
V ão além da exces-
siva carga tributá-
ria, da infraestru-
tura ineficiente e

dos desequilíbrios cambi-
ais os entraves à competiti-
vidade da economia brasi-
leira. Fosse uma represen-
tação geométrica, as três
pontas desse triângulo da-
riam lugar a um octógono
de obstáculos, numa apro-
priada metáfora com a are-
na doMMA, tipo de luta em
que vale (quase) tudo para
levar o cinturão demais for-
te. O setor produtivo no

Brasil apanha em mais cinco
vértices, afora os três originais.
A burocracia atrapalha o

exercício pleno da concorrên-
cia. Os custos do trabalho,
idem. Pesa ainda a excessiva
informalidade. A baixa escola-
ridade nacional, que se mate-
rializa na qualidade sofrível
damão de obra, é outra maze-
la, bem como os investimen-
tos modestos em inovação pe-
lo poder público e, também,
por um setor privado comu-
mente avesso a riscos.
O conjunto de temas apare-

ce repetidamente em consul-
tas nacionais sobre as restri-
ções a maior inserção do Bra-
sil no comércio mundial. São
elementos que tornammerca-
dorias e serviços locais muito
caros, na comparação compa-
íses que fizeram, há tempos, o
dever de casa das reformas li-
berais. Não por acaso, o Brasil,
uma das dez maiores econo-
mias do planeta, é 48º numa
lista de 144 nações avaliadas
anualmente no Índice de
Competitividade Global, do
Fórum Econômico Mundial.

Tamanho atraso se traduz em
custo nos termos de troca com
o exterior, mas freia também a
atividade interna, motor do
Produto Interno Bruto (PIB)
nos últimos anos.
Enquanto aparecia quase

exclusivamente em discursos
de exportadores zangados, a
defesa da competitividade pa-
recia não sensibilizar as auto-
ridades. Neste 2012 de Europa
mergulhada em crise, Estados
Unidos ainda patinando, Chi-
na desacelerando e, no Brasil,
consumo das famílias e taxa

de investimento das empresas
em ritmo lento, o governo pas-
sou a darmais atenção ao plei-
to. Nas últimas semanas, não
foram poucas as referências de
Dilma Rousseff ao desejável
aumento de competitividade
na economia brasileira. Num
par de discursos na primeira
quinzena de setembro, a presi-
dente repetiu oito vezes a pala-
vra e suas variações.
Neste semestre, Dilma já

anunciou um pacote de inves-
timentos em ferrovias, rodovi-
as e portos, para baratear cus-
tos com transporte no país de
dimensão continental. Avolu-
mam-se as tentativas de redu-
zir o custo do crédito, via ação
direta no BNDES, no Banco do
Brasil e na Caixa Econômica. A
renovação de concessões das
empresas de energia virou pre-
texto para umcorte geral de ta-
rifas no setor, incluindo extin-
ção de encargos federais, a
partir de 2013.
Novas atividades foram in-

cluídas na lista de setores in-
tensivos em mão de obra be-
neficiados por medida de de-

soneração, na qual a contribui-
ção sobre a folha de pagamen-
tos dá lugar a um percentual
sobre o faturamento. Bola fora
foi a taxação de uma centena
de componentes importados,
viés protecionista que não
combina com a economia mo-
derna.
Aparentemente, o governo

abriu mão da grande reforma
tributária, reivindicada há dé-
cada emeia, em troca demedi-
das pontuais, que, pouco a
pouco, vão reduzindo os estra-
tosféricos custos de produção
no Brasil. São iniciativas com
efeitos colaterais positivos não
apenas para quem vive de ex-
portar. Haverá ganhos de efici-
ência, sobretudo, para empre-
sas dedicadas aomercado bra-
sileiro.
Ser competitivo é ser anti-in-

flacionário, nummomento em
que o Banco Central já não
quer (ou não consegue, por
ineficiente) usar a elevação de
juros como arma para contro-
lar a escalada dos preços. Ser
competitivo é ser inclusivo,
para acolher e dar escala a um

mercado consumidor, que
saciou o apetite inicial por
bens de consumo, mas pre-
cisa manter a roda da ativi-
dade econômica girando.
Ser competitivo é ser justo,
para pôr fim à desigualdade
entre trabalhadores formais
e subempregados. É impor a
isonomia às relações entre
empresas e, assim, instituir
um ambiente de negócios
mais acolhedor. Ser compe-
titivo é deixar para trás a es-
colaridade média de oito
anos, para abrir a todos os
brasileiros as oportunida-
des de um mercado de tra-
balho de alta qualificação e
renda.
Num cenário de crise glo-

bal, o atraso nacional pode
até ser um ativo. Não são
muitos países do mundo
que, nos dias de hoje, têm
dinheiro e necessidade de
investimentos em tantas
áreas estratégicas para desi-
dratar as suas ineficiências.
A competitividade é a chave
do Brasil moderno. É hora
de escancarar a porta. l
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reforma tributária,
reivindicada há
décadas, em troca
de medidas
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Embora o Brasil não esteja entre os paí-
ses mais competitivos do mundo, seus
executivos certamente não estão fazen-
do um mau papel: muitos têm assumi-
do funções importantes em empresas
globais. Os brasileiros são reconheci-
dos pela facilidade de relacionamento
e pelo jogo de cintura, características
que especialistas costumamcredenciar
à diversidade de influências típica da
formação nacional e à necessidade de
adaptação às instabilidades econômi-
cas que o país enfrentou nas últimas
décadas. E algumas das dificuldades
mais evocadas, como falta de experiên-
cia internacional e domínio insuficien-
te de idiomas, começarama ser supera-
das pelo maior intercâmbio com uni-
versidades de ponta mundo afora e pe-
la ampliação das políticas de expatria-
ção das grandes corporações.
Quando se falava no assunto há dez

anos, os exemplos vinham sempre de
setores tradicionais da economia, co-
mo Alain Belda, 69 anos, que liderou a
Alcoa mundial, e Carlos Ghosn, de 58,
diretor-executivo do grupo Nissan-Re-
nault. Com o advento das novas tecno-
logias e das redes sociais, uma nova ge-
ração de “brazucas” antenados com as
tendências e formados pelas melhores
instituições de ensino despontou como
protagonistas do mercado global.
Em junho, coube ao mineiro Hugo

Barra, 35 anos, egresso do Massachu-
setts Institute of Technology (MIT),
apresentar ao mundo o Nexus 7, novo
tablet da Google. Na empresa desde
2008, Barra, à frente da diretoria de pro-
dutos móveis, tem desafios como de-
senvolver o primeiro tradutor simultâ-
neo portátil, capaz de fazer duas pesso-
as que falam idiomas diferentes se en-
tenderem—umsonho da ficção cientí-
fica perto de se realizar.
No Facebook, que acaba de alcançar

a marca de um bilhão de usuários glo-
bais e tem no Brasil seu segundo prin-
cipal mercado, com 54milhões de con-
tas, Alexandre Hohagen, 44 anos, for-
mado em Relações Públicas pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e pós-

graduado em Administração pelo In-
ternational Institute for Management
Development (IMD), na Suíça, é o vice-
presidente de vendas para a América
Latina— cargo para o qual foi contrata-
do em fevereiro de 2011, depois de
montar a filial da Google na América
Latina, chegando à vice-presidência
para o continente.
— Muitos brasileiros estão prepara-

dos para enfrentar o desafio do merca-
do global. A maior dificuldade talvez
seja o nosso grande apego ao país—diz
AmintasNeto, 43 anos, diretor de novas
tecnologias e plataformas da Microsoft
para Oriente Médio e África.

CHOQUE DE CULTURAS É ARMADILHA
Sediado em Dubai, nos Emirados Ára-
bes Unidos, seu cargo, que ocupa há
dois anos, cobre 79 países. A empresa
incentiva a carreira internacional, e
Amintas se preparou ao longo de dez
anos, incluindo um MBA no Canadá e
alguns períodos de intercâmbio nos Es-
tados Unidos e na América Latina, até
ter uma oportunidade no exterior. No
início, conta, tinha o hábito de compa-
rar as situações que enfrentava com as
práticas do Brasil e de usar o país como
referência constante nas conversas
com outros executivos:
— Com o tempo percebi que isso da-

va a sensação de excesso de orgulho
pelo meu país e nem sempre era bem-

visto, então comecei a me policiar para
estabelecer referências mais globais.
Há também casos de empreendedo-

res brasileiros cujos negócios se tor-
nam globais, comoMichel “Mike” Krie-
ger, 27 anos, fundador do Instagram,
rede social de compartilhamento de fo-
tos que fundou há três anos com um
colega americano da Universidade de
Stanford. Emabril, a empresa foi vendi-
da ao Facebook por US$ 1 bilhão, e Kri-
eger embolsouUS$ 100milhões. Toda a
equipe foi incorporada, incluindo os
fundadores, que continuam à frente da
empresa.
Também pode ocorrer a compra de

empresas que já são globais, como
ocorreu com a rede de fast food Burger
King, adquirida em 2010, por US$ 3,3
bilhões, pela 3G Capital, sediada no
Rio. A direção ficou com Bernardo
Hees, 42 anos, ex-ALL Logística, que in-
gressara na 3G como sócio alguns me-
ses antes da compra do Burger King.
Mas o tão citado “jogo de cintura” dos

brasileiros não os livra de gafes típicas
do choque de culturas. Em março de
2011, durante uma palestra na Univer-
sidade de Chicago, Hees elogiou a co-
mida local e a beleza dasmulheres,mas
o contraponto não caiu bem: ele disse
que, ao cursar umMBA na Universida-
de deWarwick, na Inglaterra, não tinha
motivos para se distrair pois a comida
era ruim e asmulheres, nãomuito atra-

entes — comentário que teve péssima
repercussão.
Já Amintas Neto, ao procurar uma es-

cola para a filha assim que chegou a
Dubai, percebeu uma súbita mudança
de comportamento da secretária da
instituição que visitava:
— Ela estava superatenciosa, mas de

repente fechou a cara, entregou uns fol-
ders e praticamente me despachou.
O amigo que o acompanhava esclare-

ceu: ao sentar-se e cruzar as pernas,
Amintas deixou à mostra a sola do sa-
pato, ato considerado ofensivo na cul-
tura local.
— Tornar-se um executivo global é

aprender e surpreender-se todos os di-
as — diz o diretor da fábrica da Embra-
co no México, Carlos Alberto Xavier.
A fabricante de compressores funda-

da há 41 anos em Joinville (SC) é hoje
uma corporação global, com subsidiá-
rias em três continentes. Aos 54 anos,
Xavier está no México desde 2011, de-
pois de passar por China e Eslováquia.
Sua maior dificuldade sempre foi lidar
com um grau maior de formalidade.
— Os chineses são fechados e não

gostam do contato físico. Já os mexica-
nos são calorosos,mas têmum respeito
quase irracional à hierarquia e não
contra-argumentam ao receber uma
ordem—diz Xavier. — Lidar com essas
diferenças culturais é o maior desafio
para todo executivo global. l

TALENTO COBIÇADO: Profissionais
do país vêm conquistando cada vez
mais destaque no exterior
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Tipo exportação. Hugo Barra, da Google, apresenta o Nexus 7: estudos no MIT ajudaram a conquistar uma posição na gigante da internet

EXECUTIVOS
BRASILEIROS E
GLOBAIS
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Rede social.Mike Krieger criou o
Instagram e fez fortuna quando este
foi comprado pelo Facebook
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Pioneiro. Alexandre Hohagen
consolidou sua carreira na Google e
depois foi para o Facebook
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 out. 2012, Especial: desafios brasileiros, p. 8.




