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V ão além da excessiva carga
tributária, da infraestrutu-
ra ineficiente e dos dese-
quilíbrios cambiais os en-

traves à competitividade da econo-
mia brasileira. Fosse uma represen-
tação geométrica, as três pontas
desse triângulo dariam lugar a um
octógono de obstáculos, numa
apropriada metáfora com a arena
do MMA, tipo de luta em que vale
(quase) tudo para levar o cinturão
de mais forte. O setor produtivo no
Brasil apanha em mais cinco vérti-
ces, afora os três originais.

A burocracia atrapalha o exercí-
cio pleno da concorrência. Os cus-
tos do trabalho, idem. Pesa ainda a
excessiva informalidade. A baixa es-
colaridade nacional, que se mate-
rializa na qualidade sofrível da mão

de obra, é outra mazela, bem como os
investimentos modestos em inova-
ção pelo poder público e, também,
por um setor privado comumente
avesso a riscos.

O conjunto de temas aparece repe-
tidamente em consultas nacionais so-
bre as restrições à maior inserção do
Brasil no comércio mundial. São ele-
mentos que tornam mercadorias e
serviços locais muito caros, na com-
paração com países que fizeram, há
tempos, o dever de casa das reformas
liberais.

Não por acaso, o Brasil, uma das dez
maiores economias do planeta, é 48.º
numa lista de 144 nações avaliadas
anualmente no Índice de Competitivi-
dade Global, do Fórum Econômico
Mundial. Tamanho atraso se traduz
em custo nos termos de troca com o

exterior, mas freia também a ativida-
de interna, motor do Produto Interno
Bruto (PIB) nos últimos anos.

Enquanto aparecia quase exclusiva-
mente em discursos de exportadores
zangados, a defesa da competitivida-
de parecia não sensibilizar as autori-
dades. Neste 2012 de Europa mergu-
lhada em crise, Estados Unidos ainda
patinando, China desacelerando e, no
Brasil, consumo das famílias e taxa de
investimento das empresas em ritmo
lento, o governo passou a dar mais
atenção ao pleito.

Nas últimas semanas, não foram
poucas as referências de Dilma Rous-
seff ao desejável aumento de competi-
tividade na economia brasileira. Num
par de discursos na primeira quinze-
na de setembro, a presidente da Repú-
blica repetiu oito vezes a palavra e

suas variações. 
Neste semestre, Dilma já anunciou

um pacote de investimentos em ferro-
vias, rodovias e portos, para baratear
custos com transporte no País de di-
mensão continental. Avolumam-se as
tentativas de reduzir o custo do crédi-
to, via ação direta no BNDES, no Ban-
co do Brasil e na Caixa Econômica. A
renovação de concessões das empre-
sas de energia virou pretexto para um
corte geral de tarifas no setor, incluin-
do extinção de encargos federais, a
partir de 2013.

Novas atividades foram incluídas
na lista de setores intensivos em mão
de obra beneficiados por medida de
desoneração, na qual a contribuição
sobre a folha de pagamentos dá lugar
a um porcentual sobre o faturamento.
Bola fora foi a taxação de uma centena
de componentes importados, viés pro-
tecionista que não combina com a eco-
nomia moderna.

Aparentemente, o governo abriu
mão da grande reforma tributária, rei-
vindicada há década e meia, em troca
de medidas pontuais, que, pouco a
pouco, vão reduzindo os estratosféri-
cos custos de produção no Brasil. São
iniciativas com efeitos colaterais posi-
tivos não apenas para quem vive de
exportar. Haverá ganhos de eficiên-
cia, sobretudo, para empresas dedica-

das ao mercado brasileiro.
Ser competitivo é ser anti-infla-

cionário, num momento em que o
Banco Central já não quer (ou não
consegue, por ineficiente) usar a
elevação de juros como arma para
controlar a escalada dos preços.
Ser competitivo é ser inclusivo, pa-
ra acolher e dar escala a um merca-
do consumidor, que saciou o apeti-
te inicial por bens de consumo,
mas precisa manter a roda da ativi-
dade econômica girando.

Ser competitivo é ser justo, para
pôr fim à desigualdade entre traba-
lhadores formais e subemprega-
dos. É impor a isonomia às rela-
ções entre empresas e, assim, insti-
tuir um ambiente de negócios aco-
lhedor. Ser competitivo é deixar pa-
ra trás a escolaridade média de oi-
to anos, para abrir aos brasileiros
as oportunidades de um mercado
de trabalho de alta qualificação e
renda.

Num cenário de crise global, o
atraso nacional pode até ser um ati-
vo. Não são muitos os países que,
nos dias de hoje, têm dinheiro e
necessidade de investimentos em
tantas áreas estratégicas para desi-
dratar suas ineficiências. A compe-
titividade é a chave do Brasil moder-
no. É hora de escancarar a porta.
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Profissionais têm ganhado cada vez mais
destaque no exterior em diversas áreas
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Embora o Brasil não esteja entre
os países mais competitivos,
seus executivos certamente não
estão fazendo mau papel – mui-
tos têm assumido funções im-
portantes em empresas globais.

Os brasileiros são reconheci-
dos pela facilidade de relaciona-
mento e pelo jogo de cintura, ca-
racterísticas que os especialis-
tas costumam atribuir à diversi-
dade de influências típicas da
formação nacional e à necessida-
de de adaptação às instabilida-
des econômicas que o País en-
frentou nas últimas décadas.

Em contrapartida, algumas
das dificuldades mais evocadas,
como a falta de experiência in-
ternacional e o domínio insufi-
ciente de idiomas, começaram a
ser superadas pelo maior inter-
câmbio com universidades de
ponta mundo afora e pela am-
pliação das políticas de expatria-
ção promovidas pelas grandes
corporações.

Quando se falava nesse assun-
to há dez anos, os exemplos cita-
dos vinham sempre de setores
tradicionais da economia e inva-
riavelmente passavam por Alain
Belda, 69 anos, que liderou a Al-
coa mundial, e Carlos Ghosn, 58
anos, CEO do grupo Nissan-
Renault. Com o advento das no-
vas tecnologias e das redes so-
ciais, uma nova geração de “bra-
zucas” antenados com as ten-

dências e formados pelas melho-
res instituições de ensino des-
pontou como protagonistas do
mercado global.

Em junho, coube ao mineiro
Hugo Barra, 35 anos, egresso do
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), apresentar
ao mundo o Nexus 7, novo ta-
blet do Google. Ele trabalha na
empresa desde 2008 e, à frente
da diretoria de produtos mó-
veis, enfrenta desafios como de-
senvolver o primeiro tradutor si-
multâneo portátil, capaz de fa-
zer duas pessoas se entenderem
mesmo falando idiomas diferen-
tes – um sonho da ficção científi-
ca que está próximo de se tornar
realidade.

No Facebook, que acaba de al-
cançar um bilhão de contas ati-
vas ao redor do mundo e tem o
Brasil como o segundo principal
mercado, com 54 milhões de
contas, Alexandre Hohagen, 44
anos, formado em Relações Pú-
blicas pela Universidade de São
Paulo (USP) e pós-graduado em
Administração pelo prestigiado
Internacional Institute for Ma-
nagement Development (IMD),
na Suíça, destaca-se como vice-
presidente de vendas para a
América Latina – cargo para o
qual foi contratado em feverei-
ro de 2011, depois de ter sido res-
ponsável por montar a filial do
Google na América Latina e ter
chegado ao cargo de vice-presi-
dente para o continente.

“Muitos brasileiros estão pre-
parados para enfrentar o desa-
fio do mercado global. A maior
dificuldade talvez seja o nosso
grande apego ao País”, diz Amin-
tas Neto, 43 anos, diretor de no-
vas tecnologias e plataformas
da Microsoft para o Oriente Mé-
dio e a África. Sediado em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos,
seu cargo, que ocupa há dois
anos, cobre 79 países. A possibili-
dade de carreira internacional é
algo incentivado dentro da em-
presa e Amintas se preparou gra-
dualmente ao longo de dez
anos, incluindo um MBA no Ca-
nadá e alguns períodos de inter-
câmbio nos Estados Unidos e
em países da América Latina,
até ter a primeira oportunidade

oficial no exterior.
No início, conta o executivo,

ele tinha o hábito de comparar
as situações que enfrentava
com as práticas do Brasil e de
usar o País como referência
constante nas conversas com
outros executivos. “Com o tem-
po, percebi que isso dava a sen-
sação de um excesso de orgu-
lho pelo meu país que nem sem-
pre era bem-visto, então come-
cei a me policiar para estabele-

cer referências mais globais”,
descreve.

Empreendedorismo. Há tam-
bém os casos de empreendedo-
res brasileiros cujos negócios se
tornam grandes e globais, como
é o caso de Michel “Mike” Krie-
ger, 27 anos, fundador do Insta-
gram, rede social de comparti-
lhamento de fotos que fundou
há três anos com um colega ame-
ricano da Universidade de Stan-

ford. Em abril, a empresa foi ven-
dida ao Facebook por US$ 1 bi-
lhão, dos quais Krieger embol-
sou US$ 100 milhões, como pro-
prietário de 10% das ações. A
venda incluiu a incorporação de
toda a equipe – incluindo os fun-
dadores, que continuam à fren-
te da empresa. Outra possibili-
dade de “ascensão” de executi-
vos brasileiros é a compra de em-
presas que já são globais, como
ocorreu com o Burger King, re-

de de restaurantes adquirida no
final de 2010, por US$ 3,3 bi-
lhões, pela empresa de investi-
mentos 3G Capital, sediada no
Rio de Janeiro. O cargo de CEO
foi assumido por Bernardo
Hees, 42 anos, ex-CEO da ALL
Logística, que havia ingressado
na 3G como sócio alguns meses
antes da oficialização da com-
pra do Burger King.

Gafes. O tão citado “jogo de
cintura” dos brasileiros não im-
pede, no entanto, que estejam
livres de cometer gafes típicas
do choque de culturas. Hees des-
cobriu em março de 2011 o po-
tencial devastador da globaliza-
ção. Ao fazer uma palestra na
Universidade de Chicago e ten-
tar ser simpático com os estu-
dantes, ele elogiou a comida lo-
cal e a beleza das mulheres, mas
o contraponto não caiu nada
bem: acrescentou que, durante
o MBA que fez na Universidade
de Warwick, na Inglaterra, não
tinha motivos para se distrair,
pois a comida era ruim e as mu-
lheres não eram muito atraen-
tes – comentário que, como era
de se prever, teve péssima reper-
cussão.

Já Amintas Neto, ao procurar
uma escola para a filha assim
que chegou a Dubai, percebeu
uma súbita mudança de compor-
tamento da secretária da insti-
tuição de ensino que visitava.
“Ela estava superatenciosa, mas
de repente fechou a cara, entre-
gou uns folders e praticamente
me despachou”, lembra o execu-
tivo. Coube ao amigo que o esta-
va acompanhando, mais familia-
rizado com os costumes locais,
esclarecer o que havia aconteci-
do: ao sentar-se e cruzar as per-
nas, Amintas deixou à mostra a
sola do sapato, ato considerado
ofensivo na cultura local.

“Tornar-se um executivo glo-
bal é aprender e surpreender-se
todos os dias”, diz o diretor da
fábrica da Embraco no México,
Carlos Alberto Xavier. A fabri-
cante de compressores fundada
há 41 anos em Joinville (SC) tor-
nou-se uma corporação global,
com subsidiárias em três conti-
nentes e vendas em mais de 80
países. Aos 54 anos, Xavier está
no México desde o ano passado,
onde comandou a implantação
da nova unidade, depois de expe-
riências sólidas na China e na
Eslováquia – ficou seis anos em
cada um desses países. Ele con-
ta que sua maior dificuldade
sempre foi lidar com um grau
maior de formalidade nas rela-
ções.

“Os chineses são fechados e
não gostam do contato físico. Já
os mexicanos são calorosos,
mas têm um respeito quase irra-
cional à hierarquia e simples-
mente não contra-argumentam
ao receber uma ordem. Apenas
concordam, mesmo sabendo
que não vão conseguir cumprir
o que foi combinado, o que fre-
quentemente causa problemas
lá adiante”, descreve. “Lidar
com essas diferenças culturais é
o maior desafio para todo execu-
tivo global”, alerta Xavier.

COMPETITIVIDADE

● Flexibilidade

Colunista de O Globo

AMINTAS NETO
DIRETOR DE NOVAS TECNOLOGIAS
E PLATAFORMAS DA MICROSOFT
“Muitos brasileiros estão
preparados para enfrentar o
desafio do mercado global. A
maior dificuldade talvez seja o
nosso grande apego ao País.”

CARLOS ALBERTO
XAVIER
DIRETOR DA EMBRACO NO MÉXICO
“Tornar-se um executivo
global é aprender e
surpreender-se todos os dias.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2012, Caderno Especial Desafios Brasileiros, p. H8.




