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OPINIÃO

Nosso país é o berço de algumas das empresas mais
sólidas do mundo. AmBev, Gerdau e Odebrecht são
exemplos do nosso potencial empreendedor. Hoje,
olhando a grandeza destas companhias, fica até difí-
cil lembrar que elas também foram pequenas. Mas
foram, e acaso tivessem sido fundadas nos dias atuais
estariam lutando, como tantas outras, para sobrevi-
ver frente à forte concorrência internacional de uma
economia plana. Se no passado o fortalecimento da
indústria veio com a Primeira Guerra Mundial, quan-
do seis mil empresas surgiram quase que livres de
concorrência apenas para abastecer o país com pro-
dutos que eram importados da Europa, hoje o cresci-
mento industrial estará ligado a fatores como treina-
mento da força de trabalho, desoneração fiscal e
apoio técnico e financeiro às micro e pequenas em-
presas. Apenas para se ter uma idéia de quanto preci-
samos melhorar nossa competitividade, ranking di-
vulgado em 2008 pela FedEx com os níveis de acesso
dos diferentes países a mercadorias, serviços e infor-
mação colocou o Brasil na 72° posição dentre os 109
pesquisados. O estudo, encomendado à SRI Interna-
tional, analisou 23 variáveis em categorias como co-
mércio, transporte, telecomunicações e imprensa.

Uma das iniciativas da União para estimular o
crescimento da indústria por meio da desoneração
das exportações data de 1966. Neste ano, o Decreto
Lei nº 37 foi sancionado, criando o regime aduaneiro
de drawback, que consiste na suspensão ou elimina-
ção de tributos sobre insumos importados para utili-
zação em produtos exportados. Apesar da iniciativa
louvável, na prática a burocracia fez com que a deso-
neração tributária atingisse apenas grandes ou mé-
dias empresas. Como resultado, pouco mais de 10%
das 20 mil empresas exportadoras usam o drawback.

No início do ano, uma portaria que visa simplifi-
car este regime foi assinada pelo secretário da Re-
ceita Federal, Otacílio Cartaxo. Ela vem corrigir
estas distorções e ampliar o acesso entre os peque-
nos. Com a mudança, empresas inscritas no Sim-
ples e as que declaram lucro presumido também
poderão beneficiar-se do drawback.

Este foi um passo na direção certa, sem dúvida,
mas um passo que levou muito tempo para ser toma-
do em um ambiente que não perdoa falta de compe-
titividade. O potencial está aí. O governo brasileiro
quer aumentar em 1,9% ao ano o número de empre-
sas de pequeno porte que exportam e, assim, ampliar
em 10% a participação delas no mercado internacio-
nal, que hoje é reduzidíssima. Considerado que as
PMEs são 98,5% das empresas formais do país e de-
tém 20% do PIB, fica até difícil mensurar com preci-
são todo o impacto que índices robustos como estes
representariam no desenvolvimento do país.

Medidas como essas, relacionadas à redução dos
vieses microeconômicos, deveriam ser pauta cons-
tante das políticas governamentais, tornando o Brasil
uma incubadora para o surgimento de companhias
tão grandes quanto queremos ser. ■

Desafio da marca Brasil

Ranking da FedEx com os níveis
de acesso dos diferentes países a
mercadorias, serviços e informação
colocou o Brasil na 72ª posição

Dirceu Barbano
Diretor da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)

Está em curso uma transformação silenciosa na for-
ma de a Anvisa registrar produtos. Esse novo enfoque
já é realidade para os produtos saneantes, como os de
limpeza doméstica, os inseticidas e os desinfetantes
hospitalares. A fórmula é simples: análise focada no
risco sanitário por parte da agência, somada à facili-
dade no acesso ao registro por parte das empresas. A
notificação online de produtos saneantes de risco 1
passou a ser efetivada em 24 horas, frente aos 90 dias
exigidos anteriormente. A medida promoveu uma
mudança cultural importante, ao permitir a imediata
comercialização dos produtos, vinculada a critérios
rígidos de responsabilização e responsividade pelas
empresas notificadoras. Estabeleceu-se uma nova
dinâmica no gerenciamento do risco de processos re-
lativos aos produtos saneantes.

A notificação eletrônica desses produtos existia
desde 2003. As análises técnicas eram feitas da forma
tradicional, com base em informações apresentadas
em papel. O tempo para análise chegava a 90 dias e
80% da capacidade de trabalho da equipe era ocupa-
da com o exame de cerca de 800 novos processos físi-
cos de produtos notificados mensalmente.

A informatização dos critérios técnicos de análise,
por meio do estabelecimento de filtros e regras de
negócio aplicadas imediatamente sobre informações
peticionadas e validadas desde o seu início pelo setor
regulado, é o cerne da transformação. Hoje, com a
análise virtual, o cadastramento é feito, na grande
maioria dos casos, em 24 horas. O tempo ganho tem
sido dedicado na análise e gerenciamento do risco
dos produtos de maior grau de risco, os de risco 2. Es-
ses registros agora são concedidos em, no máximo,
60 dias, em tempo muito inferior ao anterior. A me-
dida gerou temores, mas hoje é possível festejar o su-
cesso da medida, que alia rigor sanitário com eficiên-
cia. Os impactos recaem sobre um setor que movi-
mentou R$ 11,4 bilhões em 2008, alta de 6,5% em re-
lação a 2007. Os produtos mais relevantes do seg-
mento têm como característica elevada penetração
no mercado. Depois de sete meses de operação, fo-
ram contabilizadas 7.852 notificações novas e, ao
mesmo tempo, 4.395 atualizações de cadastros.

Existem aproximadamente 27 mil notificações que
devem ser atualizadas até agosto de 2010, quando o
sistema completa um ano de operação. Sabe-se que
cerca de metade dessas devem ser canceladas pelas
empresas, pois são produtos que tiveram sua produ-
ção descontinuada. Diariamente, são recebidas cerca
de 40 notificações novas e outras 40 atualizações.
Caso esse fluxo seja mantido, em agosto de 2010 serão
cerca de 14 mil notificações novas e outras 14 mil
atualizações, cumprindo o prazo para adequação de
todos os cadastros de produtos saneantes de risco 1.

A notificação online contribui para diminuir a in-
formalidade no setor e para expandir e aprimorar o
controle sanitário. É um bom exemplo a ser aplicado
futuramente no registro de outros produtos, como me-
dicamentos, equipamentos e materiais médicos. ■

Uma nova Anvisa

A informatização dos critérios
técnicos de análise, por meio
do estabelecimento de filtros,
é o cerne da transformação

Carlos Ienne
Diretor-geral executivo
para o Mercosul da FedEx

Esta semana dedicada ao meio ambiente pressupõe –
e felizmente gera – reflexões aprofundadas do con-
junto da sociedade sobre o tema. Não apenas por ser
esta semana ou um dia específico, mas pelo fato de o
meio ambiente requerer atenção sempre maior a cada
momento. As organizações do setor produtivo devem
ser as primeiras a buscar o questionamento sobre os
temas da agenda ambiental e transformar as expecta-
tivas de avanço em ações positivas. Ainda que de for-
ma incipiente, os consumidores já o fazem e, a partir
de agora, vão exigir mais do que gestos pontuais. É
esperado que as empresas criem um modelo de atua-
ção que transmita aos seus consumidores a certeza de
que os produtos foram feitos de maneira ecologica-
mente correta e socialmente responsável desde o mo-
mento zero da produção da sua matéria-prima.

No cenário pós-crise, essa necessidade se acen-
tuou. Diferentes setores da sociedade se mostram
cada vez mais atentos a quem realmente pratica a
sustentabilidade, diferentemente daqueles que a
tratam como uma ação puramente de marketing.
Um movimento reunindo ciência e tecnologia, res-
ponsabilidade social, visão de longo prazo, gestão,
educação e trabalho é capaz de disseminar essa
nova mentalidade nas empresas.

O país possui companhias tão produtivas quanto
sustentáveis, resultado que é de uma identidade
construída com um olhar para o futuro e que deve
servir como exemplo para aquelas que estão ini-
ciando essa caminhada. São empresas que assumem
um compromisso público com a sustentabilidade,
traduzem-no para seus públicos de interesse, pres-
tam contas sobre esses compromissos e se abrem
transparentemente para serem consultadas. Inva-
riavelmente, seguem regras de governança corpo-
rativa que permitem o acesso do público aos seus
principais programas e ações.

Independentemente – ou como consequência –
dessa cultura, as organizações à frente desse novo
tempo desenvolvem projetos educacionais junto às
comunidades vizinhas, fixam parcerias com o poder
público em benefício de parcelas importantes da po-
pulação, atuam firmemente em projetos de cons-
cientização ambiental e estimulam seus colaborado-
res a atuar nessas múltiplas frentes. Investem em
pesquisa e usam a ciência, por meio de profissionais
especializados, para garantir a preservação ambien-
tal e manutenção da biodiversidade. Internamente,
investem na utilização de energias limpas, atualizam
seus equipamentos para um consumo saudável de
energia, combustíveis e água, fixam programas de
economia, entre outras medidas salutares, em linha
com o que as modernas tecnologias, aplicadas em
nome de uma atuação sustentável, preconizam.

Falta ainda um maior senso de urgência para que
tais modelos se tornem rotina nas organizações. Des-
de já, porém, é desejável que elas prestem contas das
suas ações, fixem metas, estabeleçam formas de atin-
gi-las e as mensurem de maneira transparente. ■

Empresas sustentáveis

O país possui companhias tão
produtivas quanto sustentáveis,
resultado de uma identidade
construída com um olhar no futuro

Reinoldo Poernbacher
Diretor-geral da Klabin

Ricardo Cunha

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 e 3 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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