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No novo modelo do desenvolvi-
mento mundial, ter origem em
uma economia imperfeita virou
vantagem competitiva para gran-
des empresas. Com as oportuni-
dades mais concentradas em na-
ções em desenvolvimento, o es-
pecialista em mercados emer-
gentes Tarun Khanna, professor
da Harvard Business School, afir-
ma que a flexibilidade se tornará
ferramenta vital nos negócios in-
ternacionais nos próximos anos
– um cenário em que Índia, Chi-
na e Brasil largam na frente.

Empresários de mercados em
desenvolvimento, explica o pro-
fessor, estão acostumados a difi-
culdades regulatórias e econômi-
cas em suas operações. Por isso,
têm mais chances de adaptação
em países com problemas seme-
lhantes. Khanna, que conversou
com o Estado por telefone, virá
ao País na próxima semana lan-
çar o livro Bilhões de Empreende-
dores (Campus Elsevier). Leia
trechos da entrevista:

● Seu livro traz exemplos de que
nem sempre é fácil fazer negócio
em um novo mercado. As empre-
sas já entendem o que o consumi-

dor de um país emergente quer?
Há vários exemplos de compa-

nhias globais que estão buscan-
do os mercados em desenvolvi-
mento. Mas nem sempre essa
transição é fácil. Tome-se o
exemplo da varejista alemã Me-
tro (uma das maiores empresas do
mundo no setor, dona de marcas
Saturn, Kaufhof e Media Markt,
famosas na Europa). A empresa
enfrentou sérias dificuldades pa-
ra se estabelecer na Índia e na
China, mesmo depois de 30 anos
de sucesso na Europa e na Rús-
sia, pois não sabia como agir nes-
ses mercados. Levou anos para
entender. O negócio teve proble-
mas para se acostumar a um am-
biente diferente e foi preciso al-
terar as regras de operação, pois
inicialmente elas não funciona-

ram. Aos poucos, a empresa
aprendeu. Agora, o grupo Metro
aplica as lições aprendidas nes-
ses mercados também em sua
matriz, em Düsseldorf.

● Países como China, Índia e
Brasil entendem melhor outros
mercados emergentes?
A China e a Índia estão investin-
do muito na África, e o Brasil
está naturalmente interessado
nisso também. Uma grande
companhia telefônica indiana,
a Bharti, acabou de investir
US$ 10,7 bilhões na compra dos
ativos da Zain, de Dubai. As em-
presas que vêm do Hemisfério
Sul estão mais bem equipadas
para atuar em outros mercados
em desenvolvimento. Quem
tem mais subsídios para atuar
no mercado africano? A Bharti
ou a Telefónica (espanhola) ou
a Vodafone (britânica)? Eu
acho que é a indiana, já acostu-
mada com a pressão de entre-
gar um produto a um preço mui-
to baixo.

● O Brasil já se enquadra nesse
cenário de forte investimento in-
ternacional?
Sim. Um exemplo é a Cosan.
O setor de açúcar e álcool pas-
sou por consolidação, e a em-
presa emergiu como a maior
do mundo. Conseguiu integrar
diferentes operações – da pro-
dução à operação –, chegou ao
mercado financeiro e abriu o ca-
pital. Está envolvida na produ-
ção de açúcar no mundo intei-

ro, incluindo a Índia. Vamos
ver cada vez mais negócios en-
tre países do Hemisfério Sul.
Há alguns anos, criar uma em-
presa de US$ 1 bilhão em ven-
das exigia contatos em Nova
York ou Londres, passar pelo
mercado financeiro, conhecer
as pessoas certas para conse-
guir dinheiro. Hoje, isso não é
mais verdade. É possível cons-
truir um grande negócio entre
São Paulo e Pequim ou Mumbai
e Dubai. As possibilidades são
ilimitadas.

● Os investimentos chineses de-
vem continuar fortes no Brasil?
Não vejo razão para isso mudar.
Só que a China tem de saber fa-
zer as coisas para não ofender a
população local. Na África, a Chi-
na teve problemas porque levou
trabalhadores chineses para lo-
cais onde a população precisava
de emprego. Em outros casos,
eles foram úteis ao trazer investi-
mentos e infraestrutura.

● China, Brasil e Índia são muito
diferentes no que se refere à in-

tervenção do governo na econo-
mia. Isso afeta os investidores?
Analisemos os problemas que o
Google enfrentou com a infor-
mação na China: as compa-
nhias que prosperaram em terri-
tório chinês tiveram de formar
uma relação com o Estado. É al-
go muito enraizado na cultura.
Na Índia, é o contrário: se você
quiser fazer um negócio sério, o
melhor é ficar longe do gover-
no. É necessário ter habilidade
para atuar nesses mercados, sa-
ber onde se pisa. E isso depen-
de do ambiente em que o negó-
cio foi inicialmente criado.

● No Brasil, o mercado interno
está se tornando mais importan-
te na economia. Como isso acon-
tece na China e na Índia?
Vejo Índia e China como polos
opostos. Há uma democracia
na Índia e um governo de parti-
do único na China. Na China, o
investidor internacional é favo-
recido, enquanto na Índia a
prioridade são os locais. Você
pode ter muito mais sucesso co-
mo investidor multinacional na
China (do que na Índia). Acho
que o Brasil está no meio des-
ses dois modelos, algo positivo
no longo prazo. A China enfren-
ta dificuldade pra se transfor-
mar de mercado exportador em
consumidor. E, para o bem do
mundo todo, é bom que eles
consigam fazer isso.

● O desenvolvimento de negó-
cios nos países emergentes já se
reflete na redução da pobreza?
Varia de acordo com cada país,
mas diria que sim. A participa-
ção mais agressiva do setor pri-
vado em projetos que envolvam
a sociedade de maneira mais
abrangente me deixa esperanço-
so. Na Índia, é possível identifi-
car projetos que servem os
mais pobres, geram emprego e
incluem gente nova no merca-
do de consumo. Faz parte do
processo de trazer 3 bilhões de
pessoas à economia formal.
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O jornal Le Monde
procura € 100 mi-
lhões, e com urgên-
cia: € 10 milhões

em dinheiro até o fim de ju-
lho, do contrário, terá de ces-
sar os pagamentos.

Não há um modo mais cla-
ro de ilustrar o drama da im-
prensa. Le Monde, que repre-
senta a honra da França, o úni-
co jornal de dimensões inter-
nacionais, que é referência de
Moscou a Washington, está
ameaçado de fechar. Ou, pelo
menos de ser vendido, e este
seria realmente o fim do Le
Monde.

De todo modo, será o fim de
um mundo. Este jornal tinha
uma peculiaridade: por inter-
médio da Associação dos Re-

datores, os jornalistas dispu-
nham de uma participação mino-
ritária com direito de veto. Por-
tanto, eles tinham um direito de
monitorar a empresa como um
todo, e especialmente de vetar a
escolha de um diretor. Um jor-
nal absolutamente livre. Tudo is-
so é passado: o Le Monde se torna-
rá um jornal como os outros.

A cobiça ferve ao redor de um
bom-bocado como este. O italia-
no De Benedetti, que edita L’Es-
presso, se retirou do páreo. O
mesmo aconteceu com o grupo
espanhol Prisa (El Pais). Restam
dois pretendentes. Em primeiro
lugar, Claude Perdriel, amigo de
Sarkozy, um dos dono do Nouvel
Observateur, e da operadora
Orange, que pertence majorita-
riamente ao Estado. Além dele,
três homens de negócios: Pierre
Bergé, Matthieu Pigasse e Xavier
Niel, fundador da operadora
Free, os três um tanto hostis à
atual maioria de direita.

Ocorreu, então, um fato ex-
traordinário: Sarkozy “convo-
cou” o diretor do Le Monde, Eric
Fottorino. Depois das amabilida-
des e bajulações de praxe, em
tom suave Sarkozy explicou a
Fottorino que os três, Bergé, Pi-
gasse e Niel, formam um “curio-
so trio”.

Fottorino ficou surpreso. En-
tão Sarkozy acrescentou que, se
este “curioso trio” saísse vitorio-
so, infelizmente, o Estado fran-
cês não poderia contribuir, via
Caixa de Depósitos e Consigna-
ções, com os € 20 milhões que
haviam sido prometidos ao Le
Monde para salvar o complexo

gráfico do jornal.
Portanto,uma enorme e cla-

ra chantagem. Sarkozy amea-
çou: se o Le Monde for vendi-
do, não ao grupo bom Per-
driel/Orange, mas ao mau
(Bergé/Pigasse/Niel), o Esta-
do fará capotar o jornal.

Tanto cinismo surpreende,
assim como a falta de tato. Co-
mo os jornalistas do Le Monde
ainda têm voz ativa neste últi-
mo episódio, e como a incrí-
vel medida de Sarkozy foi di-
vulgada, o “curioso trio” (Ber-
gé, Pigasse, Niel) se sentiu for-
talecido. Resta saber se pode-
rá lutar com a enorme capaci-
dade financeira do grupo reco-
mendado por Sarkozy, que é
amigo dos banqueiros mais
poderosos da França.

Sarkozy explora ao máximo
as amizades construídas ao
longo de trinta anos com as
grandes fortunas. Foi graças a
elas que ele constituiu uma ca-
deia de veículos de comunica-
ção sob as suas ordens – por
exemplo, graças à Dassault
(construtora do Rafale), que é
dona do Le Figaro.

É por isso que a batalha
meio sórdida e meio trágica
que se desenrola neste mo-
mento vai além do simples ca-
so Le Monde. O que está em
jogo é a sobrevivência na Fran-
ça de uma imprensa livre, inso-
lente, vibrante e da mais alta
qualidade intelectual. /
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Professor de Harvard diz
que ‘mercado imperfeito’
dá vantagem competitiva
mundial a empresas de
Brasil, Índia e China
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✽ Formado nas escolas de
Princeton e Harvard, nos
EUA, Tarun Khanna hoje é
professor da cátedra Jorge
Paulo Lemman na Harvard
Business School. Para escre-
ver o livro “Bilhões de Em-
preendedores”, entrevistou
empresários chineses e india-
nos, incluindo alguns exem-
plos do Brasil. Em 2007,
Khanna foi eleito como Líder
Jovem Global (concedido a
pessoas de até 40 anos) pelo
Fórum Econômico Mundial.
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O jornal ‘Le Monde’
estará ameaçado?
Dois grupos disputam
o controle do
emblemático periódico
francês, e o governo
do país já escolheu
de que lado está

Artigo

‘Origem emergente
pode ser vantagem’

Inclusão. Crescimento já reduz a pobreza, afirma Khanna

Toda quinta
no Estadão.Saiba todos os segredos e dicas

de comobeber e comer bem.

Informe Publicitário

Para facilitar o atendimento aos requerentes de estágio, informamos que o atendimento
está sendo feito somente nas 5 Delegacias Seccionais e 21 Regionais.

À sede, somente estará destinada a inscrição definitiva.

Aluguel de imóvel para férias de julho em
Campos do Jordão está até 41% mais barato

Uma boa notícia para quem 
pretende passar as férias de 
julho na cidade mais procura-
da na temporada de Inverno: 
os aluguéis diários de casas e 
apartamentos estão até 41,24% 
mais baratos este ano do que 
em 2009 em Campos do Jordão. 
Foi a cidade com mais casos de 
redução de valores médios das 
diárias de locação entre as oito 
pesquisadas pelo CRECISP.

A pesquisa apurou valores 
médios de locação de nove 
tipos de imóveis diferentes em 
Campos do Jordão, e só um de-
les está mais caro este ano – os 
apartamentos de 2 dormitórios. 
O aluguel diário aumentou 
9,96%, de R$ 470,00 em julho 
do ano passado para R$ 516,80 
em julho próximo. Ao contrário 
de Campos, em Serra Negra, 
Avaré e Águas de Lindóia, todos 
os valores médios subiram na 
comparação com o ano passado.

As opções para as férias de 
julho nessas oito cidades variam 
de um mínimo de R$ 80,00 
diários por um apartamento 
de 1 dormitório na cidade de 
Serra Negra, muito procurada 
pelo seu turismo de compras, 
a R$ 1.070,00 por uma casa de 
4 dormitórios em Avaré, onde 
uma grande represa é a principal 
atração. “Entre esses extremos, 
há muitas outras opções para 
atender aos mais variados gos-
tos e necessidades”, destaca 
José Augusto Viana Neto, pre-
sidente do CRECISP.

Exemplo são as casas de 
2 dormitórios em Serra Negra, 
cidade montanhosa, bucólica e 
com boa infraestrutura turística 
– o valor médio da diária é de R$ 

283,33, que passa a R$ 342,50 na 
opção pela de 3 dormitórios. Em 
Atibaia, outra cidade com opções 
de lazer interessantes e próxima 
de São Paulo, custa R$ 225,00 
o aluguel diário de uma casa de 
2 dormitórios e R$ 437,50 o de 
uma de 3 dormitórios.

“O importante é não deixar 
o aluguel para a última hora, 
situação em que se acaba pa-
gando mais, e ter todo o cuidado 
possível na hora de formalizar o 
contrato e fazer o pagamento”, 
destaca o presidente do CRE-
CISP, lembrando que os interes-
sados em alugar com segurança 
devem procurar sempre um cor-
retor de imóveis para assessorar 
na locação.

Aluguel mínimo é de dois dias
Nas 21 imobiliárias consul-

tadas pelo CRECISP nas oito 
cidades, a maioria dos imóveis 
disponíveis para locação em ju-
lho segue uma regra comum – o 
aluguel é feito no mínimo por 
dois dias. Há também limitação 
para o número de ocupantes, que 

varia de acordo com o tipo de 
imóvel.

Em Águas de São Pedro, a 
pesquisa apontou uma redução 
de 50% no aluguel diário de 
casas de 3 dormitórios – elas 
eram alugadas por R$ 600,00 
em 2009 e agora estão cotadas a 
R$ 300,00. Em Águas de Santa 
Bárbara, houve um movimento 
contrário: aumentou 106,25% a 
diária de casas de 3 dormitórios, 
de R$ 200,00 em 2009 para R$ 
412,50 agora.

Em Brotas, que tem um dos 
aluguéis mais baratos, a pes-
quisa CRECISP registrou dois 
casos de alta do aluguel diário 
e dois casos em que os valores 
não se alteraram. As casas de 2 
dormitórios eram alugadas por 
R$ 200,00 em 2009, mesmo 
valor deste ano. E as casas de 1 
dormitório continuam com a di-
ária estabilizada em R$ 150,00. 
Subiu a diária das casas de 3 
dormitórios – alta de 20%, de R$ 
375,00 para R$ 450,00 – e das 
de 4 dormitórios – alta de 25%, 
de R$ 400,00 para R$ 500,00.

Atenção
Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2010, o CRECISP alterou seu horário de aten-

dimento ao público. Nos dias de jogos às 11h00, o atendimento será feito das 9h00 às 10h30 e das 
14h00 às 17h00. Nos dias de jogos às 15h30, o atendimento será das 9h00 às 14h00, ininterruptamente.

 Diárias - Julho/2010 
Atibaia  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  -  -  R$225,00  R$437,50  R$525,00 

 Campos do Jordão  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  R$200,00  R$241,75  R$397,71  R$550,00  R$850,00 

APARTAMENTOS  -  R$205,67  R$516,80  R$575,00  R$825,00 

 Águas de Lindóia  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  -  R$150,00  R$396,00  R$193,33  R$450,00 

APARTAMENTOS  -  R$140,00  R$225,00  R$440,00  R$500,00 

 Águas de São Pedro  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  -  -  R$250,00  R$300,00  R$400,00 

Avaré  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  R$120,00  R$180,00  R$233,33  R$450,00  R$1.070,00 

 Brotas  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  R$100,00  R$150,00  R$200,00  R$450,00  R$500,00 

 Serra Negra  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  -  -  R$283,33  R$342,50  - 

APARTAMENTOS  -  R$80,00  R$170,00  R$203,33  - 

Águas de St. Bárbara  2 cômodos  1 dorm.  2 dorm.  3 dorm.  4 dorm. 

 CASAS  -  -  R$400,00  R$412,50  R$300,00 

Para conhecer a pesquisa na íntegra, acesse o link: 
http://www.crecisp.gov.br/pesquisas/outras/2010/Pesquisa_Especial_Ferias_2010.pdf

professor da Harvard Business School
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