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OPINIÃO

Há uma sinalização de que o governo começou a ficar
mais preocupado com a inflação. Mas não redundam
da preocupação medidas mais contundentes de au-
mento de juros, e sim a busca de informações sobre o
porquê do aumento ainda de preços agrícolas. Ou seja,
o governo continua um pouco perdido em sua análise
sobre o processo inflacionário e insiste na tese do cho-
que de oferta como causa principal dos aumentos de
preços. Para aqueles que acreditam que o governo pos-
sa mudar de atitude existe até uma data que detonaria
esse processo: agosto de 2011. Nesse mês, a inflação
acumulada em 12 meses pelo IPCA deverá passar de
7%, o que incitaria o governo a rever sua trajetória de
política monetária. Entretanto, acho difícil acreditar
nessa hipótese por algumas razões.

O governo está certo em sinalizar que o mês de
agosto ou setembro será o teto da inflação este ano,
com gradual arrefecimento a partir daí para números
próximos de 6,5% no final do ano, dando a impressão
de que a inflação estaria convergindo para a meta. O
problema é que essa desaceleração se dá pela saída de
números mais pressionados do final do ano passado,
nada mais. Continuarão valendo para 2012 as pressões
de salário mínimo e o aumento de gastos públicos que
realimentarão a inflação. O argumento de que a ativi-
dade não será prejudicada poderá levar o BC a nova-
mente abrir mão do argumento de que 2012 não dará
para convergir para a meta, mas 2013 ela convergirá e
assim podemos caminhar até o final de 2014.

Além disso, não necessariamente segue que da ideia
de que a inflação se mantém elevada novos aumentos
de juros ocorrerão. Pelo contrário, podem acelerar o
processo de medidas macroprudenciais, distorcendo
ainda mais o mercado de crédito e mantendo a inefi-
ciência, já que são medidas que o mercado facilmente
consegue burlar. Também se usará o crescimento dos
investimentos para justificar o aumento da oferta, mas
investimentos esses cada vez mais concentrados em
alguns setores comoditizados.

Por fim, mudar a estratégia para algo mais conser-
vador envolve mudança de atitude de toda a equipe
econômica, da presidente ao BC. A coerência interna
desse grupo é muito grande e refratária às análises de
mercado. Num momento de crise pode se tornar mais
refratária e apelar para mais medidas inadequadas. Em
outras palavras, envolverá mudar a cabeça da presi-
dente, de quem se sabe há muito tempo ter ojeriza a
aumentar juros. Vale lembrar seu discurso recente de
que em seu governo a taxa de juros vai cair no longo
prazo. No atual ritmo isso parece difícil de ser viável.

O problema disso tudo é que o modelo econômico
do governo é equivocado ao resgatar velhas teses de-
senvolvimentistas do governo Geisel. Estamos sim-
plesmente gastando as reformas que foram feitas nos
últimos anos. Se o governo conseguir perceber que sua
trajetória atual está errada, poderá levar a um período
mais longo de aumento de juros no futuro e maior de-
saceleração de atividade. O governo estaria disposto a
pagar o preço de anos de crescimento baixo? A ver. ■

O grande truque

Mudar a estratégia para algo mais
conservador envolve mudança de
atitude de toda a equipe econômica,
da presidente ao Banco Central

Marcelo Mariaca
Presidente do conselho
de sócios da Mariaca e professor
da Brazilian Business School

A saída de Roger Agnelli da presidência da Vale coloca
em pauta uma discussão muito debatida entre os mu-
ros das empresas: um superexecutivo de classe mun-
dial, que obteve resultados fabulosos na gestão da
maior empresa privada, serve para qualquer organiza-
ção, independentemente do negócio? Um superexecu-
tivo reúne qualidades demandadas por qualquer orga-
nização, como visão estratégica, liderança, enorme
capacidade de comunicação e sedução, de adaptação a
diferentes cenários e situações, e de gerenciar crises,
além de ousadia e apetite pelo risco. Assim, se obteve
sucesso num setor pode ter um bom desempenho em
outro com o qual nunca lidou. Por isso, é comum um
executivo sair da indústria automobilística para traba-
lhar numa empresa de papel e celulose, por exemplo.

Mas a questão não é simples. Um superexecutivo
pode ter um perfil que não se encaixa na cultura orga-
nizacional de determinadas instituições. Para a esco-
lha do CEO, as empresas levam em consideração não
apenas as qualidades, expertises e os resultados ante-
riores alcançados pelo executivo, mas também outros
fatores, como sua capacidade de adaptação à cultura
da organização. Algumas empresas preferem “cons-
truir” o executivo dentro de casa e dificilmente vão
buscar seu CEO no mercado. O melhor exemplo é o
Bradesco, cujos CEOs cresceram dentro da empresa. O
próprio Agnelli começou sua carreira no Bradesco, no
qual chegou ao cargo de diretor executivo.

Mesmo um executivo de classe mundial, com um
histórico de resultados reluzentes, mas com fama de
ser extremamente centralizador, pode não ser CEO
adequado para empresas cuja cultura organizacional
incentiva a descentralização, o empreendedorismo
interno e o modelo de confederação de pequenas em-
presas, autônomas e sinérgicas, dentro do grupo. É o
caso, por exemplo, da Odebrecht, que valoriza a auto-
nomia e o desenvolvimento de líderes empreendedo-
res dentro da instituição. Nessas empresas, o executi-
vo é uma espécie de maestro, que busca o melhor de-
sempenho e a harmonia respeitando os talentos indi-
viduais de cada componente da orquestra.

Embora tenha qualidades gerais que o credenciam
a trabalhar em diversos setores, o executivo muitas
vezes deve ter familiaridade com o negócio da em-
presa que vai comandar. Assim, nem sempre um CEO
que se deu bem em empresas da economia tradicional
(aquelas que têm fábricas e produzem bens visíveis,
como produtos automotivos, cimento, papel) vai ter
um excelente desempenho em uma empresa da nova
economia (tecnologia, pontocom) ou mesmo naque-
las da área de serviço. Pode-se dizer que a paixão de
um superexecutivo é a gestão, não importa em que
setor ou empresa. Mas não é bem assim. O CEO de
uma montadora, por exemplo, pode ter melhores
chances de sucesso se for apaixonado por veículos,
pela indústria. A despeito dessas considerações, Ag-
nelli enfrentará o doce dilema com que sonha qual-
quer executivo: abrir seu próprio negócio ou aceitar
um dos incontáveis convites que lhe serão feitos. ■
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O Brasil possui um parque produtivo considerável,
um mercado interno pujante e um potencial de cres-
cimento invejável, além de uma matriz energética
farta e limpa. O custo elevado da energia, porém,
volta-se contra todas essas vantagens e tem sido
uma fonte inesgotável de apreensão. Para um seg-
mento como o de cloro-soda, que tem na energia sua
principal fatia de gastos — já que a eletricidade re-
presenta até 45% do seu custo —, a questão adquire
contornos mais preocupantes. Hoje as contas de luz
das nossas fábricas estão entre as mais altas do mun-
do. Os tributos e encargos setoriais são os principais
responsáveis por isso. A tendência de aceleração
ainda maior desse custo — até 2015, projeta-se um
crescimento de até 30% nas tarifas — torna o quadro
dramático. Afinal, energia cara pressiona os gastos
na produção das indústrias, reduzindo sua capacida-
de de competição nos mercados e resultando em de-
saceleração econômica. Qualquer crescimento que
possa ser atingido fica muito abaixo do que poderia
se chegar se a situação fosse revertida.

O Projeto Energia Competitiva (PEC) dimensiona com
precisão essa realidade. Se garantisse que os produtos da
indústria nacional fossem fabricados com energia em
condições mais adequadas, o país não só aumentaria a
competitividade desses produtos, mas de todas as suas
cadeias econômicas. O exemplo do cloro comprova isso.
Além de ser indispensável no saneamento básico, tem
aplicações tão diversificadas a ponto de merecer o título
de reagente mais empregado na indústria química. Parti-
cipa na produção de 60% de todos os produtos químicos
de importância comercial e de 85% dos produtos farma-
cêuticos. Também está presente nos defensivos agríco-
las, em autopeças, PVC e nos microprocessadores eletrô-
nicos. A soda, por sua vez, é aplicada principalmente nas
indústrias químicas, de alumínio e de papel e celulose.

Quadro semelhante se repete em todos os segmen-
tos da indústria nacional: energia mais barata repercu-
te no aumento da competitividade de infinitos ele-
mentos. O resultado é que, se fossem tomadas as me-
didas recomendadas pelo PEC, o crescimento estimado
do Produto Interno Bruto (PIB) para a indústria de
transformação passaria de uma média anual de 4,96%
até 2020 para 6,16%, enquanto a economia brasileira
como um todo ampliaria seu ritmo de crescimento em
cerca de 20%, para 5,97% ao ano no mesmo período.

O melhor de tudo isso é que as ferramentas para
tanto estão disponíveis. As principais recomendações
do PEC referem-se à recontratação da energia exis-
tente das usinas cujas concessões vencem nos próxi-
mos anos por todos os consumidores do país, cativos
ou livres, a preços que reflitam a depreciação das usi-
nas paga nas contas de energia. Outra recomendação
diz respeito aos encargos setoriais: além de extinguir
a Reserva Global de Reversão (RGR), como previsto
na lei, é possível eliminar a Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) e a Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) utilizando recursos do Tesouro Na-
cional para cobrir suas finalidades. A receita de com-
petitividade e crescimento passa por aí. ■
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