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OPINIÃO

O aparente sucesso de empresas brasileiras em meio
à “grande recessão” que abalou os mercados desen-
volvidos nos últimos dois anos levou a uma “espiral
de otimismo”. Do MIT ao Insead, especialistas mos-
tram-se impressionados com a resiliência e criativi-
dade de nossas companhias. Existe um modelo de
negócios específico que funciona melhor no ecossis-
tema brasileiro? Há elementos comuns em empresas
diferentes como Alpargatas, Marcopolo, Embraer,
Petrobras, Vale, Fogo de Chão, Bovespa, Natura? O
estudo da evolução dessas empresas ao longo dos úl-
timos 15 anos faz concluir que três características
ajudam a mapear seu DNA de sucesso. A primeira é a
“auto-destruição criativa”. Empresas que entende-
ram a dinâmica radical de aparecimento e transfor-
mação de tecnologias e como isso afeta seu negócio.

A Alpargatas deixou de ser uma empresa de calça-
dos para tornar-se uma empresa de design e bran-
ding. Há 20 anos, as Havaianas eram produto para as
classes D e E. Hoje, com design e marketing de pri-
meira linha, ostentam loja-conceito em Paris e ador-
nam os pés de Nicole Kidman. A Petrobras está dei-
xando de ser uma empresa de petróleo para tornar-
se uma gigante de energia. A Vale não é uma potência
da mineração, mas da logística, e assim por diante.
São empresas que destruíram também uma histórica
dependência em mercados protegidos. Abandona-
ram noções retrógradas de capitalismo paroquial.
Converteram-se em usinas de inovação. Promovem
maciços investimentos em educação empresarial.

Outro traço dessas campeãs é o seu conservado-
rismo financeiro. Em meio à sedução de derivativos,
são corporações que valorizaram o bom e velho ba-
lanço patrimonial. Trabalharam duro para tornar a
operação em si, e não milagrosas fontes externas, sua
principal base de financiamento. Por último, essas
empresas, sem abandonar o presente, têm olhos vol-
tados para o futuro. E o amanhã para elas é movido
por três condutores: internacionalização, capital hu-
mano e planejamento de longo prazo.

Escolheram o caminho da internacionalização
através do modelo de “empresa-comerciante”
(turbinando exportações e importações) ou de
“empresa-rede” (espraiando a rede de produção e
distribuição por todo o mundo). Esse fenômeno
está aumentando o número de multinacionais bra-
sileiras. Nesse processo, usam seu valioso capital
humano para moldar o futuro.

Outra questão é o papel a ser desempenhado pelo
Estado. É dizer, o governo é parte da solução e parte
do problema. Temos que passar do investment gra-
de para o business grade. O processo de abertura ou
fechamento de empresa no Brasil leva, em seu con-
junto, mais de 180 dias. Os mesmos procedimentos,
em Cingapura, são realizados em 72 horas. Ainda
que se direcione o caminho adiante para os modelos
mais exitosos no Brasil, a velha máxima é válida: a
gestão de uma empresa será sempre menos uma
ciência e mais uma forma de arte. ■

Rumo ao business grade

A velha máxima é válida também
para as empresas brasileiras: a
gestão de uma empresa será sempre
menos ciência e mais uma arte

Roberto Figueiredo Guimarães
Ex-secretário do Tesouro
Nacional e consultor

Fiz, em artigo publicado neste espaço antes do se-
gundo turno das eleições, uma breve análise da exe-
cução financeira do Tesouro Nacional dos últimos 22
anos, excluindo as receitas e despesas da previdência
social. Finalizei o artigo afirmando que o(a) novo(a)
presidente do Brasil iria encontrar em 1º de janeiro de
2011 um déficit de caixa de R$ 10 bilhões. Agora, in-
cluindo o valor do déficit de caixa das contas previ-
denciárias, estimado em R$ 32 bilhões, devemos
chegar ao final do ano com déficit total em torno de
R$ 42 bilhões. Ou seja, a nova presidente do Brasil
deverá encontrar no primeiro dia de mandato uma
estrutura de receitas e despesas com déficit de caixa
do Tesouro Nacional da ordem de 1,4% do PIB.

Pergunto: este déficit, que pode estar próximo de
um proxy do déficit nominal do Tesouro Nacional, é
muito alto? Rigorosamente, não é. Mas, atualmente,
em decorrência de uma série de fatores internos e ex-
ternos, de curto e longo prazos, essa questão deve ser
tratada com muito mais cuidado.

O que temos hoje? Guerra cambial, com desvalori-
zação da moeda dos Estados Unidos e da China, dei-
xando menos competitivos nossos produtos exportá-
veis; ingresso de capitais externos atraídos pela eleva-
da taxa de juros; valorização do real; economia aque-
cida, com pressão inflacionária decorrente do excesso
de demanda agregada; elevado valor de restos a pagar
do Orçamento de 2010 (despesa realizada e ainda não
paga), já comprometendo a execução do orçamento de
2011; déficit potencial do regime próprio da previdên-
cia dos servidores públicos; pressões políticas pós elei-
ções: aumento do salário mínimo e do salário de servi-
dores públicos, maiores transferências de recursos a
estados e municípios por conta da Lei Kandir, renego-
ciações das dívidas dos Entes Federados junto à União
(menor fluxo de recursos para o Tesouro Nacional),
aumento de verba para programas de governo explici-
tados durante a campanha política, dentre outras.

Em geral, as demandas por aumento de gastos
públicos são legítimas e, se forem atendidas, a resul-
tante já é conhecida: aumento do déficit público.
Como a carga tributária no Brasil já é muito elevada,
embora haja sinais no sentido da volta da cobrança
de contribuição para o financiamento da Saúde, o fi-
nanciamento de eventual aumento de despesa virá
da emissão de nova dívida pública. E não é este o ca-
minho a ser seguido. Pelo contrário. É preciso deso-
nerar a produção para contribuir para o necessário e
urgente aumento da nossa produtividade.

O Brasil, institucionalmente, já está maduro para
buscar o equilíbrio do resultado nominal de longo
prazo. E comprovou isso com as reformas implemen-
tadas nos últimos anos. Mas ainda há muito trabalho
pela frente, como cortes de gastos públicos e imposi-
ção de limites para o seu incremento, condição ne-
cessária para uma drástica redução nas taxas de ju-
ros. E esse corte deve ser qualitativo e não apenas
quantitativo. Mas, por enquanto, devemos iniciar
2011 contingenciando o orçamento. ■

Ajuste fiscal

O Brasil, institucionalmente,
já está maduro o suficiente para
buscar o equilíbrio do resultado
nominal de longo prazo

Marcos Troyjo
CEO da Wisekey no Brasil e doutor
em sociologia das relações
internacionais pela USP

Repleto de dúvidas e incertezas, o governo lançou o
edital da obra de maior valor do PAC. Trata-se do Trem
de Alta Velocidade (TAV), conhecido como trem-bala,
que vai interligar as cidades de São Paulo e Rio de Ja-
neiro. Seu custo foi fixado pelo TCU (Tribunal de Con-
tas da União) em R$ 33,1 bilhões. A Copa em 2014 e a
Olimpíada em 2016 foram usadas para justificar o in-
vestimento. Mas a expectativa de início das obras em
2011 descarta seu uso para o mundial de futebol. Para
os jogos olímpicos, o presidente Lula afirmou que será
“plenamente possível” seu aproveitamento. Porém,
com base no estudo Trens de Alta Velocidade: Expe-
riência Internacional, de Sander Lacerda, do BNDES,
essa é uma meta difícil de cumprir quando se vê que na
Coreia do Sul a primeira fase de implantação do trem-
bala, com 224 quilômetros de extensão, levou 10 anos.
O governo pretende construir 511 quilômetros em cin-
co anos, sendo que projetos dessa magnitude no Brasil
encontram forte resistência de ambientalistas, o que
costuma atrasar e encarecer as obras.

O TCU limitou o custo do projeto em R$ 33,1 bi-
lhões, mas há estimativas apontando que ele custaria
pelo menos um terço mais caro. Outras, calculam
que pode chegar a R$ 50 bilhões, dependendo das
características dos terrenos, condições de financia-
mento, número de estações etc. No caso dos 224 qui-
lômetros da Coréia do Sul foram gastos US$ 16 bi-
lhões, equivalente a R$ 28 bilhões no câmbio atual.
Um terceiro item a ser considerado é que o TAV seria
uma alternativa ao transporte aéreo, podendo desa-
fogar o superlotado aeroporto de Congonhas. Ocorre
que em 2008 estimou-se que seu tráfego se reduziria
apenas 8,8% com o TAV. Trata-se de um mega proje-
to que não atende a uma demanda bem definida.

O TCU estipulou tarifas econômicas máximas en-
tre R$ 149,85 para os horários normais e R$ 199,73
nos horários de pico. Mas, como ficaria sua viabilida-
de se a procura for muito aquém da esperada? Prova-
velmente, a demanda mais significativa encontra-se
no trecho compreendido entre São José dos Campos,
São Paulo e Campinas. Com certeza haverá aumento
de preços, e é importante chamar a atenção para o
fato do TAV existir apenas em países com renda bem
mais alta, como Alemanha, Japão e Coreia do Sul.

Por fim, cabe citar que o TCU limitou em até 60%
o uso de recursos públicos para o financiamento do
TAV. O BNDES será a principal fonte de recursos,
cerca de R$ 20 bilhões. Aqui a questão que se coloca é
a seguinte: não geraria maior benefício para o país se
esse dinheiro financiasse obras do metrô nas princi-
pais capitais? Só na cidade de São Paulo, que precisa
investir em transporte público de alta capacidade,
daria para construir pelo menos mais 180 quilôme-
tros, o que multiplicaria por quatro a atual malha
metroviária. O TAV cria uma imagem de modernida-
de para o país, mas a relação custo-benefício do pro-
jeto é duvidosa. Mais à frente o contribuinte pode se
dar conta que ele foi mais um caso de desperdício de
dinheiro público, como tantos outros no Brasil. ■

Ilusões de grandeza

O Trem de Alta Velocidade cria uma
imagem de modernidade para o
país, mas a relação custo-benefício
do projeto é duvidosa

Marcos Cintra
Professor titular e vice-presidente
da FGV e secretário municipal
do Trabalho e Desenvolvimento
Econômico de São Paulo
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