
“Só peço a união
daqui, da minha cama
de convalescença”

A FRASE

Hugo Chávez, presidente da Venezuela, em tratamento para
a cura de câncer em Cuba, pediu a unidade do governo e do povo
no esforço de “derrotar as tentativas de desestabilização”.
Segundo Chávez, a oposição quer fragilizar seu governo para
ganhar espaço na disputa eleitoral em 2012. Ele disse que estava
de cama, mas acompanhando os acontecimentos no mundo.

Samuel Kinoshita
Economista da Ideias consultoria

O enigma chinês em tempos
de agravamento da crise
A turbulência dos mercados internacionais nos últimos dias é reflexo de profun-
dos questionamentos que ainda aguardam repostas: quais os possíveis impactos
econômicos da guerra política que ocorre nos EUA? A zona do euro avançará na
direção de alguma unidade fiscal? Qual a real exposição dos bancos europeus?

Inevitavelmente, o Brasil é afetado por essas dúvidas, como os movimen-
tos bruscos da bolsa local atestaram na semana que passou. Porém, salvo uma
crise bancária de grandes proporções, as perspectivas da economia brasileira
no médio prazo permanecem positivas. Mais que isso, é possível que o efeito
líquido da atual situação nos seja favorável. Com boa parte do mundo estagna-
do, os projetos que visam explorar nosso crescente mercado local tornam-se
relativamente mais desejáveis.

O fator verdadeiramente intrigante e de consequências importantes para a
economia brasileira é o destino da China. Ainda que o país seja a expressão mo-
mentânea do potencial asiático de crescimento, os rumos do nosso maior parcei-
ro comercial permanecem sendo cruciais para a determinação dos termos de
troca (a relação entre os preços dos produtos que exportamos e os preços dos
produtos que importamos). Esse foi justamente um dos principais fatores no
bom desempenho da economia brasileira nos últimos anos.

O modelo chinês, baseado em pesados investimentos e voltado para as ex-
portações, dá sinais de fadiga. Ciente do problema, o governo chinês anunciou
em seu último plano quinquenal (2011-2015) que buscará um crescimento mé-
dio de 7% ao ano (um decréscimo com relação aos planos anteriores), com au-
mento da participação do consumo na composição do produto.

Hoje, o consumo está em torno de apenas um terço do Produto Interno Bru-
to na China. Como aponta um estudo de 2009 do McKinsey Global Institute, o
consumo como proporção do PIB caiu cerca de 15% desde 1990 e hoje é signifi-
cativamente inferior ao de seus pares asiáticos. Mesmo durante os períodos de
rápida industrialização que Japão e Coreia do Sul experimentaram, o consumo
permaneceu acima de 50% naqueles países. Os motivos para esse fenômeno
são estruturais: as famílias chinesas poupam muito do que recebem (já que
não dispõem de um sistema de seguridade amplo) e a sua fração do produto é
relativamente baixa. O modelo de desenvolvimento que valoriza o investi-
mento em detrimento da renda das famílias é o responsável pelas baixas taxas
de consumo. Mudá-lo será um trabalho árduo.

Outro especialista que está convencido da necessidade da mudança é Mi-
chael Pettis, professor de finanças da Universidade de Pequim. Em um artigo
recentemente publicado no Wall Street Journal, Pettis argumenta que os exces-
sivos investimentos têm sido marcados por desperdícios e que o rebalancea-
mento da economia chinesa, via aumento do consumo, é essencial, ainda que
potencialmente problemático. Segundo o autor, para que se concretize este ob-
jetivo, é possível que a taxa de crescimento chinesa tenha que cair mais que o
esperado e, como fruto desta significativa mudança de paradigma, os bancos
podem vir a precisar de recapitalização.

O desenrolar da disputa entre os que lucram com o sistema atual e aqueles
que sabem que manter o status quo pode tornar a situação ainda mais crítica
será decisivo. O momento, a velocidade e o formato do ajuste chinês serão cru-
ciais para a economia brasileira. A conferir. ■

Enquanto a economia global crescia a todo vapor na década de 90, havia uma
forte expectativa dos executivos brasileiros de que aumentariam cada vez mais
as chances de uma carreira internacional. De fato, surgiam com maior frequên-
cia novas oportunidades para os profissionais no exterior, oferecidas não só pe-
las multinacionais que atuavam no país, como também pelas organizações brasi-
leiras que começavam a ter maior presença lá fora.

A crise global de 2008 veio arrefecer essa expectativa. Agora, com o agrava-
mento da crise nos Estados Unidos, país que cresce abaixo das expectativas, e
na zona do euro, a expatriação de executivos brasileiros torna-se mais difícil.

Soma-se a esses fatores o fato de que a economia brasileira, mesmo sofrendo
alguns impactos das turbulências internacionais, está num processo virtuoso de
crescimento e expandindo o mercado interno, o que tem provocado o que se
convencionou chamar de apagão de talentos. Ora, se faltam talentos no Brasil,
por que as empresas aumentariam as expatriações?

Além disso, inúmeras pesquisas têm demonstrado que os salários dos executi-
vos no Brasil já superam a remuneração paga nos Estados Unidos e outros paí-
ses. Segundo pesquisa da Towers Watson, os salários dos executivos brasileiros
cresceram em torno de 20% de 2006 a 2010, enquanto seus pares americanos
tiveram reajustes de cerca de 10% no mesmo período. Considerando-se a remu-
neração em dólar, a evolução dos salários foi ainda maior, em torno de 50%, re-
sultado da variação cambial do real em comparação com a moeda americana.
O levantamento constatou que, em muitos casos, o subordinado de um alto exe-
cutivo no Brasil ganha mais que seu chefe europeu ou americano.

A escassez de talentos e os salários mais atraentes no Brasil têm diminuído a
volúpia dos executivos brasileiros por uma carreira no exterior. Mais do que is-
so, existe uma movimentação inversa: profissionais expatriados há mais tempo
sonham em retornar ao Brasil, ao mesmo tempo em que o país torna-se mais
atraente para executivos estrangeiros que gostariam de se mudar para cá.

O crescimento da economia e do mercado interno, por sua vez, impõem às
empresas brasileiras o desafio de reter, contratar, treinar e, o que está ocorren-
do com frequência, repatriar talentos. Como a imprensa há muito tem noticia-
do, faltam profissionais qualificados praticamente em todos os setores da econo-
mia e em grande parte das especializações e funções.

Isso não significa que as empresas deverão deixar de expatriar executivos, já
que essa prática faz parte da dinâmica da globalização. Ao se instalar em algum
país, a empresa precisa implantar no escritório e na fábrica no exterior a sua
identidade e cultura organizacional, seus processos e práticas empresariais, ra-
zão pela qual precisa enviar algumas de suas lideranças para cumprir essas tare-
fas. Muitas organizações brasileiras enviam executivos ao exterior apenas para
treinar lideranças locais e retornarem ao país. Nesse caso, o profissional não fa-
rá uma carreira no exterior e nem terá, muitas vezes, uma promoção.

Do outro lado da moeda, com suas economias fragilizadas e com o aumento
do desemprego, Estados Unidos e países europeus tenderão a refrear a busca de
talentos em outros locais. A economia é dinâmica e a situação pode mudar. Mas
grande parte dos executivos brasileiros sabe que, no momento, o Brasil oferece
melhores oportunidades, tanto em remuneração como em desenvolvimento
profissional. Por isso, arquivam seus projetos de se mandar para fora. ■

O desenrolar da disputa entre os que lucram
com o sistema atual e aqueles que sabem que
manter o status quo pode tornar a situação
ainda mais crítica será decisiva para o país

O sonho da carreira no
exterior ficou mais distante
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Marcelo Mariaca
Presidente do Conselho de sócios da Mariaca
e professor da Brazilian Business School

O crescimento da economia e do mercado interno,
por sua vez, impõem às empresas brasileiras o
desafio de reter, contratar, treinar e, o que está
ocorrendo com frequência, repatriar talentos

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA,
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2011, ÀS 15 HORAS.

Ao primeiro dia do mês de julho de 2011, às 15 horas, na sede social da JSL S/A, localizada na 
Av. Angélica, 2346, parte B do escritório nº 161, 16º andar, Edifício New England, São Paulo – SP, 
uma vez convocados os membros da Diretoria desta Companhia na forma de seu Estatuto Social, 
compareceram os diretores abaixo assinados. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Sr. Fernando 
Antonio Simões, convidou a mim, Denys Marc Ferrez, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos, o 
Presidente da Mesa informou que os srs. Diretores deveriam deliberar sobre a abertura de duas filiais.
Após debates e discussões, foi aprovada pela unanimidade dos diretores presentes: - A abertura de 
2 (duas) filiais que funcionarão nos seguintes endereços: a) Avenida Antônio Carlos Paniago, 87, 
Quadra 06, Lote 02, Bairro Mundinho, Mineiros – GO, CEP 75.830-000; b) Praça Capitão Freitas, 132, 
Centro, Cachoeira Alta – GO, CEP 75.870-000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os Diretores presentes:
Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Mauro Tomaz Postali, Fábio Albuquerque Marques 
Velloso, Adriano Thieli, César Augusto Silva e João Alberto Seixas. Cópia Fiel do Original. Fernando 
Antonio Simões - Presidente da Mesa. Denys Marc Ferrez - Secretário da Mesa. JUCESP Certifico 
o registro sob o nº 290.898/11-0 em 27/07/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

JSL S.A.
CNPJ/MF 52.548.435/0001-79

NIRE 35.300.362.683 
Companhia Aberta de Capital Autorizado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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