
“ É evidente que Christine
Lagarde será eleita”

A FRASE

Grigori Martchenko, presidente do Banco Central do Kazaquistão,
ao anunciar sua desistência da candidatura a diretor-geral do Fundo
Monetário Internacional, em substituição a Dominique Strauss-Kahn,
que está sob prisão domiciliar. Com isso, ficam na disputa Christine
Lagarde, ministra da Economia da França, Agustin Carstens, presidente
do Banco Central do México, e Stanley Fischer, governador do Banco
Central de Israel, que anunciou a candidatura no sábado.

Com a conquista do crescimento sustentável se tornando uma realida-
de, desafios concretos se apresentam ao Brasil e requerem escolhas difí-
ceis e politicamente desafiadoras, mas que, certamente, determinarão
onde o país estará absoluta e relativamente nas próximas décadas.

A estabilidade macroeconômica e o crescimento tendem a trazer para
o primeiro plano e tornar cada vez mais visíveis os entraves ao cresci-
mento continuado. Exemplos não faltam. Infraestrutura, logística e
mão de obra qualificada são alguns deles.

Com o desemprego batendo mínimas históricas e salários em alta,
não são raras as queixas quanto à dificuldade de se encontrar mão de
obra qualificada para preencher a demanda cada vez maior por este tipo
de trabalho, fruto desse novo estágio de crescimento.

Não só pela falta de qualificação ter se tornado um problema visível,
mas também pelo fato da qualidade da mesma ser capaz de explicar a
diferença de crescimento entre os países, controlando-se por outros fa-
tores, a educação, que sempre ficou confinada à retórica dos anos eleito-
rais, torna-se uma questão chave para o que o Brasil pretende ser nas
próximas décadas.

A inépcia com a qual a questão é tratada fica clara quando compara-
mos as ações com a realidade. Distribuem-se livros oficiais com erros
crassos de matemática, mapas com rios no lugar errado e incentiva-se o
ensino do português “alternativo” nas escolas. Além disso, tramitam no
Congresso mais de 200 projetos para a criação de novas disciplinas ou
alteração do currículo escolar, com preocupações como a inclusão do es-
peranto e iniciação ao turismo.

Para um país que figura entre os últimos colocados nos testes interna-
cionais e onde mais de 65% dos alunos que participaram destes testes
podem ser considerados analfabetos funcionais, as atenções parecem
realmente estar fora de foco.

De maneira objetiva, a escassez de mão de obra qualificada tende a se
tornar um problema cada vez maior e sua solução requer, primeiramen-
te, o reconhecimento da importância da educação de qualidade para o
crescimento de longo prazo.

O investimento em educação básica e na qualificação dos professores é es-
sencial para o processo de transformação do quadro educacional brasileiro.
Estudos indicam que o baixo nível de habilidades cognitivas dos países lati-
no-americanos são capazes de explicar não só o baixo desempenho relativo
deste grupo de países em termos de crescimento econômico nas últimas dé-
cadas, mas também de explicar as diferenças de crescimento entre os países
que compõem este grupo. Um estudo aplicado ao Peru, país que nos faz com-
panhia na rabeira dos rankings internacionais e um dos poucos que supera-
mos nos mesmos, mostra que existe uma relação estreita entre o conheci-
mento que os professores (medido através de testes) têm das matérias por
eles ensinadas e o desempenho dos alunos, o que tem muito a sugerir ao Bra-
sil em termos de política pública.

Estes dois pontos são fundamentais para que o país consiga fazer com que
os ganhos educacionais sejam medidos em termos de qualidade, que é o que,
no final das contas, contribui para o crescimento econômico com mão de
obra qualificada e para uma sociedade mais democrática. ■

Mukhtar Kholdorbekov/AFP

O empreendedorismo é o principal motor de uma economia. Ele gera inova-
ção, cria empregos, renda e riqueza e promove o crescimento do país, razões
pelas quais deve receber o máximo de incentivos de qualquer governo.

Mas nem todo mundo está vocacionado ou preparado para empreender.
Profissionais competentes ou executivos de sucesso são sempre tentados a
abrir um negócio próprio e acreditam que poderiam ser bem-sucedidos. No
entanto, antes de se deixar seduzir pela ideia, devem fazer uma profunda refle-
xão sobre as reais motivações que os levariam a abandonar uma situação relati-
vamente confortável em troca da posição de empresários.

Alguns costumam dizer que gostariam de montar um negócio para ficar livre
do “patrão”. Pode ser uma motivação ilusória, pois, hoje em dia, o verdadeiro
patrão é o cliente, o consumidor. Se o sonho é apenas libertar-se da rotina cor-
porativa, da excessiva carga de trabalho, da crônica falta de tempo ou da agen-
da apertada de compromissos, sinto dizer que, na maioria dos casos, o negócio
próprio inclui tudo isso — e até mais. Na empresa, o profissional geralmente es-
tá mais focado em sua área de atuação. Como empresário, mesmo dispondo de
uma boa equipe para auxiliá-lo, terá de meter a mão na massa em todas as
áreas, acompanhar de perto todas as operações, vigiar as finanças da empresa,
preocupar-se com o pagamento de todos os impostos e contas em dia e envol-
ver-se de corpo e alma na prospecção de novos clientes. É trabalho duro.

Há quem imagina montar um negócio, contratar outras pessoas para tocar a
empresa e curtir a vida com os rendimentos. Um conselho para quem pensa
assim: não monte um negócio, pois suas chances de êxito não serão grandes.
Como diz a sabedoria popular, sem o olhar do dono o gado não engorda.

Montar um negócio apenas porque você foi demitido ou não tem outra esco-
lha profissional representa 99% de chance de que a empreitada dê errado.

Estou sendo pessimista? É só consultar as estatísticas do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), segundo as quais cerca de
70% das novas empresas morrem até o segundo ano de vida — e de cada 100
empresas criadas, apenas três sobrevivem após o quinto ano de vida.

Por que, então, profissionais competentes fracassam tentando empreender?
A primeira razão é a falta de paixão. Não adianta montar uma empresa se você

não é apaixonado pela atividade principal que vai exercer. Muitos fracassam por
imaginar que basta abrir um negócio de fácil gerenciamento ou que está dando
certo nas mãos de outras pessoas, mas para o qual não têm a mínima afinidade.
Em contrapartida, muitos se lançam em aventuras mais arriscadas e obtêm suces-
so justamente porque adoram aquela atividade e estão dispostos a se sacrificar.

Uma pesquisa de mercado, mesmo informal, também é importante. Antes de
tudo, o candidato a empresário tem de saber se existe demanda para o serviço
ou mercadoria que pretende oferecer e se o mercado não está saturado. Em ne-
gócios, também existe o conhecido efeito manada, quando todo mundo quer en-
trar num ramo que, aparentemente, está crescendo. Cuidado, porque você po-
de chegar no final da festa, quando o garçom está recolhendo as bebidas e desli-
gando o som. Outro requisito fundamental é um rigoroso planejamento merca-
dológico, operacional, financeiro e o desenho da equipe, mesmo que enxuta.

Uma boa dose de bom senso e humildade é mandatória. Antes de tudo, você deve
fazer um inventário caprichoso de suas habilidades, competências e qualidades.

Se você não tem condições de atender a esses requisitos, o melhor é continuar
batendo ponto na empresa. ■

Os desafios do crescimento Empreendedorismo não é moleza

A escassez de mão de obra qualificada tende a se
tornar um problema maior e sua solução requer
o reconhecimento da importância da educação
de qualidade para o crescimento de longo prazo

Patricia Stefani
Economista da Ideias Consultoria

Montar um negócio próprio apenas porque você
foi demitido de uma empresa ou não tem outra
escolha profissional no momento representa
99% de chances de que a empreitada dê errado

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

COMANDO DAAERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DAAERONÁUTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/CELOG/2011

Objeto: Contratação do serviço continuado Telefônico Móvel Pessoal, visando 
atender as necessidades do CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA - 
COMAER. Total de Itens Licitados: 18. Edital: 13/06/2011 de 08h30 as 11h30 e 
de 13h30 as 15h30. ENDEREÇO: Avenida Olavo Fontoura, 1200A Santana - 
SAO PAULO – SP ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propos-
tas: a partir de 13/06/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 
das Propostas: 27/06/2011 às 10h01 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar PAULO JOÃO CURY
Ordenador de Despesas
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