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Uma das discussões mais insistentes nos últimos meses tem sido os efeitos do câmbio na indústria. Parte
dos economistas mais heterodoxos e da própria indústria reclama que a apreciação cambial tem prejudicado
as exportações. Mas outra parte da academia desconsidera esses argumentos por não efeito estatístico concreto dessa relação e também porque a apreciação
cambial diminui os custos dos insumos e beneficia o
consumidor final, que pode ter acesso a produtos mais
baratos. Como se vê, há bons argumentos para ambos
os lados e todos não deixam de ter sua razão.
Mas como tudo na vida e em economia, o que estraga
são os excessos. Uma taxa de câmbio excessivamente
apreciada pode sim afetar a produção industrial através
de uma competição intensa com os importados. A briga
sempre é sobre qual é esse limite; qual a taxa de câmbio
que de fato poderia começar a afetar a indústria. Até
agora, a taxa de câmbio não parecia de fato ser um fator
inibidor para a indústria, principalmente porque nos
lembramos de 2008 quando o câmbio apreciou ao mesmo tempo em que a indústria cresceu. O problema é que
as comparações em economia são perigosas.
Em 2008, houve um crescimento rápido e intenso da
economia, mais rápido do que vimos agora em 2010. Ao
mesmo tempo, a taxa real de câmbio estava num patamar 9% maior em 2008 em relação a 2010, considerando o ano de 2008 antes do início da crise americana.
Mais ainda, desde o início de 2010 o câmbio real está
mais baixo do que o piso atingido em 2008. Como a economia está crescendo num ritmo um pouco menos intenso do que naquele momento, não haveria espaço
para crescimento tanto da indústria quanto das importações. Além disso, há um aumento de custo de mãode-obra que começa a aparecer mais intensamente. Há
falta generalizada de gente qualificada, o que pressiona
os salários e os custos das empresas. Isso incentiva ainda
mais a importação de insumos, por exemplo, como forma de compensar esse aumento de custos.

Chefes inseguros e egocêntricos podem prejudicar os
subordinados, principalmente os melhores talentos,
envenenar o clima organizacional e comprometer os
resultados da empresa. Em geral, executivos com esse
perfil ofuscam o brilho dos profissionais mais talentosos porque, de forma maquiavélica ou mesmo inconsciente, enxergam neles uma grande ameaça a seu poder. Na vida real, as situações em que o ego e a vaidade das chefias se sobrepõem ao brilho dos melhores
profissionais são muito comuns, mesmo na era em
que a liderança, trabalho em equipe e retenção de talentos são palavras de ordem numa organização.

O crescimento exponencial do comércio eletrônico
consolida o período auspicioso que este setor do mercado está vivenciando atualmente. Os índices deste ano
não só demonstram que houve recuperação após a crise
de 2008, como também abrem um cenário de mudanças positivas e de novos desafios para este setor em específico. No WebShoppers, realizado em agosto, em
parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, divulgamos que o e-commerce no Brasil faturou
R$ 6,7 bilhões no primeiro semestre, 30% a mais que o
mesmo período em 2009. Dentre os principais fatores, a
Copa do Mundo e o final da redução do IPI tiveram um
papel fundamental no aquecimento. Isso acertou em
cheio nossas expectativas em 2009, e continua nos surpreendendo com o crescente aumento das demandas.
Um último estudo com a Fecomercio constatou
que o faturamento total até julho foi de R$ 7,8 bilhões,
um aumento de R$ 1,1 bilhão em apenas um mês. Esse
montante ultrapassou o total das vendas de shopping
centers da Grande São Paulo. Isso é um indicativo de
que o e-commerce está se tornando um segmento
importante, aumentando o foco dos grandes varejistas neste mercado e atraindo a entrada dos médios e
pequenos empreendimentos do long tail.

Uma taxa de câmbio apreciada pode,
sim, afetar a produção industrial
através de uma competição
intensa com os importados
Continua sendo verdade que por mais que a indústria
possa sofrer com o câmbio, o consumidor se beneficia
cada vez mais. O resultado se vê em preços de produtos
comercializáveis com o exterior mais baixos. Mas a
preocupação da indústria se torna mais relevante porque 2011 deverá ser ano de crescimento menor do que
agora e o mundo continuará com nível de atividade fraco, o que significa que nossas exportações não terão
muito espaço. Junta-se a isso um sempre crescente custo logístico, não resolvido pelo governo. Mas estamos
longe de dizer que há um processo estrutural de desindustrialização em curso. A apreciação cambial tem um
efeito conjuntural, dependendo de movimentos do dólar frente a outras moedas, e dificilmente permanecerá
muito tempo num patamar muito baixo. Não porque o
governo fará alguma mágica, mas porque o déficit em
conta corrente tende a começar a assustar a partir de
2011. Se tiver prosseguimento a história brasileira de resolver os problemas só durante as crises, é provável que
um balanço de pagamentos mais apertado gradualmente faça o ajuste no câmbio nos próximos anos. ■

Quando um chefe egocêntrico
torna-se inconveniente, fale com
ele primeiro, mas, se necessário,
procure aliados na organização
Maturidade emocional não é requisito para alguém
se tornar chefe. Não é a regra, mas, muitas vezes, pessoas mais disciplinadas, dedicadas e inteligentes, ou
aquelas que souberam conquistar posições graças à habilidade de lidar com a intrincada teia política da empresa, são exatamente aquelas que menos desenvolveram equilíbrio emocional ideal. Aliás, em algumas empresas, ser egocêntrico é quase um requisito para progredir na vida profissional. Mas o que fazer se você trabalha com um chefe egocêntrico, arrogante ou com
vaidade exacerbada? Como lidar com um chefe que
rouba o crédito de sua ideia, reduz sua autoestima ou reprova seus projetos, negando uma promoção ou delegando para outros seu projeto mais sonhado?
Dou vários conselhos no meu livro “Erre Mais”. Primeiro, não confronte um chefe inseguro em público;
isso pode ser extremamente perigoso, pois aguça ainda
mais a sua insegurança. Fale sobre suas ideias reservadamente com ele antes de discuti-las em público. Também é inteligente compartilhar o mérito de suas melhores ideias com ele – aí, sim, em público –, solicitando
sua opinião. Agindo assim, você estará tornando-o um
aliado, e não um inimigo. Pessoas inseguras e egocêntricas costumam se sentir muito sozinhas e podem,
portanto, valorizar uma atitude aliada.
Um erro frequente é tentar conquistar esse tipo de
executivo com elogios exagerados. Ele não é bobo e pode
se sentir manipulado. E, muito importante, respeite a
própria dignidade e não permita que ninguém o maltrate. Quando um chefe egocêntrico torna-se inconveniente ou desrespeitoso, fale com ele primeiro, mas, se
necessário, procure outros aliados dentro da organização, até falando com o chefe do próprio chefe.
Um bom ambiente, liderado por um profissional
que saiba conduzir com maestria sua equipe, é fatorchave para aumentar a coesão interna, garantir a retenção dos talentos e melhores índices de produtividade. De maneira geral, manter a linha de comunicação sem ruídos é um passo importante para o entendimento e a integração da equipe. Relacionamentos
em geral são complicados e ninguém tem a garantia
de que encontrará, no próximo emprego, um chefe
dos sonhos. Portanto, antes de se demitir por causa de
um chefe inseguro ou egocêntrico, aposte suas fichas
na melhora da comunicação e do relacionamento.
Afinal, muitas vezes o emprego atual é a melhor
oportunidade de crescimento de uma carreira. ■

A segurança nas compras, aliada à
familiaridade idiossincrática dos
brasileiros com a internet, aumenta
consideravelmente o consumo
Nesta equação, deve-se levar em conta vários fatores
que estão estritamente conectados, desde as alternativas da macroeconomia global até as mudanças financeiras e sociais da população. Aumento dos índices de
renda e emprego, retomada de crédito e uma confiança
maior do consumidor impulsionaram o comércio eletrônico, além da entrada de novos players, fusão de
grandes grupos de varejo e o crescente domínio das
classes C e D nas compras online. As previsões são bastante positivas para o final do ano. Estimamos que o comércio eletrônico encerre 2010 com um faturamento
superior a R$ 14 bilhões, alta de mais de 35% ante 2009.
A segurança digital também está mais sofisticada e
eficaz. Métodos de prevenção e proteção às transações
realizadas no ambiente eletrônico incentivam a uma
confiança maior das pessoas ao comprar produtos e
serviços na internet. Isso, aliado ao conforto e comodidade, além da familiaridade idiossincrática já conhecida dos brasileiros com a internet, aumenta consideravelmente as compras pelos consumidores. O crescimento do uso de equipamentos móveis com acesso a
web também será um alavancador deste mercado.
Por outro lado, empresas de todos os portes avançam
com mais profundidade no ambiente eletrônico e apostam em ações inovadoras e sofisticadas para obter um
diferencial neste mercado já saturado. Logicamente, a
competitividade fica ainda mais acirrada com a entrada
intensificada de novos concorrentes, o que, na verdade,
é extremamente saudável e necessário para a sobrevivência das corporações. Quem ganha é o consumidor.
O cenário atual, em suma, mostra-se promissor
e favorável ao crescimento do comércio eletrônico,
que está, dia a dia, amadurecendo e conquistando
novos consumidores, antes direcionados apenas a
comprar livros pela internet. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 10.

