
Autor do best seller “World out
of Balance” (“Mundo em dese-
quilíbrio”, numa tradução li-
vre), no qual identifica os fato-
res-chave para o desenvolvi-
mento do ambiente de negócios
do futuro, o norte-americano
Paul Laudicina esteve nesta se-
mana no Brasil para divulgar o li-
vro e trocar ideias com clientes
e funcionários da consultoria
global A.T. Kearney, da qual foi
presidente até dezembro. Ele re-
cebeu ontem a reportagem do
BRASIL ECONÔMICO para um almo-
ço frugal, regado a Guaraná Ze-
ro, no escritório da firma, e fa-
lou suas premissas e como po-
dem ser aplicadas para que o
país dê um salto de desenvolvi-
mento. “O Brasil está na iminên-
cia de alcançar um novo pata-
mar, mas corre o risco de dei-
xar passar a oportunidade por
falta de entrosamento entre o
governo e o setor privado, de
planejamento e de mudanças.”
Leia a seguir os principais tre-
chos da entrevista.

Quais são as principais lições a
tirar da crise global?
A primeira é que gastamos mui-
to tempo na criação de riqueza,
em vez de valor. Precisamos
criar produtos e serviços inova-
dores, não instrumentos exóti-
cos de multiplicação de riqueza.
Isso não diz respeito só ao setor
financeiro. Por exemplo, as in-
dústrias, que, reduzindo a com-
plexidade de seus portfólios e
processos, eliminariam cama-
das que confundem — e não en-
gajam — o consumidor e afetam
a lucratividade. A segunda diz
respeito aos ciclos econômicos
e de negócios, que levam os líde-
res a fazer planejamentos de
curto prazo. E a terceira é que
não é mais possível fazer bem
aos acionistas sem estender be-
nefícios à sociedade. Antes de
propor a “mão invisível”, em
“A Riqueza das Nações” (1776),
Adam Smith propôs a Teoria da
Justiça, Prudência e Benevolên-
cia (1767), virtudes primárias
que devemos cultivar para uma
vida plena em sociedade.

Dá para aplicar essas
ideias no setor público?
Vale para indivíduos, gestores
de investimento, líderes empre-
sariais e governos. Diante de si-
tuações desafiadoras, é preciso
pensar em como evitar o que pa-
rece ser uma ladeira íngreme.
Para isso, devemos fazer análi-
ses em diversos quadros: qual é
o pior cenário em contraposi-
ção como o que a realidade po-
de se tornar, caso mudanças se-
jam realizadas. Há apenas um
passado e um presente, mas

muitos futuros possíveis. Os lí-
deres não têm de descobrir co-
mo será o futuro, e sim possibili-
tar o desenvolvimento de um
ambiente de negócios adequa-
do nos anos vindouros.

Como está a percepção sobre o
Brasil em outros países?
É difícil generalizar. Certa vez fi-
zemos uma pesquisa sobre co-
mo os executivos viam a África
do Sul e verificamos que as pes-
soas que não tinham negócios lá
se baseavam em opiniões amea-
lhadas na imprensa, com preo-
cupações com tensão racial e cri-
minalidade. Quem estava pre-
sente no país via as coisas em
perspectiva e acreditava que os
problemas eram gerenciáveis.
Rubens Barbosa, ex-embaixa-
dor do Brasil nos EUA, se voltou
para esta questão há alguns
anos e encomendou uma pesqui-
sa. A maioria dos americanos
não sabia sobre as forças econô-
micas que estão no Brasil, nem
sobre os desenvolvimentos tec-
nológicos, capitaneados por
companhias como a Embraer.
Tinham uma visão congelada
no tempo. É natural, pois leva
tempo para mudar. Tenho viaja-
da para cá nos últimos trinta
anos e acho que a imagem do
país está mudando. O Plano
Real foi um divisor de águas. De-
pois, houve dúvidas sobre o go-
verno Lula, mas que se mostrou
em linha com as premissas do
mercado. Agora, o país se bene-
ficia das mudanças realizadas
nos últimos 20 anos. Mas corre
o risco de não entrar num novo
patamar de desenvolvimento.

O que empata o
desenvolvimento?
O país precisa de investimentos
em infraestrutura — estradas,
aeroportos, internet banda lar-
ga —, educação e pesquisa para
aproveitar seus recursos natu-
rais e humanos. Para destravá-
los, é preciso tomar decisões
agora: o que deve ser feito no
curto prazo para criar condi-
ções no longo? Por exemplo, in-
vestimentos em educação bási-
ca levam gerações para revelar
resultados. É preciso agir agora
e dar perspectivas e segurança

ao setor privado. O governo pre-
cisa criar condições para que o
desenvolvimento abarque to-
dos os setores da sociedade.

Como criar essas condições?
É necessário um novo contrato
social, com empresas, governo
e trabalhadores, e o entendi-
mento de que ou nadamos jun-
tos ou nos afogaremos juntos.

Como gerar entrosamento?
É um esforço conjunto, como
aconteceu na Irlanda nos anos
50. As empresas não podem fi-
car esperando boa vontade do
governo. Precisa se organizar e
buscar objetivos comuns. No
Brasil, as negociações do setor
público estão sempre ocorren-
do com segmentos, não o con-
junto do setor privado. Fiz parte
de um grupo criado para estimu-
lar investimentos, mas havia
ciumeira setorial, com mais de-
mandas por barreiras do que
promoção de negócios. Na esco-
la católica, a gente aprende
que, antes do perdão, é preciso
admitir o pecado.

Os encontros da presidente
Dilma com empresários são
exemplo de articulação?
São parte da solução, mas é preci-
so se perguntar o que sai dessas
reuniões: empresas e governos
abraçados ou apenas ilusão de en-
gajamento? Nos EUA, também
não está havendo engajamento
das empresas na solução dos pro-
blemas nacionais. Mas é preciso
entender que a consequência de
não fazer nada é pior do que qual-
quer coisa que acontecerá se fo-
rem feitas as reformas necessá-
rias ao ambiente de negócios do
país. A mudança de comporta-
mento depende de olhar a exten-
são natural do cenário e contra-
pô-lo ao cenário que desejamos.

Quanto tempo temos para
promover as mudanças
necessárias desejáveis para a
economia do país?
Cerca de dois anos, pois, com a
velocidade dos acontecimen-
tos, este é um prazo em que
acontece muita coisa. Um ano
hoje equivale o que há pouco
era o prazo de cinco anos. ■
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Governo e empresários têm
de conversar, diz consultor

Murillo Constantino

“

Evolução do ambiente de negócios no país é condição básica para que o país dê um salto de desenvolvimento

É preciso entender
que a consequência
de não fazer
nada é pior do
que qualquer
coisa que acontecerá
se forem feitas as
reformas necessárias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Brasil, p. 6.
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