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Freio na produção

Bom final de ano

O avanço da tecnologia e 
seu reflexo nas organizações

DELFIM NETTO delfimnetto@terra.com.br

Enquanto uma boa parte das economias do
mundo está caindo aos pedaços, os Estados Uni-
dos (que estava “escalado” para ser “o patinho
feio do pedaço”) surpreende e entra em recupe-
ração, a China cresce menos, enfrentando pro-
blemas internos, porém se mantém relativamen-
te com bom fôlego e os países da zona do Euro
(sem surpresas além das más notícias) terminam
2011 em situação bastante delicada. Esses países
do Velho Continente não entram em acordo so-
bre o fato que somente se constituindo numa
verdadeira Federação, com um poder central ap-
to a redistribuir renda entre os seus membros,
vão continuar com os mesmos problemas por to-
da a década. 

A resistência em chegar a decisões políticas
que conduzam a região a uma forma de organi-
zação federativa como as que existem no Brasil,
nos Estados Unidos, no Canadá e na própria
Alemanha preocupa o resto da humanidade,
que tem consciência do enorme risco que uma
ruptura entre eles representa para a paz e o de-
senvolvimento. Não é possível esquecer o quan-
to de tragédias, de vidas perdidas e de patrimô-
nio destruído, em razão da arbitragem militar
que prevaleceu entre eles nos últimos mil anos,
pelo menos. 

Quanto ao Brasil, neste final do primeiro ano
do novo governo federal, sob a presidência de
Dilma Rousseff, podemos dizer que vamos indo
relativamente bem em matéria de desenvolvi-
mento, com estabilidade social. Ela tem se con-
duzido com profissionalismo, mostrando efi-
ciência e firmeza ao lidar com os problemas se-
jam na esfera política quanto administrativa. 

Seu governo vem agindo com competência pa-
ra manter o país crescendo, com sua equipe eco-
nômica sustentando sem desvios a ampliação do
controle fiscal e uma política monetária ajustada

aos objetivos de controlar a inflação sem se afas-
tar das metas de crescimento. Temos um déficit
em torno de 2.5% ou 2.6% do PIB, uma dívida lí-
quida em torno de 40% do PIB e uma relação Dí-
vida Pública/PIB próxima de 60%. 

Se olharmos em volta, vemos que o PIB brasi-
leiro continua crescendo mais do que a maioria
dos países, certamente com uma “performance”
inferior à que desejávamos e estamos acostuma-
dos, mas terminamos o ano com uma expansão
de 3% ou um pouco mais e com velocidade de
cruzeiro para voltar ao ritmo de 3,5% a 4% já em
2012 e com boas possibilidades de aumentar a
velocidade nos próximos anos. 

O Brasil está no mundo e aproveita as oportu-
nidades de expansão quando recebe os benefí-
cios do vento a favor e tem que enfrentar as difi-
culdades que fazem parte da vida neste planeta
globalizado. Se a crise europeia piorar, segura-
mente não teremos um 2012 dos mais brilhantes,
mas se a sua economia encontrar caminhos para
reagir à crise e se a política produzir um avanço
civilizatório importante, certamente reencontra-
remos um crescimento mais robusto, com certe-
za bem maior do que o da maioria dos nossos
parceiros. 

Minha avaliação, nesse momento, é que a Eu-
ropa caminhará muito lentamente para a recu-
peração, mas evitará o pior, o que nos ajudará a
retomar as atividades de comércio que podem
nos ajudar a aumentar o ritmo do crescimento
ainda em 2012. 

Quero aproveitar para desejar à todos os nos-
sos caros leitores e às empresas que generosa-
mente acolhem nossos comentários, um Feliz
Natal e muito próspero Ano Novo de 2012. 

Professor emérito da FEA/USP. 

Ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Planejamento

REGINALDO GONÇALVES
COORDENADOR DO CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 

FACULDADE SANTA MARCELINA

A redução do IPI (Imposto
sobre Produtos Industriali-
zados) sobre diversos bens,
principalmente refrigerado-
res, lavadoras, tanquinhos e
fogões, determinada no iní-
cio de dezembro poderia ter
sido efetuada de modo ante-
c i p a d o ,
quando o
g ov e r n o
percebeu
que a in-
d ú s t r i a
em geral
vinha re-
duzindo,
m e n s a l -
m e n t e ,
sua pro-
d u ç ã o .
Informação esta apurada pe-
lo próprio IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

Os descontos, que poderão
ser praticados e que beneficia-
rão o consumidor final, ficarão
entre 3% e 6%. Para fixar este
benefício, o governo está
abrindo mão de arrecadar im-
postos para estimular o consu-
mo. Este desconto só é possível
em virtude do excesso de arre-
cadação em 2011, que já vem
sendo apurado e que não com-
promete os gastos públicos.

Com esse estímulo — além
dos benefícios com relação à
redução do IOF (Imposto so-
bre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas

a Títulos e Valores Mobiliários)
para financiamentos de 3%
para 2,5%, os projetos que be-
neficiam os interessados na
compra da casa própria, atra-
vés do programa “Nossa Casa,
Nossa Vida”, que aumentou a
possibilidade de financiamen-
to de R$ 75 mil para R$ 85 mil,
e a redução do RET (Regime
Especial de Tributação) de 7%
para 1% —, poderá haver pre-
juízo futuro com relação ao

superávit
primário
e se criar
uma bo-
lha de
c r é d i t o
com a
possibili-
dade de
i n a d i m -
p l ê n c i a
f u t u r a .
Isso po-

derá ser evitado se os interes-
sados colocarem um freio para
a população não partir para o
autoconsumo, gerando um
processo inflacionário futuro.

A busca por uma fórmula
para expandir o processo
produtivo, mas com cautela,
deve beneficiar todos e não
privilegiar determinados ra-
mos de atividade. Agora, o
governo deve ser mais ágil
nas tomadas de decisões. Re-
dução de impostos em perío-
do de festas natalinas não be-
neficia as indústrias no pre-
sente. Essa decisão deveria
ter ocorrido em setembro,
para que evitasse, em deter-
minados segmentos, um freio
na redução da produção.

FREDERICO VILAR
PRESIDENTE DA NEORIS DO BRASIL

No atual momento da economia
mundial, as companhias pautam suas
estratégias de negócios tendo como
base de sustentação o uso da tecnolo-
gia da informação ( TI) .  Seja para
construir ou expandir uma unidade
industrial, integrar as operações com
uma empresa adquirida ou suas fi-
liais, lançar um novo produto ou ser-
viço, adequar-se a uma nova regula-
mentação.  Ou seja,  todo o
processo de transformação
nos negócios passa também
pela transformação da pró-
pria TI.

Felizmente, este setor evo-
luiu muito nos últimos anos e
hoje o Brasil é internacional-
mente reconhecido por suas
iniciativas nesta área. Nosso
sistema bancário, por exem-
plo, é tido como um dos mais
seguros e modernos do mundo, assim
como nosso sistema de votação ele-
trônica, já exportado para tantos paí-
ses. Podemos afirmar que nossas prin-
cipais indústrias têm hoje um nível de
automatização e integração de pro-
cessos comparável às nações desen-
volvidas. Não é à toa que grande parte
das 500 maiores empresas do ranking
da Fortune têm no Brasil suas bases de
operação para a América Latina. 

Atualmente o  Brasi l  é  o  oitavo
maior  mercado do mundo em TI,
movimentando cerca de US$ 37 bi-
lhões, de acordo com dados da IDC.
E a previsão para 2011 é de fechar-
mos com um crescimento da ordem
de 13%. O país já cresce bem acima
da média americana e europeia e pa-

ra as empresas de tecnologia essa é
uma oportunidade sem precedentes
de oferecer serviços que permitam a
melhoria do desempenho, a expan-
são das operações e a solidez dos ne-
gócios. E para isso o investimento em
Pesquisa & Desenvolvimento é fun-
damental. Obviamente que o percen-
tual  que o Brasi l  investe  em P&D
(1,19% do PIB em 2010) ainda não é
suficiente para chegarmos ao nível
de maturidade esperada. 

Sou otimista em relação ao país e

fico satisfeito em ver tantas iniciativas
de transformação dos negócios por
meio da inovação. Esse movimento
está sendo conduzido, principalmen-
te, pelas multinacionais brasileiras,
que vêm investindo maciçamente em
tecnologia para alavancar suas opera-
ções e conquistarem novos mercados,
tais como Petrobras, Vale, Usiminas,
CSN, entre tantas outras.

O papel da TI nesse processo de
mudança pela inovação é fundamen-
tal. Felizmente na Neoris temos a po-
lít ica de fomentar uma cultura de
inovação, mudando e evoluindo para
antecipar as necessidades dos nossos
clientes. Quando implementamos
um software de missão crít ica em
uma empresa de manufatura,  por
exemplo, como o que gerencia a linha

de produção da fábrica e o integra aos
demais sistemas da organização, te-
mos que pensar que além de sua fun-
ção principal ele também deve servir
como uma ferramenta de inovação,
que trará a reboque oportunidades de
transferência de conhecimento e
boas práticas. 

Acredito que o Brasil de uma forma
geral passa por um momento muito
importante, tanto na esfera econômi-
ca quanto social. O poder de compra
da população tem crescido, assim co-

mo o acesso à informação, o
que consequentemente leva
a uma maior exigência por
parte do consumidor. Logo,
as empresas têm de se ade-
quar a esta nova realidade,
utilizando muito mais a tec-
nologia como algo inerente
ao seu negócio.

Já estamos vivenciando o
que os especialistas cha-

mam de ‘terceira onda de tecnologia’,
com a explosão dos dispositivos mó-
veis (sobretudo smartphones e ta-
blets). A era da mobilidade já chegou
e traz consigo novas demandas por
soluções especialmente criadas para
esse ambiente. 

Há uma sensível mudança de hábi-
tos de consumo e da relação das pes-
soas com o ambiente móvel, com as
redes sociais corporativas, os meios
eletrônicos de pagamento, a migração
de tudo que era papel para o formato
digital, o armazenamento de dados
fora do ambiente físico (cloud com-
puting). Em resumo, vivemos uma no-
va era, na qual a forma de se utilizar a
tecnologia será cada vez mais um fa-
tor determinante para o sucesso ou o
fracasso de uma organização.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-11.  




