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AS FRASES

“Mantenho a convicção
de que, se fosse concorrer,
conseguiria vencer as
primárias e a eleição geral”
Donald Trump, empresário do setor imobiliário americano

Ao anunciar que desistiu de concorrer às eleições
americanas, após “considerável deliberação e reflexão”,
depois de realizar semanas de uma campanha
não oficial à Presidência dos Estados Unidos.

“As eleições gerais serão
realizadas em março de
2012, como planejado”

José Luis Zapatero, primeiro-ministro espanhol

Ao comentar que não acredita na influência direta dos pleitos municipais, no
próximo domingo, na eleição geral do país, que acontece em 2012. Zapatero
disse, em um comício realizado em Sevilha, que não arriscaria palpites sobre
o desempenho do seu Partido Socialista Operário Espanhol, nas urnas.

Marcelo del Pozo/Reuters

Per Persson
Diretor-geral do Conselho de Comércio
Exterior da Suécia no Brasil

Em 1870, a Suécia era um dos países mais pobres da Europa, mas hoje, após
quase 150 anos, atingiu o Produto Interno Bruto (PIB) per capita mais elevado
do mundo. Esse alto crescimento econômico foi puxado principalmente pela
inovação, peça-chave do desenvolvimento da Suécia desde o século 19.

A necessidade de inovação resulta das suas condições geográficas e climá-
ticas, mas também da sua natureza: um país localizado na periferia da Euro-
pa, de clima rigoroso, mas também rico em recursos naturais.

Um fator essencial do sucesso das inovações suecas é a íntima cooperação
entre a indústria, o setor público e as universidades que, em conjunto, forma-
ram um ambiente sólido para a interação público-privada em pesquisa e desen-
volvimento. O governo sueco faz investimentos consideráveis em investiga-
ção e inovação. Durante o período 2009-2012, cerca de US$ 15,2 bilhões se-
rão destinados exclusivamente a essa finalidade.

A nação brasileira é um mercado muito relevante para a Suécia, tanto
para exportações, como também por ser um local onde muitas organiza-
ções suecas possuem operações. A história teve início em 1891, quando a
Ericsson instalou a primeira central telefônica no país. Hoje, mais de 200
empresas suecas estão presentes no Brasil e a maioria das multinacionais
suecas tem suas próprias instalações fabris em território brasileiro. Se-
gundo dados do Conselho de Comércio Exterior da Suécia, que oferece
apoio às organizações do país que queiram se estabelecer ou crescer aqui,
a receita da indústria sueca no mercado brasileiro em 2010 ficou ao redor
de US$ 18 bilhões. Essas empresas já são responsáveis por 60 mil empre-
gos no mercado brasileiro.

Devido a esse relacionamento com o Brasil, a Suécia tem buscado compar-
tilhar com o país sua expertise em inovação. A Agência Sueca de Inovação
(Vinnova) possui uma parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI). Em conjunto, já estão na segunda edição do Laboratório de
Aprendizagem em Inovação Brasil-Suécia, evento no qual são debatidos os
diferentes setores para cooperação em pesquisa e desenvolvimento. Entre os
resultados da cooperação Brasil-Suécia está a parceria firmada entre a em-
presa brasileira Vale Solução em Energia (VSE) e a sueca Scania, para desen-
volvimento, produção e comercialização de motores a etanol e suas aplica-
ções. O objetivo é viabilizar a utilização de motores pesados a etanol comer-
cial, sem aditivos, com rendimento comparável aos motores diesel e com bai-
xíssimas emissões de CO2 orgânico.

Além disso, agora em maio, será inaugurado o Centro de Pesquisa e Inova-
ção Sueco-Brasileiro, que será localizado em São Bernardo do Campo. O Cen-
tro, que tem como objetivo facilitar a troca de tecnologia e inovação entre as
duas nações, a sinergia entre governo, indústria e o meio acadêmico e esti-
mular a inovação localmente e ao redor do Brasil, receberá o investimento de
US$ 15 milhões, ao longo dos próximos cinco anos, por parte do governo da
Suécia e de empresas suecas com sede no país.

Essa cooperação com o Brasil será chave não só para o desenvolvimento de
novas tecnologias que serão aproveitadas pelos dois países, mas também trará
benefícios para o treinamento de mão de obra qualificada e o desenvolvi-
mento continuado de ambas economias. ■

O bem-sucedido modelo
sueco de inovação colaborativa

Um fator essencial do sucesso da inovação sueca é a
íntima cooperação entre a indústria, o setor público
e as universidades, que, em conjunto, formam um
ambiente sólido para a interação público-privada

Daniel Lau
Diretor da área de China Desk da KPMG no Brasil

Atualmente, o mercado global exige que as organizações consigam lidar com a
concorrência de maneira rápida e eficaz, focando em inovação constante e man-
tendo preços competitivos. Para sobreviver nessa realidade, companhias de to-
dos os tipos, tamanhos e origens estão optando pela prática do outsourcing, que
consiste na formação de uma aliança estratégica entre empresas para potenciali-
zar suas forças. Basicamente, a companhia que opta por essa prática delega parte
do processo produtivo a outra empresa, como se fosse uma mão de obra terceiri-
zada. O outsourcing é a opção perfeita para as companhias que precisam de ino-
vação constante e redução de custos e, além disso, propicia inúmeras vantagens,
que vão da redução de estoques até a flexibilidade de produção.

Referência no assunto, a China possui um vasto mercado de outsourcing, des-
envolvido desde o início dos anos 80, com investimentos em infraestrutura e na
formação de profissionais. É inegável que elaborar parte do produto na China di-
minui sensivelmente o custo da empresa. Além disso, o país é conhecido por
conceder inúmeros benefícios às empresas que se instalam em seu território.

Para se destacar na área, a China investe pesadamente em marketing, para
divulgar e destacar os avanços do país e atrair interessados. Um dos principais
exemplos de divulgação das empresas chinesas é a Canton Fair, criada para dar
visibilidade para mais de 20 mil companhias que trabalham voltadas para o mer-
cado de exportação de serviços e produtos e importação de tecnologia. A feira
acontece no país desde 1957, duas vezes ao ano, e tem por objetivo incentivar e
promover as crescentes iniciativas relativas à área de comércio exterior da China.

Mas é preciso cautela na hora de selecionar o fornecedor. Para evitar surpresas
desagradáveis é essencial que a empresa estipule seus objetivos e tenha foco, para
reduzir os riscos e elevar as probabilidades de um processo tranquilo e rentável.

A companhia interessada deve identificar quais são os fornecedores que têm
maior potencial para atender às suas expectativas relativas a custos e benefícios.
É importante considerar os fornecedores que ofereçam mais facilidade de comu-
nicação e proximidade de ideias.

Também é preciso realizar uma diligência de fornecedores, que é o momento
em que a empresa contratante pode inspecionar o ambiente de trabalho do for-
necedor e comprovar se as informações prestadas na seleção são reais ou não. É
uma fase na qual se pode constatar se o fornecedor é confiável e se tem todos os
conhecimentos técnicos necessários à fabricação do produto. É essencial dispor
de tempo para visitar as fábricas.

Apesar de muito vantajosa, a parceria com a China no processo de outsour-
cing está sujeita a falhas na comunicação, que podem aumentar ou diminuir de
acordo com as complexidades do fornecedor chinês e a quantidade de pessoas
envolvidas nas reuniões. Dessa maneira, a clareza nas instruções e especifica-
ções devem ser constantemente revisadas e atualizadas. Acompanhar de perto a
produção por meio de amostras é uma maneira simples de supervisão, além de
ser uma garantia de que a “versão final” do produto é a que vai ser produzida.

Para garantir um bom processo de outsourcing, é imprescindível entender a
economia chinesa: custo da mão de obra, câmbio, impostos, incentivos gover-
namentais e exportação são assuntos-chave, ligados à rotina dos fornecedores,
que devem ser encarados como parceiros no sucesso do negócio. O que afeta ou
ajuda o fornecedor pode ajudar ou afetar a contratante na mesma medida. ■

Parceria ideal entre
China e outsourcing

Para evitar surpresas desagradáveis, é essencial que
a empresa interessada em adotar o método estipule
objetivos e tenha foco, para reduzir os riscos e elevar
as probabilidades de um processo tranquilo e rentável
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 mai. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.




