife) para o período 2007-2009, o maior
volume de investimentos continua sendo aplicado na
área da educação, concentrado principalmente na
população jovem. Contudo, vale ressaltar, aplicar recursos em ações que não façam diferença, apenas
para manter as aparências, é desperdício de tempo e
de dinheiro. Um bom caminho para uma companhia
é fazer uso de sua expertise, ou seja, se é uma empresa do setor químico, que foque em projetos e ações,
por exemplo, que levem a química ao alcance de jovens estudantes, a fim de desmistificar o tema.

Se as taxas de juros não tivessem
baixado e os prazos não tivessem se
mantido elevados, a redução por si
só do imposto não teria funcionado
Essa desaceleração também deve ser entendida
dentro de um processo que se inicia de aumento de
vendas de imóveis, numa renda média em que não
cabe ainda uma prestação de um imóvel e de um automóvel ao mesmo tempo. Depois de vendas excepcionais nos últimos anos, devemos esperar certa mudança nas compras da população nos próximos anos.
Não será nada radical, mas o exemplo do México é interessante. Lá, os incentivos para o setor imobiliário
na década de 2000 foram essenciais para expandir
enormemente o setor enquanto as vendas de automóveis desaceleraram. Mas um crescimento de vendas ao
redor de 5% ao ano é bastante razoável de se esperar.
Por fim, ainda há uma grande disparidade de consumo de automóveis no Brasil. Enquanto São Paulo
tem 3,4 pessoas para cada automóvel, o Maranhão,
por exemplo, tem 28, a maior relação do país. E números semelhantes podem ser vistos para outros estados do Nordeste e Norte principalmente. Ou seja, se
nossa hipótese de aumento contínuo da classe média
nos próximos anos acontecer, já tratada em coluna
anterior, haverá espaço para crescimento de renda
nessa parte da população que ainda não comprou automóvel e ainda não tem renda para comprar um
imóvel. Com a saturação dos mercados do Sudeste, a
busca de novos mercados em outras regiões com baixa densidade de automóveis poderá ser uma tendência importante para o setor nos próximos anos. ■

A despeito dos avanços da Terceira
Revolução Industrial, persiste a
anacrônica imagem do Hemisfério Sul
exportador de baixo valor agregado
A boa notícia contida no estudo não esconde, entretanto, duas tendências preocupantes. A primeira
refere-se à queda dos aportes no setor primário, em
especial nos segmentos agrícola e mineral. A segunda diz respeito ao fato de a maioria dos investimentos
destinados à indústria concentrar-se em atividades
de intensidade tecnológica baixa e média.
As duas vertentes, se analisadas com senso de
realismo, mostram que boa parte dos investidores do
mundo desenvolvido ainda entende a América Latina como provedora de matérias-primas, commodities de baixo valor agregado e semimanufaturados,
em especial insumos industriais. Nem mesmo o
avanço do Brasil no agronegócio, incluindo alta tecnologia agrícola e elevado volume de exportações, e
em segmentos avançados da indústria, como
software e aviões, parece sensibilizar algumas nações quanto às mudanças de perfil de nossa economia e nossa estrutura produtiva. Os investimentos
estrangeiros diretos visam com muito foco os nossos
mercados consumidores (por isso privilegiam os
serviços) e nossos recursos naturais. Tal expectativa
evidencia que, a despeito de todos os avanços da
chamada Terceira Revolução Industrial e da nova estrutura de produção segmentada da globalização,
persiste a anacrônica imagem do Hemisfério Sul exportador de produtos de baixo valor agregado e importador de bens de consumo sofisticados.
O Brasil é a própria antítese do renitente conceito.
Mantém-se, sim, como grande provedor agropecuário, mas com alta tecnologia e eficiência, conciliando a produção de alimentos com a de biocombustíveis, em especial o etanol. Ademais, o país tem
segmentos industriais de ponta, é autossuficiente
em petróleo e tem a maior reserva hídrica.
Ou seja, estamos prontos para a nova era da economia mundial, que será marcada pela produção
mais limpa e alta valorização dos alimentos, da
água e dos combustíveis renováveis. Não há dúvida
de que nesses itens encontram-se as melhores
oportunidades de investimentos, com retorno absolutamente garantido pela realidade de um mundo cada vez mais carente de comida, água, energia
e salubridade ambiental. Assim, quem continua
apostando em teses dos séculos passados pode
comprometer o próprio futuro... ■

O investimento em educação
não deve estar suscetível, mas
alinhado ao posicionamento
estratégico da empresa
O investimento em educação não deve estar suscetível, mas alinhado ao posicionamento estratégico
da empresa, pois além dos benefícios sociais e da
contribuição para o desenvolvimento do país, ganha
também a companhia, que tem como retorno a construção de uma marca valorizada e admirada perante
seus stakeholders, o reconhecimento e a satisfação
de seus funcionários e, por fim, a possibilidade de
contar com uma mão-de-obra mais qualificada.
Mas alguns devem perguntar: como fica isso em
tempos economicamente difíceis? É especialmente
importante em tempos como esses não perder de
vista os desafios do futuro e a visão de longo prazo, e
a educação é parte dos investimentos que a empresa
faz com vistas a sua própria perpetuação. Conhecimento é a matéria-prima mais importante que uma
corporação pode ter e, nesse sentido, trabalhadores
qualificados são pré-requisito crucial para o sucesso
sustentável dos negócios. ■
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