
A economia criativa brasileira
não está mais limitada apenas ao
mercado doméstico. Embalado
pela valorização da marca Brasil
no exterior, o setor vai aos pou-
cos ganhando atenção em outras
fronteiras com produtos nas
áreas artística, cinematográfica,
editorial, moda e arquitetura.

Um apoio importante, aqui e
lá fora, tem sido a execução des-
de 2005 dos Projetos Setoriais
da Apex Brasil (Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações
e Investimentos). Segundo Ro-
gério Bellini, diretor de Negó-
cios da agência, são mais de dez

em andamento. Em conjunto
com entidades representativas
de cada segmento, a agência en-
caminha projetos de profissio-
nais brasileiros para divulgação
fora do país. “É um planejamen-
to estratégico nosso de inserção
no mercado internacional”, afir-
ma Bellini. “Além de estimular
a participação em feiras e con-
cursos, trazemos compradores
internacionais e formadores de
opinião ao país”, completa.

Um dos setores mais beneficia-
dos pela colaboração da agência
é o cinematográfico. No fim des-
te mês, por exemplo, 170 distri-

buidores de filmes brasileiros visi-
tarão Paris a procura de novos ne-
gócios, com incentivos da Apex.

Segundo Bellini, a agência
oferece US$ 125 mil para cada
distribuidora para divulgação
de seus filmes no exterior. Em
2011, a agência apoiou o lança-
mento de 98 películas e onze co-
produções internacionais, com
foco nos mercados europeu, co-
mo o Festival de Cannes, e lati-
no-americano. “Hoje em dia é
quase impossível não ver filmes
brasileiros em festivais interna-
cionais, e ganhando prêmios”,
comenta. ■ R.A

Será na cidade de Novo Ham-
burgo (RS), um dos principais
polos calçadistas do Brasil, a
primeira parada do Rotas da
Inovação. O projeto, realizado
pelo Instituto By Brasil, pro-
move a qualificação de indús-
trias do setor coureiro-calça-
dista, a partir de palestras e de-
bates sobre inovação e design
com especialistas e empresá-
rios da região.

O foco é agregar valor e dife-
renciação aos produtos locais,
com destinos ao mercado inter-
no ou externo, num momento
em que a indústria calçadista

nacional procura meios para su-
perar a forte concorrência de
produtos importados e de me-
nor preço. A estréia da segun-
da ediçao do projeto, em solo
gaúcho, será no próximo dia
25. Depois, segue para São João
Batista (SC), Birigui (SP) e Cam-
pina Grande (PB).

A importância da inovação
como estratégia para o cresci-
mento das empresas será um
dos temas discutidos nos en-
contros, segundo o Instituto.
Já design e referências brasilei-
ras será outro assunto para a su-
perintendente da Associação
Brasileira das Empresas de
Componentes para Couros, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal),
Ilse Maria Guimarães. ■ R.A.

Rotas da Inovação quer que
setor calçadista acerte o passo
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Apex projeta cinema
brasileiro no exterior

Projeto do Instituto By Brasil volta
com workshop para empresários
no Sul, Sudeste e Nordeste
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O profissional que
o Brasil mais precisa
A piadinha é infame e batida e, com certeza, você já deve
ter escutado: “quem não sabe o que quer, faz administra-
ção". A anedota faz parte da habitual rivalidade entre os
cursos superiores, e data de muito, muito tempo. A reali-
dade é que o curso de Administração e a profissão do ad-
ministrador mudaram bastante. E nossa sociedade mu-
dou também. Hoje já observamos uma crescente preocu-
pação por parte de empresários e dirigentes de organiza-
ções públicas e privadas com relação ao gerenciamento
das iniciativas pelas quais são responsáveis.

No campo empresarial, ainda temos uma elevada taxa
de mortalidade. Segundo o IBGE, praticamente a metade
das empresas fecha as portas após o terceiro ano de ativi-
dade. Os motivos que explicam esse índice bizarro são di-
versos, afinal o Brasil amarga a 126ª posição entre 183 na-
ções no ranking do Banco Mundial que elenca os países
conforme a facilidade de se fazer negócios em seus terri-
tórios. Para se ter uma ideia, segundo esse estudo, é mais
fácil abrir um negócio em Uganda do que por aqui.

Entretanto, a principal razão da mortalidade das em-
presas é sempre a mesma: falta de preparo de seus gesto-

res. Diante de tantas di-
ficuldades, a figura do
administrador despon-
ta como essencial para
driblar os obstáculos
impostos por esse am-
biente hostil à ativida-
de empresarial.

Outro estudo com o
mesmo número de na-
ções, realizado pela
ONG Transparência In-
ternacional, coloca o
Brasil na 73ª posição no
ranking que mede a
percepção de corrup-

ção entre os países. Numa escala onde zero significa
“muito corrupto” e dez “nada corrupto”, a nossa nota
foi 3,8. Fomos reprovados. Além de prejuízos à moral, a
corrupção empaca o desenvolvimento brasileiro: um es-
tudo da Fiesp revelou que o prejuízo causado por essa
praga chega a R$ 85 bilhões por ano!

A corrupção não é apenas fruto da falta de ética, mas
também de falhas na administração pública e nos seus
mecanismos de controle (para lembrar uma das fun-
ções clássicas da administração delineadas por Fayol).
Que falta faz um administrador de fato por trás de nos-
sas instituições, não é mesmo?

O despertar para a necessidade de uma gestão real-
mente profissional tornou a administração o curso supe-
rior com o maior número de faculdades (mais de 2.600)
e o maior número de alunos (mais de 800 mil). Por ano,
são formados mais de 114 mil administradores. Não só a
oferta de profissionais da área ao mercado aumentou,
como também a demanda por eles.

O Conselho Federal de administração, em parceria com
a FIA (Fundação Instituto de Administração), realizou
uma pesquisa que traça o raio X da profissão no Brasil.
Uma das questões era dirigida aos empregadores. Em
2006, apenas 23% deles consideravam importante um
cargo gerencial ser ocupado por um administrador. Em
2011, esse número saltou para 63%. São números que re-
fletem o amadurecimento da sociedade brasileira, e tam-
bém a transformação da mentalidade dos nossos jovens.

Respondendo àqueles que ainda insistem em contar
aquela piadinha surrada do início do artigo, quem opta
por administração tem a certeza exata do que quer fazer
— muito diferente daqueles que escolhem outros cami-
nhos profissionais e, lá pelas tantas, tentam atuar como
administradores sem serem. ■

Em 2011, agência apoiou 98 películas nacionais e 11 coproduções
internacionais e está patrocinando a viagem de 170 distribuidores a Paris

Quem opta por
administração tem
certeza do que quer
fazer, diferente de
quem escolhe outros
caminhos e, lá pelas
tantas, tenta atuar
como administrador
sem ser

LEANDRO VIEIRA
Diretor executivo do
Administradores.com

Bellini: “Planejamentoestratégicode inserçãodeprofissionaisbrasileirosnomercado internacional”

PÉ FORA DO BRASIL

Vendas ao exterior de 
componentes para calçados

EXPORTAÇÕES 

US$ 616 milhõesJAN-JUL/2012

US$ 97 milhõesJUL/2012

SEGMENTOS COM MAIOR CRESCIMENTO
NAS EXPORTAÇÕES, SOBRE JAN-JUL/2011

0

51055

15

20

CABEDALSALTOS E
SOLADOS

PRODUTOS
QUÍMICOS

PARA COURO

17,30% 17,00%
15,30%

Fonte: Assintecal

es 1,95%*

6,37%*

*Sobre igual período em 2011

 Segunda-feira, 10 de setembro, 2012 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




