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OPINIÃO

Um dos principais obstáculos ao crescimento susten-
tado da economia brasileira é a falta de recursos hu-
manos especializados. É conhecida nossa defasagem
de engenheiros, químicos, matemáticos. São defi-
ciências agudas ante as potencialidades do pré-sal,
biocombustíveis, da hidroeletricidade. Precisamos
deles no fortalecimento de nossa infraestrutura.
O fato é que o Brasil está tão na moda; é tamanho o in-
teresse pelo nosso país, que se evidenciam carências
numa área intermediária — porém essencial: o profis-
sional de relações internacionais (RI). Ele é aquele que
cuidará da expansão e defesa não apenas dos assuntos
diplomáticos do Brasil, mas também dos objetivos de
nossas empresas e da sociedade civil.

Há um tempo a formação desse profissional refle-
tia a tímida inserção externa do País. Os cursos de
comércio exterior concentravam-se em aspectos
aduaneiros. Era interpretar as hamurábicas regras da
Cacex, que contribuíam para o Brasil como uma das
economias mais insulares do planeta.

Em 500 anos de história, nosso fluxo comercial
com o exterior foi marcado pelos ciclos de commodi-
ties (ouro, borracha, cana-de-açúcar, café) ou por
uma corrente de comércio que, até o final dos 1990,
representou menos de 10% de nosso PIB.

Faz 20 anos, havia apenas 2 bacharelados em RI no
Brasil. Eram vistos pelos alunos basicamente como
uma “antessala” para se prestar o concurso à carreira
diplomática.Hoje, empresas, agremiações empresa-
riais, estados e municípios precisam mais do que
nunca de profissionais de RI. Há mais oportunidades
para concretizar o sonho dos que desejam construir
uma carreira global. No entanto, trata-se de profis-
são mais complexa e multifacetada. Além de meros
operadores alfandegários ou intermediários burocrá-
ticos entre países, os profissionais terão de ser um
“GAS” (Globalization Affairs Specialist).

O GAS tem de comprar e vender de multinacionais.
Participar de paineis de organismos multilaterais como
a OMC. Tratar a sensibilidade da imprensa e da opinião
pública de seus compatriotas e de outros países e socie-
dades. Relacionar-se com a imensa influência de fun-
dações internacionais (como a Bill & Melinda Gates) e de
megaindivíduos (Dalai Lama, Assange, Soros e outros).
E, é claro, lidar com governos dos mais diferentes tipos.

Se os cursos universitários no país, na graduação e
na pós, conseguirem moldar profissionais desse tipo,
o Brasil estará mais capacitado a expandir a janela de
oportunidade que o cenário mundial lhe esta ofere-
cendo. Em resumo, quais os elementos básicos para a
construção de uma carreira global? Comunicar-se
bem em inglês (e em português, obviamente) e se
possível em outras línguas. Dominar métodos quan-
titativos de modo a permitir a formulação e avaliação
de business plans. Ser uma craque do marketing in-
ternacional. Possuir ao menos noções direito inter-
nacional privado, sobretudo contratual e de arbitra-
gem. E, mais do que tudo: negociar e empreender –
ser um profissional voltado para o mundo da ação. ■

Uma carreira global

Para uma carreira global, mais
que tudo, é preciso negociar e
empreender, ser um profissional
voltado para o mundo da ação

Murillo de Aragão
Cientista político, advogado e
presidente da Arko Advice Pesquisas

O final de 2010 nos trouxe a impressão de que 2011
seria mais um ano de grande progresso econômico e
social para o Brasil. As perspectivas eram muito posi-
tivas e tudo parecia caminhar bem.

No entanto, algumas nuvens negras começaram a
aparecer. São elas: o gasto público, o déficit nas con-
tas externas e a inflação. Reunidos, esses três fatores
formam uma armadilha perigosa que pode frustrar
nossas expectativas. Antes de adentrar na análise,
vale dizer as expectativas positivas estavam fundadas
no desempenho do mercado interno a partir de uma
combinação promissora de emprego, renda e consu-
mo. Tais fundamentos continuam válidos e não pare-
cem ameaçados pelas nuvens carregadas.

Outra consideração fundamental está na possibili-
dade de as autoridades econômicas pilotarem ou não
os desafios imediatos do país. Seriam elas coman-
dantes ou passageiros?

Em sendo comandantes, suas decisões poderiam
regular o andamento da economia, dissipando os te-
mores de que o tempo feche e ela entre em crise. Em
sendo passageiros, seriam reféns de decisões não ló-
gicas, eminentemente políticas e potencialmente de-
magógicas e deletérias. Não é o caso.

Em que pese o fato de o comportamento da equipe
econômica não ser ortodoxo a ponto de atender inte-
gralmente às demandas do mercado, existe a plena
consciência dos riscos e da importância da credibilidade
para a manutenção do ciclo virtuoso de nossa economia.
Um corte de despesas importante foi anunciado. Outros
poderão vir. Por outro lado, não se pode encapsular a
economia de um país desigual e socialmente injusto de
forma a impedir que ocorra um processo de crescimento
e de desenvolvimento social robusto e sustentável.

O ponto central é conciliar crescimento da econo-
mia sem ameaçar a credibilidade fiscal. Como conse-
guir isso sem cair nos extremos: ortodoxia ou farra
dos gastos públicos? Uma ação equilibrada nos gastos
públicos parece ser a resposta. Mas não é a única.

Aparentemente, o governo caminha de forma
prudente. Tenta conservar uma política cambial que
melhore a nossa competitividade sem ser inflacioná-
ria. Anunciou cortes de gastos.

No entanto, falta uma ação mais efetiva no tocante
à competitividade. O nosso comércio exterior merece
atuação mais decidida. Tanto para melhorar a com-
petitividades de nossos exportações quanto para coi-
bir importações que ameaçam de forma abusiva o
nosso setor produtivo. Em tempo: acredito que o
tempo não vai fechar. Há competência e responsabi-
lidade suficiente no governo para que a condução da
política econômica seja a mais adequada .

Porém, nossas expectativas poderiam ser ainda me-
lhores e nos temores menos agudos frente aos desafios
do momento. Falta nos ousadia e o governo, passado a
situação de crise, volta a decidir em ritmo de samba
canção. O receituário do momento está capenga. Falta
um projeto dedicado a atacar as raízes de nossa baixa
competitividade: infraestrutura, tributos e burocracia. ■

O tempo vai fechar?

Falta uma ação mais efetiva
no tocante à competitividade.
O nosso comércio exterior
merece atuação mais decidida

Marcos Troyjo
Presidente da Wisekey-Brasil

O Brasil tem 217 cidades médias, municípios cuja
população varia entre 100 mil e 500 mil habitantes,
segundo o IBGE (2007). Muito? Em números abso-
lutos, essas minimetrópoles correspondem atual-
mente a 3,9% dos 5,5 mil municípios brasileiros.
Em contrapartida, 25% da população brasileira re-
side atualmente em uma dessas cidades, aumento
populacional de 77% nos últimos 40 anos. Tal avan-
ço mostra que as metrópoles há muito já não são
mais os únicos polos de atração de pessoas e empre-
sas em busca de oportunidades.

De acordo com o IBGE, o ritmo de crescimento da ri-
queza produzida nas cidades médias foi de 5,4% entre
2002 e 2007, superando a média nacional, que, no mes-
mo período, registrou aumento anual médio no PIB de
4%. O avanço das metrópoles no período ficou em 3,2%.

Com um PIB total que supera R$ 70 bilhões (2007),
equivalente ao do Equador e superior ao de países
como Uruguai, Costa Rica e Bolívia, a região metro-
politana de Campinas se destaca. Os 19 municípios
que a formam abrigam fábricas de quase 50 das 500
maiores empresas do mundo, boa parte delas de alta
tecnologia, como HP, IBM, GE, Basf, Dell e 3M.

A região conta com o maior terminal de cargas ae-
roportuário da América Latina (Viracopos) que, por
meio de ferrovia, se conecta ao Porto de Santos, e
tem potencial para se tornar um dos principais hubs
logísticos do Brasil. Deve, ainda, ser um dos termi-
nais do Trem de Alta Velocidade (TAV) para passagei-
ros, que vai interligar São Paulo ao Rio de Janeiro,
atualmente em processo de licitação.

Empresas nacionais anunciam ampliação de ne-
gócios, e diversas multinacionais optaram por pro-
duzir ali o que antes era importado. Recentemente, o
Santander anunciou investimento de R$ 450 milhões
em um centro de tecnologia, pesquisa e processa-
mento dentro do Polo de Alta Tecnologia de Campi-
nas (Ciatec). E os resultados já começam a ser perce-
bidos na geração de empregos. Segundo o Ministério
do Trabalho, Campinas se destacou com a geração de
24 mil postos em 2010, um dos melhores desempe-
nhos entre as não capitais.

Com o objetivo de confirmar o potencial de atra-
tividade das minimetrópoles, realizamos um levan-
tamento com 350 candidatos a vagas de executivos
de alta e média gerência residentes na Grande São
Paulo. O estudo revela que 72% deles demonstram
interesse em atuar no interior, sendo que 90% afir-
maram se sentir atraídos principalmente pela Gran-
de Campinas. Principais motivos desse interesse:
perspectiva de crescimento profissional e desafios
propostos pelo empregador (70%); pacote anual de
remuneração e benefícios (67,5%); e possibilidade
de melhorar a qualidade de vida (62%).

A sondagem abrange apenas uma das 217 macror-
regiões que se espalham Brasil afora. Mas posso afir-
mar com segurança que esse não é um fenômeno iso-
lado. A atratividade das cidades médias acompanha o
notável momento econômico brasileiro e está pre-
sente em todas as regiões do país. ■

As minimetrópoles

Só quem estiver atento terá
mais chances de aproveitar
este bom momento

Luiz Valente
Diretor-geral da Hays
Recruiting experts worldwide
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