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Para fazer mais e melhor
Os esforços pela produtividade
na nova era da eficiência

Remuneração e produção
Qualificação de pessoas e otimização de
processos para equalizar a alta nos salários
Parceiro estratégico
O papel do poder público na promoção
de um ambiente mais produtivo
O protecionismo, por Rubens Barbosa
As novas barreiras ao livre comércio
e uma reformulação da estratégia de
negociação do País

Como criar condições
para render muito mais
“Precisamos sim fazer
mais, mesmo não
tendo necessariamente
os melhores recursos,
mas necessitamos,
sobretudo, fazer melhor
– só assim seremos mais
competitivos.”

“Fazer mais com menos” é um conceito simples e usualmente empregado para
designar o que é “produtividade”. Porém, o Brasil de hoje nos traz um desafio que
vai além disso: precisamos sim fazer mais, mesmo não tendo necessariamente
os melhores recursos, mas necessitamos, sobretudo, fazer melhor – só assim
seremos mais competitivos. Para que esse objetivo seja atingido, é necessário levar
em consideração uma série de fatores, internos e externos às corporações: da
qualificação de pessoas à otimização dos processos, da inovação ao papel do Estado.
Nesta edição de Mundo Corporativo, estão abordados diversos dos desafios que
as empresas enfrentam para serem mais produtivas e, por consequência, mais
eficientes. Tornar o Brasil mais produtivo passa, por exemplo, pela maneira como as
empresas enfrentam o cenário de alta de salários dos últimos anos. Passa também
pelo Estado, que precisa assumir uma posição de parceiro da iniciativa privada para
gerar um ambiente menos burocrático e mais propício à inovação. E envolve os
investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento, que são muito
importantes para o fortalecimento da competitividade do País.
Contamos nesta edição também com um artigo assinado pelo embaixador Rubens
Barbosa, que destaca as atuais faces do protecionismo no mundo e aponta alguns
caminhos para uma integração mais plena e vantajosa do Brasil na cadeia produtiva
internacional. Leitura obrigatória para quem atua globalmente no âmbito do
comércio e dos investimentos.
A entrevista desta edição lança, por sua vez, um olhar para um tema presente
na imprensa – e em nosso cotidiano – desde o mês de junho deste ano: qual é o
impacto das demandas sociais sobre as empresas, e como as corporações podem
lidar com elas? Quem responde é o professor Colin Lewis, especialista da London
School of Economics em desenvolvimento econômico da América Latina.

A Mundo Corporativo e uma
série de outros conteúdos
produzidos pela Deloitte
estão disponíveis em nosso
aplicativo para iPad,
o “Deloitte Publicações”,
que pode ser baixado por
meio da Apple Store ou
do iTunes. Acompanhe
novidades também em
www.deloitte.com.br.

A busca do País e das empresas pela produtividade e eficiência surge como mais um
grande tema da nossa “Agenda 2020 – A nova etapa do desenvolvimento brasileiro”,
por meio da qual a Deloitte e a Mundo Corporativo abordam os pontos que farão
com que o País se torne mais competitivo na próxima década.
Uma ótima leitura!
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte
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Em busca
A elevação da remuneração, importante
para a recente expansão do mercado
interno, trouxe uma questão paradoxal
às empresas. Sem aumento de
produtividade, sua competitividade
foi afetada, em especial, na indústria.
Agora, elas precisam de novas estratégias
de qualificação e otimização de processos.
Por Gleise de Castro

A

mudança de padrão salarial no Brasil melhorou a qualidade
de vida das pessoas e criou uma nova classe média, que
ampliou o mercado de consumo e atraiu investimentos
para o País, mas acabou provocando um efeito colateral
hoje difícil de ser controlado: o forte aumento do custo
da mão de obra, para o qual as empresas não estavam
preparadas, principalmente o setor industrial. Entre 2001 e 2012, o salário
médio dos trabalhadores, em dólares, subiu 169%, segundo levantamento
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). No mesmo período, a pesquisa
indica que a produtividade na indústria de transformação cresceu apenas
1,1% (veja quadro na pág. 7). Para complicar, apesar do fraco crescimento
econômico atual, o alto custo da mão de obra persiste, sustentado por uma
oferta de pessoal que encolhe a cada ano e refletindo-se nos baixos níveis
de desemprego. “Os preços da indústria, ao contrário dos serviços, não
acompanharam o aumento dos salários”, diz Octavio de Barros, economistachefe do Bradesco. Com isso, as empresas do setor, que já não eram
competitivas, passaram a ter mais dificuldades. “O Brasil é vítima de seu próprio
sucesso”, resume Barros.
O aparente paradoxo de um cenário que combina fraca atividade econômica
e baixo nível de desemprego tem explicação demográfica, como observa o
economista. O ingrediente inesperado, que torna resistente o novo padrão de
salários, é a mudança do perfil da população brasileira. Com a redução da taxa
de natalidade, que se acentuou nos últimos anos, caminhando para níveis de
países mais desenvolvidos, o número de pessoas que ingressam na chamada

do reequilíbrio
População Economicamente Ativa (PEA) tende a
diminuir. Como a redução da PEA se dá no mesmo
ritmo da redução das contratações, a mão de obra
continua escassa, mantendo a pressão dos salários
sobre os custos de produção. A taxa de desemprego
no Brasil, medida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), atingiu 6% em junho.
Em 2012, a média foi de 5,5%. Na opinião de
Octavio de Barros, o desemprego deve manter-se
nessa faixa por um bom tempo.
“Essa questão tem impactado bastante as empresas,
porque o principal custo é de mão de obra”, diz
Guilherme Mercês, gerente de Economia e Estatística
da Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan). “A aceleração maior dos salários no
Brasil provocou uma pressão muito grande sobre os
custos das empresas. Tirou sua competitividade.” Para
ele, com a menor taxa de desemprego da história e a
pressão dos salários sobre custos de produção e sobre
a inflação, o Brasil praticamente esgotou o caminho
do crescimento via contratações. “O caminho da
retomada hoje é pelos investimentos”, afirma. E, para
investir, as empresas precisam de custos menores.
“Não dá mais para os salários terem ganhos reais tão
robustos. Senão, o País não sairá do cenário de baixo
crescimento”, avalia Mercês. “A própria política do
salário mínimo, valor que é referência para toda a
economia, já é bastante agressiva e talvez esteja na
hora de ser revista”, observa o economista.
Pressionadas pelos custos do trabalho e pela
competição internacional, as empresas, especialmente
as industriais, ampliam o corte de custos. “Hoje,
há uma obsessão entre as empresas industriais por
diminuição de custos e aumento de eficiência, em
todos os setores e cadeias de produção”, diz Octavio
de Barros. Pesquisa do Bradesco com empresas
brasileiras mostra, segundo ele, “um esforço hercúleo
para reduzir custos”. “Com a baixa oferta de mão
de obra e salários resistentes, as empresas estão
tentando tirar outros custos”, afirma.

Agenda 2020
A nova etapa do desenvolvimento brasileiro

M

undo Corporativo apresenta nesta edição o quinto conjunto
de reportagens e artigos da série “Agenda 2020 – A nova
etapa do desenvolvimento brasileiro”, que aborda desafios e
oportunidades para tornar o País mais competitivo na próxima década.
A necessidade de avançarmos rumo a um Brasil mais produtivo, ou seja,
com condições de fazer mais e melhor, é a temática que permeia matérias
desta edição. São reportagens e artigos que trazem aspectos como o
impacto da alta dos salários para o setor produtivo, o papel do poder
público, a importância do investimento em inovação, os desafios para a
competitividade do País no contexto global e muito mais.
Confira mais sobre a Agenda 2020 em www.deloitte.com.br

Produtividade defasada
O novo patamar de salários tornou-se especialmente
problemático por não ter vindo acompanhado de
aumento de produtividade. O Brasil deixou de ser
um país de salários baixos e essa escalada salarial
foi muito rápida, não houve tempo suficiente
para resolver as falhas no sistema de educação
e as defasagens de formação, que atravessam
gerações e barram a evolução da produtividade e
competitividade das empresas. Por isso, o corte de
custos tornou-se prioridade. “O fato de os salários
subirem não é um mal em si, mas a produtividade
tem caminhado muito pouco”, diz Rogerio Cesar de
Souza, economista do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi). “A indústria sofre
com a falta de produtividade de seus produtos, aqui
e no exterior.” Souza observa que há um limite para
o repasse de custos. O resultado é o estreitamento,
nos últimos anos, da margem de lucro da indústria.

Octavio de Barros,
do Bradesco, sobre as
dificuldades geradas pelo
aumento dos salários:
“O Brasil é vítima de
seu próprio sucesso”

“Salário alto é ótimo. O mal é pouca produtividade”,
comenta André Loes, economista-chefe para o
Brasil e a América Latina do HSBC. Ele observa
que, enquanto os salários cresceram próximo a 4%
anuais entre 2008 e 2012, a produtividade evoluiu
a uma média de 0,9% por ano, conforme dados

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
“Os salários tiveram crescimento de quase 3%
acima da produtividade por ano nos últimos cinco
anos”, afirma Loes. Assim como Octavio de Barros,
ele aponta o fator demográfico como causador
do desbalanceamento entre demanda e oferta de
mão de obra. “A entrada de jovens no mercado de
trabalho já não é tão grande, ante uma demanda
que ainda é alta. Eles são os filhos da geração que
passou a ter menos filhos”, diz o economista. Isso
não seria um problema, observa Loes, se houvesse
ganhos maiores de produtividade. “É isso que gera
inflação”, afirma.
A solução, segundo Loes, são investimentos
em automação, por parte das empresas, e
na educação, pelo setor público. Trata-se de
um esforço de longo prazo, que vem sendo
negligenciado. “As empresas têm investido menos
e optam por diminuir o emprego, o que é um
ajuste burro. O ideal é aumentar a produtividade”,
diz. O economista observa que países que
privilegiam um bom sistema educacional e de
investimentos em tecnologia podem conviver sem
problemas com aumento real de salários.
Para o economista do HSBC, o governo começou a
olhar a questão da atualização tecnológica, a partir
do final de 2012, com incentivos ao investimento
em melhores instalações e novos equipamentos,
mas ainda não considerou, pelo menos como
prioridade, o capital humano. “Não há resposta
fácil. A sociedade brasileira sempre deu baixa
importância à educação. Países como a Coreia do
Sul investiram na educação e têm renda per capita
muito maior”, compara. Já o Brasil tem um dos
sistemas de ensino pior avaliados do mundo. No
programa PISA (Programme for International Student
Assessment), estudo internacional da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que avalia sistemas educacionais de
diversos países, o Brasil ficou em 59º lugar, em uma
relação de 65 países. O investimento em educação
é importante até para aplicação da automação, já
que os funcionários precisam entender o manual de
operação das máquinas.
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A escalada dos salários
O descolamento entre os níveis de remuneração e de produtividade do trabalhador brasileiro ficou evidente nos últimos dez anos.
Evolução dos salários e da produtividade no Brasil (Índice de base 100 em 2001)
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“Não é uma coisa simples. Estamos convivendo
com aumentos de salários desde 2006, não
acompanhados pela produtividade. Eles viram um
custo a mais, que vai se refletir no consumidor, com
produtos mais caros e não obrigatoriamente de
maior qualidade”, diz Paulo Simão, presidente da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
A entidade, que reúne as empresas de construção
civil, está se movimentando para conseguir que o
governo aprove novos incentivos ao investimento
em inovação no setor. “Temos de buscar
produtividade primeiro pela melhora dos processos,
ou seja, pela automação. Avançamos muito menos
do que poderíamos nessa área. Não temos política
para isso”, diz Simão.

Na construção civil, onde a mão de obra tornouse escassa nos últimos anos, principalmente em
decorrência do crescimento do mercado imobiliário,
que teve seu auge em 2010, as construtoras
passaram a empregar mais tecnologia nas obras,

André Loes, do
HSBC: investimentos
em formação e
atualização tecnológica
são prioridades
para impulsionar a
produtividade

O investimento em automação e novas tecnologias
permite menor dependência de mão de obra.
“As empresas têm buscado se modernizar, com
plantas mais produtivas e mais eficientes”, diz
Guilherme Mercês, da Firjan. Até porque essa é
uma exigência do mercado globalizado. “O mundo
hoje passa por uma grande guerra de custos.
O caminho da tecnologia é o do momento”,
observa o economista.
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em um movimento de industrialização que vem
se acentuando nos últimos dois anos. Estruturas e
paredes pré-fabricadas e fachadas pré-moldadas
diminuem a utilização de mão de obra e o tempo
de construção, aumentando a produtividade e
reduzindo os custos das empresas.
“A realidade dos salários é um fator macroeconômico
e dificilmente apresentará uma mudança em curto
prazo. As empresas, muito impactadas por esse
cenário, precisam olhar para dentro e pensar em
como garantir maior eficiência e produtividade em
todas as etapas do negócio”, pontua José Othon de
Almeida, sócio-líder da Deloitte para o atendimento
às empresas de Manufatura.

A chave da qualificação
A edição de 2013 da “Pesquisa de Remuneração”,
realizada pela Deloitte junto a 106 empresas,
revela que melhorar a qualidade e a produtividade
da mão de obra é a estratégia prioritária
em gestão de pessoas para as organizações
neste ano, tendo sido destacada por 82% dos
participantes do estudo. Para atingir esse objetivo,
não estão previstos cortes – 89% das empresas
declararam que pretendem manter ou até ampliar
o seu número de empregados.
Projetos de mudança na estrutura organizacional,
redesenho de processos e implantação de novos
sistemas de informação estão entre as tendências

A produtividade que garante o resultado
O desafio da Souza Cruz em aumentar os lucros mesmo quando há queda nas vendas

L

imitada pelo cerco ao cigarro no País, a Souza
Cruz teve queda de 6% nas vendas no ano
passado. Mas, graças a ganhos expressivos de
produtividade, obteve lucro 9% maior e aumentou
sua participação de mercado, de 73% para 74,9%,
seu recorde histórico, e foi apontada como a mais
eficiente do País na edição de 2013 das “Melhores
e Maiores Empresas do Brasil”, da revista Exame.
Com 7.400 funcionários, ela investe na educação
profissionalizante para o pessoal de nível técnico.
“A partir de parcerias com instituições como
Senai e Sesi e de treinamentos práticos no próprio
ambiente da companhia, em programas que visam
aprimorar o desenvolvimento técnico e a prática
nas áreas industriais, a Souza Cruz acredita ter
dado importante passo na formação de mão de
obra especializada para os desafios inerentes ao
seu negócio”, diz Andrea Martini, presidente da
empresa. A Souza Cruz também incentiva seus
profissionais a cursar o ensino superior e patrocina
parte da mensalidade de cursos de idiomas de
funcionários que precisam desse conhecimento
para desempenhar sua função atual ou futura.
Na Souza Cruz, a administração da pressão
salarial é compartilhada por todas as diretorias.
Ao propor os percentuais de aumento, além do
monitoramento do mercado, são consideradas
outras formas de entregar valor aos colaboradores e
não apenas aumentos salariais. “Altos investimentos
são alocados em capacitação e desenvolvimento,
clima organizacional, qualidade de vida, geração
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de oportunidades de carreira e comunicação. Com
isso, trabalha-se da melhor forma a percepção do
colaborador frente a seu pacote de remuneração
total”, explica Martini. Depois de aprovados os
percentuais de aumentos, o time de finanças
identifica os impactos da nova política na área de
cada diretoria e no resultado da empresa, levando
em consideração o plano operacional. “Com essa
visibilidade, cada área monta um plano para mitigar
o impacto dos aumentos”, diz Martini.
A empresa faz todo ano uma revisão dos processos
operacionais das fábricas, para manter a maior
produtividade do grupo. A estratégia envolve
três grandes iniciativas: investimento em novas
tecnologias para automação dos processos,
manutenção das negociações de contratos dentro
das metas estabelecidas e expansão da capacidade
de exportação para outras unidades de negócio do
grupo, com o objetivo de diluir custos fixos, ganhar
escala e aumentar a produtividade.
O investimento em inovação também tem peso
importante na produtividade da empresa. Em 2012,
os investimentos somaram R$ 279 milhões e foram
aplicados principalmente na modernização do
parque industrial, na aquisição de máquinas para
apoio ao portfólio de marcas, na renovação da frota
de veículos e em projetos na área de tecnologia da
informação. Em 2013, a empresa planeja investir
R$ 54 milhões em pesquisa e desenvolvimento. A
empresa também investe R$ 6,5 milhões por ano
em controle e melhoria da qualidade.

Andrea Martini, da Souza Cruz: investimento
em estrutura robusta de recursos humanos
e em tecnologia

apontadas pelas organizações. As empresas
analisadas pretendem investir também em
treinamento (60%) e reavaliação dos sistemas de
remuneração (45%). Ainda segundo o estudo, 75%
das empresas reajustaram recentemente os salários
usando percentuais acima ou iguais aos da inflação.
“O desenvolvimento de talentos dentro das
organizações é fundamental para a retenção de
uma força de trabalho qualificada, que irá fazer a
diferença na produtividade”, afirma Roberta Yoshida,
diretora da área de Consultoria em Gestão de
Capital Humano e responsável pela pesquisa.
Na busca por maior produtividade, as construtoras
têm investido na formação de mão de obra,
recorrendo a parcerias com instituições como Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) ou desenvolvendo programas
próprios. É o caso de grandes construtoras de obras
de infraestrutura, como Odebrecht e Camargo
Corrêa. Para construir a usina hidrelétrica de Santo
Antonio, no Rio Madeira, em Rondônia, a Odebrecht
montou um programa abrangente e padronizado
de formação profissional. A usina, que entrou em
operação em 2012 e deve ser totalmente concluída
em 2016, chegou a empregar 19 mil funcionários, a
grande maioria oriunda da própria região.
O programa da Odebrecht foi replicado em outras
obras, como a hidrelétrica de Teles Pires, que está
sendo construída na divisa de Mato Grosso e Pará, e é
adotado também em empreendimentos da empresa
no Peru, em Angola e em Moçambique. Até maio,

a empresa investiu R$ 32,6 milhões no programa e
qualificou 54 mil pessoas. Já a Camargo Corrêa faz
parceria com diversas instituições. Para a construção
da hidrelétrica de Jirau, por exemplo, o parceiro foi o
Senai de Rondônia. Em 36 meses, foram capacitadas
10 mil pessoas, segundo Marcelo Bisordi, vicepresidente de Relações Institucionais da empresa.
Setores ligados à construção civil, como o de
fabricantes de elevadores, enfrentam dificuldades
semelhantes com mão de obra. “Nosso principal
desafio é a qualificação de pessoal”, diz Jomar
Cardoso, presidente do Sindicato das Empresas
de Elevadores de São Paulo (Seciesp). O sindicato faz
o treinamento, mas, segundo Cardoso, as pessoas
que chegam para o curso, depois de passarem por
uma reciclagem da Prefeitura de São Paulo, não têm
o nível básico e não estão preparadas sequer para
serem treinadas na função. A alternativa é recorrer
a escolas técnicas, como as do Sebrae e Senai,
em busca de pessoal para ser treinado nos cursos
específicos para montagem de elevadores.
“Além dessa dificuldade, enfrentamos a escalada
salarial. Todos querem ganhar mais produzindo o
mesmo, porque o mercado está carente de gente
para trabalhar, o que gera inflação”, diz Cardoso.
Para ele, tal situação não deve melhorar tão cedo e
compromete o crescimento da economia. “O baixo
nível da educação faz parte do ‘custo governo’.
Não há estoque de pessoal preparado e, por isso,
o Brasil não tem condições de crescer mais do que
3%”, avalia. “A China, ao contrário, tem estoque
de pessoas qualificadas, porque seu sistema de
educação é muito superior.”

“As empresas, muito impactadas por esse cenário
[de alta dos salários], precisam olhar para dentro
e pensar em como garantir maior eficiência e
produtividade em todas as etapas do negócio.”
José Othon de Almeida, sócio-líder da Deloitte para o atendimento às empresas de Manufatura
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Agenda 2020 Gestão pública

O papel unifi
O poder público, em todas as suas esferas, é um
parceiro fundamental da iniciativa privada na
promoção de um ambiente mais produtivo e
competitivo. Sua maior contribuição pode se dar
com ações pela desburocratização, gestão eficiente
dos gastos públicos e diminuição da carga tributária.
Por Gleise de Castro

O

governo tem um papel
importante nos níveis
de produtividade e
competitividade das empresas
instaladas no País. Se, por
um lado, há hoje incentivos
à inovação tecnológica com o propósito de
aumentar o patamar competitivo dos produtos
nacionais – como prevê o Plano Brasil Maior,
política industrial do Governo Federal para o
período de 2011 a 2014 –, por outro, há muito
ainda a se fazer para impulsionar a atividade
empresarial. O estudo “Mapa Estratégico da
Indústria – 2013-2022”, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), aponta falhas e
deficiências no plano governamental, ao elencar
como fatores-chave para a competitividade das
empresas industriais o investimento em educação,
as mudanças no ambiente macroeconômico,
a eficiência do Estado, a segurança jurídica, a
desburocratização, a eliminação de gargalos (como
a tributação excessiva e a infraestrutura deficiente),
a inovação e a produtividade.
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cador do Estado
Para José Augusto Fernandes, diretor de Políticas e
Estratégia da CNI, o maior desafio a médio prazo é
aumentar os investimentos no País, principalmente
em infraestrutura. Nessa área, ele observa que já
houve avanços quanto ao marco regulatório e à
segurança jurídica. Tanto que alguns aeroportos
estão caminhando para uma gestão mais eficiente,
com a administração pelo setor privado – é o caso
do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). “São
precisos só alguns ajustes, uma sintonia fina. Os
principais gargalos foram superados com a Lei dos
Portos e os marcos regulatórios de outras áreas,
aprovados nos últimos anos”, diz Fernandes. O que
precisa avançar é a eficiência do Estado.
“Temos hoje um Estado com excesso de regulação
para a maioria das empresas. Essa questão faz parte
da agenda de desburocratização”, explica o diretor
da CNI. “Há um desafio grande de modernização do
Estado, como se o Estado brasileiro fosse menos
sofisticado do que o País.”
Segundo Fernandes, a burocracia aparece em
todas as pesquisas da CNI sempre com peso
muito elevado. “Ela tem efeito direto sobre a
produtividade. As empresas brasileiras enfrentam
processos mais lentos do que empresas com
plantas similares em outros países, como Canadá
e Alemanha”, afirma. O conjunto de pessoas
envolvidas em pagamento de impostos, ou seja,
nas áreas tributária e jurídica das empresas, é,
segundo ele, de 5 a 6 vezes superior ao de empresas
em outros países, criando graves disfunções. “São
recursos que deveriam ir para engenharia, melhoria
de produtos e processos”, lamenta.
Eduardo Oliveira, sócio-líder da Deloitte para
o atendimento ao setor público, lembra que a
necessidade de modernização da infraestrutura e
dos serviços públicos não é novidade no Brasil, mas
está adquirindo um caráter de urgência para garantir
um nível mínimo de competitividade ao País como

um todo, com impactos diretos nas operações
empresariais. “Todas as esferas governamentais,
bem como suas administrações diretas, estão
na mira das transformações. O avanço do Brasil
depende de uma mudança nessas estruturas,
inclusive na tentativa de reduzir o Custo-Brasil e de
tornar o País mais competitivo”, afirma Oliveira.
Reclamações sociais e empresariais
As reformas tributária, trabalhista e previdenciária,
sempre presentes na agenda de demandas do País,
voltaram a ganhar destaque neste ano, assim como
o questionamento sobre os gastos públicos, um dos
temas presentes nas manifestações que tomaram
recentemente as ruas de cidades brasileiras.
Impostos em excesso e burocracia estão no topo das
queixas de empresários, como fatores que puxam
para baixo a produtividade de suas empresas e a
competitividade de seus produtos.
Para o consultor econômico Raul Velloso,
especialista em contas públicas e ex-secretário
de Assuntos Econômicos do Ministério do
Planejamento, carga tributária e burocracia são
formas visíveis de atrapalhar e sufocar o setor
privado. “O Brasil tem carga tributária de país rico
e serviços públicos de país pobre”, define. Mas,
em sua opinião, a questão hoje é muito mais de
eficiência do Estado, em várias áreas, do que de
reforma propriamente dita. “Na área da saúde,
por exemplo, se trouxermos para os hospitais
do Sistema Único de Saúde (SUS) os mesmos
parâmetros das Organizações Sociais de Saúde
(OSS) [modelo de parceria adotado pelo Governo
do Estado de São Paulo para a gestão de unidades
de saúde], poderemos ter uma economia de
R$ 10 bilhões”, calcula.
Segundo Velloso, em vez de reforma tributária, o
mais exequível é mudar a direção do gasto público,
ou permitir que o setor privado tenha participação
maior na prestação dos serviços à população.
Mundo Corporativo nº 41 Julho-Setembro 2013 • 11

“Não adianta querer fazer uma reforma tributária se
o governo tem um gasto gigantesco com salários
e benefícios, porque se esbarra numa muralha de
interesses e corporativismo. O melhor é fazer o
ajuste que der e transferir o que não for possível
fazer para o setor privado”, propõe. De acordo com
o economista, 75% dos gastos do Governo Federal
têm como destino o pagamento de salários e
benefícios. “Por isso, sobra pouco para os serviços”,
explica. Cálculos de Amir Khair, ex-secretário de
Fazenda de São Paulo, também demonstram que
a despesa com pessoal é a maior no setor público.
Segundo o economista, em 2011, ela representou
45,4% da despesa total dos municípios e 47,7% dos
gastos dos Estados.
Na área de transportes, houve evoluções nas
últimas décadas. Com a participação do setor
privado em obras de infraestrutura, que se tornou
viável a partir dos anos 1990, melhoraram as
condições de estradas e ferrovias. Depois disso,
a instituição das Parcerias Público-Privadas (PPPs),

José Augusto Fernandes,
da CNI: “Há um desafio
grande de modernização
do Estado, como se o
Estado brasileiro fosse
menos sofisticado do que
o País”
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776

foi o número de normas
editadas, a cada dia útil de 2012,
por União, Estados e Municípios,
segundo o Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT)

os projetos reunidos no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e o pacote de obras de
infraestrutura lançado no ano passado pelo
Governo Federal criaram expectativas de expansão
dos investimentos em todo o setor. Porém, apesar
dos avanços, nota a CNI, o Brasil ainda enfrenta
graves problemas nessa área. Na avaliação da
entidade, o uso eficaz dos recursos disponíveis
para investimentos tem sido comprometido por
dificuldades administrativas que ainda se verificam
em estradas, ferrovias, portos e aeroportos.
O resultado é a baixa qualidade de todos os
modos de transporte. Nas rodovias, conforme
levantamento da Confederação Nacional dos
Transportes (CNT), cerca de 75% da malha
rodoviária sob gestão estatal apresenta algum tipo
de deficiência, estando 36,6% em estado ruim ou
péssimo. Para a CNI, esse sistema deficiente leva à
perda de competitividade das indústrias e inibe o
crescimento da economia.
Já a carga tributária brasileira, ou seja, a relação
percentual entre a arrecadação total de tributos
do País, incluindo os governos federal, estadual
e municipal, e o valor do Produto Interno Bruto
(PIB), avançou nos últimos anos, chegando a
36,27% em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT), entre os 30 países
com a maior carga tributária, considerando dados
de 2011, o Brasil continua sendo o que proporciona
pior retorno dos valores arrecadados para o bemestar de sua população. Os Estados Unidos, seguido
pela Austrália, Coreia do Sul e Japão, é o país com
melhor aplicação da arrecadação de impostos com
esse sentido. O Brasil fica em último lugar nesse

“Todas as esferas governamentais, bem como suas administrações
diretas, estão na mira das transformações. O avanço do Brasil
depende de uma mudança nessas estruturas, inclusive na tentativa
de reduzir o Custo-Brasil e de tornar o País mais competitivo.”
Eduardo Oliveira, sócio-líder da Deloitte para o atendimento ao setor público

ranking. Conforme o IBPT, o brasileiro precisa
trabalhar 150 dias neste ano, ou quase cinco
meses, para pagar impostos, taxas e contribuições.
Enquanto isso, a arrecadação tributária do País vem
crescendo nos últimos anos. Em 2012 chegou a
R$ 1,57 trilhão.
Para a CNI, os principais efeitos da ineficiência
do Estado para a competitividade são extrair das
empresas um total de recursos acima do necessário,
reduzindo sua eficiência, e prover, em quantidade
e qualidade inadequadas, serviços públicos que
produzem efeitos positivos para a competitividade
das empresas e bem-estar da sociedade, como
educação, infraestrutura e segurança pública. O
Estado brasileiro, reforça a entidade, gasta muito
com custeio e o aumento de sua eficiência passa
pela maior alocação de recursos em investimentos.
O objetivo deve ser proporcionar mais e melhores
resultados com os mesmos valores.
Incentivo à inovação
Os ganhos de produtividade também dependem
de inovação tecnológica (leia mais a respeito na
reportagem da pág. 16) e o governo deu passos
importantes para isso com o Plano Brasil Maior. O
principal programa dessa nova política industrial
é o Inova Empresa, que destina R$ 32,9 bilhões
para projetos de inovação, entre 2013 e 2014,
dos quais R$ 28,5 bilhões em investimentos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), empresa pública de fomento à
ciência, tecnologia e inovação, e R$ 4,4 bilhões de
instituições parceiras. O programa envolve crédito

com juros subsidiados, subvenção econômica (ou
seja, recursos não reembolsáveis) e participação
acionária do BNDES e da Finep nos projetos, por
meio de fundos de investimento.
O total de recursos significa um aumento de quase
três vezes nos investimentos federais para promoção
da inovação nas empresas. Segundo Marcos Vinicius
de Souza, diretor do Departamento de Fomento e
Inovação, da Secretaria de Inovação, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,

Raul Velloso, especialista
em contas públicas:
parceria entre os setores
público e privado para a
prestação de serviços à
população é mais factível
do que uma reforma
tributária
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anteriormente, os aportes do BNDES e Finep eram
separados e alcançavam um total de cerca de
R$ 12 bilhões.
O programa contempla sete cadeias produtivas,
entre as quais se destacam as de energia
(R$ 5,7 bilhões), petróleo e gás (R$ 4,1 bilhões)
e complexo da saúde (R$ 3,6 bilhões). Segundo
Souza, já foram lançados editais para algumas das
cadeias e já há projetos nas áreas de energia e
saúde. No complexo da saúde, as áreas exploradas
até o momento são biotecnologia, síntese química,
biofármacos, equipamentos e dispositivos médicos.
Além do aumento dos recursos, o programa
também avançou ao unir os instrumentos do BNDES
e da Finep para uma atuação articulada. “Depois
de apresentar o projeto, a empresa recebe uma
avaliação conjunta sobre os melhores mecanismos
de financiamento. Os projetos entram por uma
porta única e não pelas diversas portas de cada
uma das duas instituições, diminuindo a burocracia

Otávio Camargo, da ABDI:
objetivo de possibilitar à
indústria competir com
fabricantes globais que
hoje trazem seus produtos
para o mercado brasileiro
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e integrando os instrumentos”, explica Souza.
Ao definir áreas prioritárias, o programa também
evita a pulverização dos projetos, concentrando os
recursos em poucos setores.
Segundo Souza, a tendência é de aumento cada
vez maior dos investimentos públicos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação. “O Executivo
tem interesse em destinar parte dos royalties
do petróleo para isso”, afirma. O que falta é
maior participação do investimento privado. “Os
investimentos do Brasil são parecidos com os dos
BRICS. Nestes, porém, a maior parte vem do setor
privado. No Brasil, ao contrário, a maior parte dos
investimentos é do setor público”, explica. Por isso,
no Inova Empresa, a preocupação foi dar mais
estímulo aos investimentos privados, com incentivos
fiscais e acesso mais fácil aos financiamentos.
“A ideia é tornar os investimentos privados
maiores do que os públicos, como acontece em
outros países”, diz Souza. Em sua opinião, os
investimentos privados em inovação são baixos
no Brasil principalmente por uma questão cultural.
“Queiramos ou não, esse tipo de investimento
tem um certo risco, pode dar certo ou não. Os
empresários brasileiros preferem não arriscar.
Acham que podem conseguir se manter produtivos
por outros meios”, afirma.
Para Otávio Camargo, diretor da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ligada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, o objetivo é fazer com que a indústria
se desenvolva e possa competir com fabricantes
globais que, com a crise internacional, estão
trazendo seus produtos para o mercado brasileiro.
“Para fazer isso, é necessário que haja uma política
que incentive a inovação tecnológica, tanto de
produtos quanto de processos”, afirma. Ele cita
como exemplo o programa Inovar Auto, que tem
três objetivos básicos: fazer com que a indústria
automobilística brasileira caminhe para melhorar
a eficiência energética dos veículos, a segurança
veicular e o desenvolvimento tecnológico da cadeia
de autopeças. “É preciso mudar essa indústria, para
ser competitiva lá fora”, diz Camargo.

Na cadeia de petróleo, gás e indústria naval,
segundo Camargo, a Petrobras vem trabalhando,
em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo
(ANP), em programas de incentivo ao aumento de
conteúdo tecnológico local. “Desenvolver todos
os equipamentos para exploração do pré-sal, uma
área muito avançada, não é tarefa trivial. Essa
tecnologia vem sendo desenvolvida por empresas
que estão no exterior. A ideia não é abrir mão
dessas empresas, mas, à medida que a política
de aquisição da Petrobras avançar, fazer com que
esses equipamentos sejam produzidos aqui, com
conteúdo local.”
Uma parceria entre ABDI e Petrobras promove
Arranjos Produtivos Locais (APLs) em cinco regiões,
para qualificar empresas como fornecedoras da
estatal: em Rio Grande (RS), polo de produção
naval, em Itaboraí (RJ), de refino de petróleo, em
Ipatinga (MG), região conhecida como Vale do

Aço, no complexo industrial e portuário de Suape
(PE) e no polo industrial de Camaçari (BA). “Ao
se desenvolverem os fornecedores da cadeia,
desenvolve-se também a região. Cadeias de outros
setores são puxadas para a região, em APLs e
parcerias com universidades e institutos de ciência e
tecnologia”, diz o diretor da ABDI.
Para ele, desburocratizar o acesso aos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento é
um dos principais desafios. Como exemplo, ele
cita o programa Finep 30 Dias, que está sendo
implementado pela instituição e prevê informar as
empresas sobre as condições de juros, cobertura e
prazos de financiamento para seus projetos dentro
desse prazo. Hoje, segundo Camargo, o processo
leva de seis meses a um ano. Agilidade, eficiência
e transparência são palavras que devem estar
na base dessa parceria tão importante para as
empresas brasileiras.

Um parceiro para aliviar a carga pesada

A

tributação é considerada excessiva no Brasil tanto perante a má qualidade dos serviços públicos prestados quanto em uma comparação com outras
economias. O governo é o agente que pode efetivar essa mudança, que nos colocará em patamares mais próximos da realidade dos países mais
desenvolvidos e competitivos do mundo.
Indicadores

Brasil

América Latina e Caribe

OCDE*

Tempo gasto para o pagamento de impostos (horas por ano)

2.600

367

176

Imposto médio sobre lucros (em %)

24,6

21,5

15,2

Imposto médio sobre mão de obra (em %)

40,8

14,4

23,8

* Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cuja maioria dos países-membro é caracterizada por altos indicadores de PIB e Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)
Fonte: Banco Mundial
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Agenda 2020 Pesquisa e desenvolvimento

Ventos fortes
O caminho para a construção de um ambiente
favorável à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico é longo no Brasil, mas já conta com
bons exemplos na iniciativa privada. Agora, mais do
que nunca, precisamos acelerar o passo.

Por Marco Antonio Barbosa

O

s números não mentem:
investimento em inovação
e crescimento econômico
caminham juntos. Nos últimos
30 anos, a substancial elevação
no Produto Interno Bruto (PIB)
das principais economias mundiais emergentes
vem sendo acompanhada por um aumento nas
verbas destinadas ao P&D (sigla que representa
“Pesquisa e Desenvolvimento”), com foco em
tecnologia e projetos inovadores. O Brasil está
inserido neste contexto, junto a países como Rússia,
Índia, China e Coreia do Sul – mas ainda podemos
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(e precisamos) fazer mais, muito mais. Priorizar os
avanços tecnológicos que possibilitem um aumento
de produtividade na indústria é vital, assim como
estabelecer uma agenda conjunta entre o poder
público e a iniciativa privada para a construção de
um ambiente propício à inovação.
Pesquisas recentes, como o estudo “Building BRICKs:
Exploring the Global Research and Innovation Impact
of Brazil, Russia, India, China and South Korea”,
lançado pelo portal ScienceWatch Thomson Reuters,
indicam que, nos últimos 20 anos, a produção de
publicações científicas e o número de patentes

à inovação
apresentado anualmente pelos países de economia
emergente deram um salto, mas ficamos para trás
na maioria dos indicadores ligados à inovação. A
Coreia do Sul apresentou, em 2011, quase seis
vezes mais patentes que o Brasil. Em relação ao
percentual do PIB investido em P&D, a China aplica
1,9%, contra nossos 0,9% (veja a lista com mais
países na pág. 18). “Se continuarmos assim, seremos
ultrapassados por países com menos recursos”,
aponta Milton Da Vila, sócio da área de Consultoria e
líder do Programa de Inovação da Deloitte no Brasil.
Da Vila enumera alguns dos fatores que seguram
o nosso desempenho nessa corrida. “Nossas
estruturas não favorecem a pesquisa. Não temos
uma cultura de valorização do pesquisador, que é
mal remunerado e ainda é impedido de trabalhar
com a iniciativa privada, pois precisa ter dedicação
exclusiva às instituições acadêmicas. É por isso que
os números de pesquisas publicadas e patentes
registradas são catastróficos por aqui”. O especialista
da Deloitte sinaliza que há um “problema estrutural”
disseminado tanto no setor privado quanto na
esfera pública: a falta de uma visão de longo prazo.
“Pesquisa demanda tempo e dinheiro. E não dá
retorno rápido. Nossa sociedade costuma ver o
futuro apenas no curtíssimo prazo e isso não é
propício ao surgimento da inovação.”

primeiro Centro na América Latina. Já contamos
com 100 dos 400 cientistas que trabalharão lá
em bioenergia, equipamentos submarinos para
exploração de óleo e gás, integração de sistemas
e tecnologias inteligentes”, adianta Adriana
Machado, CEO da GE Brasil. Um exemplo das
possibilidades a serem exploradas nas novas
instalações são as chamadas turbinas flex. “Elas
são movidas a etanol e podem ser adotadas em
usinas termelétricas, gerando eletricidade a partir
de um combustível limpo. Derivam da mesma
tecnologia dos motores usados em aviões como o
Boeing 747”, relata a executiva.
A GE também realiza pesquisas periódicas com
executivos de diversas áreas para aferir se o
clima econômico está propício à inovação. “Os
levantamentos de 2012 apontam que é preciso

Adriana Machado, da
General Electric: Brasil será
a sede do primeiro centro
de P&D da empresa na
América Latina, reunindo
mais de 400 cientistas

Investimento em tecnologia
Algumas das maiores multinacionais instaladas
no País trabalham para mudar esse quadro. Com
atividades divididas entre serviços, tecnologia,
energia e saúde, a General Electric destina
US$ 6 bilhões anuais a pesquisas sobre inovação
em todo o mundo. O Centro de Pesquisa Global
que a empresa vai inaugurar até 2014 no Parque
Tecnológico da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro,
está orçado em R$ 500 milhões. “Será o nosso
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O impacto da inovação no PIB
A quantidade e a qualidade da aplicação de recursos em inovação podem contribuir para que as empresas se tornem mais
produtivas e competitivas. No âmbito dos países, o Brasil precisa ampliar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) para não perder mais espaço frente a alguns dos principais competidores. No grupo dos BRICs mais Coreia do Sul, o
Brasil e a Rússia foram os únicos países a diminuir investimentos em P&D em relação ao seu PIB, entre 2001 e 2011. No outro
extremo, Coreia e China registraram os maiores avanços no período.

Investimento em P&D ao longo do período (em % do PIB)
Coreia
do Sul
China
Rússia
Brasil
Índia

2,5
1,9

Taxa de crescimento anual
(2001 – 2011)*
3,7

2,5%
6,2%

1,0
1,0
1,2

1,2%

0,9
1,0

1,6%

0,9
0,7

2011
2001

3,2%

* Média da taxa padronizada de crescimento do período
Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados do Banco Mundial)

intensificar o apoio do governo à inovação por meio
de políticas públicas, bem como melhorar a eficácia
da proteção à propriedade intelectual e aumentar
as parcerias entre setor privado, universidade e
governo”, enumera Adriana.
John Biggs, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento
da Dow para a América Latina, segue pela
mesma linha. “Enquanto, nos Estados Unidos,
a análise de um pedido de patente leva dois
anos, no Brasil essa média sobe para oito anos.
Isso reduz a confiabilidade das empresas no
desenvolvimento de tecnologia de ponta”, lembra
o representante da gigante da indústria química.
Biggs também ressalta certos entraves típicos
do País: “Ainda há a burocracia relacionada à
operação de um centro de P&D no Brasil e a falta
de competitividade. Os custos de implementação
são altos, assim como os impostos sobre
equipamentos e insumos importados.”
Apesar das dificuldades, a companhia aposta alto
na inovação made in Brazil. “Contamos com quatro
centros de pesquisa com tecnologia de ponta no
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Brasil, que integram uma rede de colaboração
global”, diz Biggs. Uma plataforma chamada
We.nnovate faz a promoção e o reconhecimento de
novos projetos e ideias, reunindo desde conceitos
para novos produtos até sugestões para aumentar
a eficiência de processos da Dow. “Nosso processo
de inovação é descentralizado. A área de inovação
é responsável por organizar as políticas e iniciativas,
mas todos os funcionários participam ativamente
do processo de inovação na companhia”, detalha o
diretor de P&D da Dow.
Entre as empresas que empregam tecnologia de
forma intensiva, o estímulo contínuo à busca pela
inovação não é algo novo. “Incentivamos nossos
colaboradores a pensar em novas formas de trabalho,
processos, produtos, serviços e soluções”, afirma
Melissa Chen, gerente de inovação para a América
do Sul da Basf. “Diversos dos nossos produtos e
soluções só se tornaram possíveis por meio do
trabalho de pesquisadores que, com certa ousadia,
investiram no desenvolvimento de novos processos.
”A empresa, que em 2012 empregou globalmente
€ 1,75 bilhão em P&D, organiza seus projetos em

John Biggs, da Dow
(à esq.): processo de
inovação precisa ser
descentralizado, com
colaboradores de todas
as partes da empresa
Melissa Chen, da Basf:
destaque a projeto
desenvolvido no Brasil
para a produção de soja
tolerante a herbicidas

um programa chamado Phase Gate, dividido em
cinco etapas: exploração de ideias abertas, business
cases, fase de pesquisa (lab phase), projeto piloto
e lançamento. Internamente, são três as principais
iniciativas de estímulo à inovação. O Basf Awards,
concedido mundialmente, premia iniciativas que
promovam acesso a novas áreas de negócio ou o
desenvolvimento de novos modelos de negócio.
Exclusivo para o Brasil, o Prêmio Basf de Excelência
reconhece os projetos mais inovadores do ano, assim
como o Programa Eureka, que, há 30 anos, premia
ideias em favor da excelência operacional.
Melissa cita como exemplos bem-sucedidos
o trabalho desenvolvido pelos laboratórios da
fabricante de tintas Suvinil, pertencente à Basf, e os

projetos em colaboração com a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “A Suvinil é
uma marca brasileira e é reconhecida globalmente
como uma das mais inovadoras da empresa. Os
laboratórios são todos locais e exportam expertise
para outros países tanto em termos de produto
quanto de modelo de negócio”, diz a gerente.
“Já a divisão de proteção de cultivos brasileira
desenvolveu a soja tolerante a herbicidas em
parceria com a Embrapa, um projeto já aprovado
pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.”
Políticas de fomento
De sua parte, o Governo Federal anunciou em
março de 2012 a meta de elevar o investimento
no fomento à pesquisa para 1,8% do PIB, com

“Pesquisa demanda tempo e dinheiro. E não dá
retorno rápido. Nossa sociedade costuma ver o
futuro apenas no curtíssimo prazo e isso não é
propício ao surgimento da inovação.”
Milton Da Vila, sócio da área de Consultoria e líder do Programa de Inovação da Deloitte
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Mais incentivo, mais inovação
A Lei do Bem (Lei nº 11.196/05) beneficia, por meio de incentivos fiscais, as empresas que investem em pesquisa e
desenvolvimento. Os incentivos podem chegar à dedução de 200% no cálculo do lucro líquido, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Além disso, as empresas também podem pleitear a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de
máquinas e equipamentos para P&D, na depreciação acelerada desses equipamentos e na amortização acelerada de bens
intangíveis, bem como a diminuição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre remessas ao exterior resultantes
de contratos de transferência de tecnologia e de recursos destinados ao registro e à manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Desconto progressivo

100%

Até
de abatimento das despesas com
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) no IRPJ
e na base de cálculo da CSLL

60%

pelo incentivo concedido por parte
do Governo Federal (Lei do Bem)

20%

pelo aumento de contratação
do número de pesquisadores exclusivos

20%

pelo registro e pela manutenção
de marcas, patentes e cultivares

Setores beneficiados em 2011*
Por incentivos fiscais previstos pela Lei do Bem
Setor
Mecânica e transportes

Empresas participantes
154

20%

Química

66

8%

Eletroeletrônica

65

8%

Alimentos

57

7%

Software

57

7%

Bens de consumo

52

7%

Metalurgia

43

6%

Farmacêutica

37

5%

Moveleira

21

3%

Papel e celulose

14

2%

Agroindústria

13

2%

Construção civil

13

2%

Mineração

13

2%

Têxtil

10

1%

4

1%

Outras

148

19%

Total

767

100

Petroquímica

* Último ano sobre o qual há dados disponíveis

Atividades elegíveis
para os incentivos
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisa básica;
Pesquisa aplicada;
Desenvolvimento tecnológico;
Desenvolvimento de protótipos;
Tecnologia Industrial Básica (TIB) / apoio técnico;
Concepção de novo produto ou processo de fabricação;
Incorporação de novas funcionalidades ou características
ao produto ou processo, que impliquem em ganho de
qualidade ou produtividade.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
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participação de 0,7% do setor público e ampliando
o investimento privado para 1,1%. Instituições
e iniciativas ligadas ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), como a Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep) e o programa Ciência
sem Fronteiras, entram na conta da contribuição
do poder público. “Nós queremos que a inovação
mude a sociedade e a competitividade das
empresas, do setor produtivo. É um esforço de
toda a sociedade e não só do governo”, afirmou
em março o titular do MCTI, Marco Antonio Raupp.
No final de junho, o Ministério anunciou o
projeto-piloto do Sistema Nacional de Inovação e
Infraestrutura de Pesquisa, que pretende mapear
a infraestrutura de pesquisas das Instituições
Científicas e Tecnológicas (ICTs) – disponibilizando,
pela internet, informações sobre essas pesquisas,
tais como localização, possibilidades e condições de
uso. “O conhecimento é um aditivo que, quando
se transforma em mercadoria, vira propriedade
industrial. Se tivermos capacidade de, por exemplo,
gerar estruturação e patentes, certamente
chegaremos ao resultado esperado”, defende Luiz
Antonio Elias, secretário-executivo do MCTI.
Um caminho para estimular o aumento da presença
privada no fomento à pesquisa são
os mecanismos de renúncia fiscal. A Lei nº
11.196 – a chamada Lei do Bem, promulgada
em 2005 – habilita as organizações a obter
reduções no imposto de renda devido, por meio da
comprovação de gastos feitos em testes e mão de
obra visando a inovações (veja mais detalhes sobre
os incentivos na pág. 20). “Se a empresa investiu

Luiz Antonio Elias, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: patentes permitem que
o conhecimento se transforme em propriedade industrial

em tecnologia para superar alguma dificuldade
técnica, iniciou ou aprimorou algum processo ou
produto, pode se habilitar ao benefício fiscal”,
conta Flávia Crosara, sócia da área de Consultoria
Tributária da Deloitte. Mecânica, transportes,
eletroeletrônica e indústrias química e petroquímica
são os segmentos que mais surgem na relação
de empresas participantes. “Em 2011, foram
767 companhias a se beneficiar da renúncia. O
número tende a crescer”, aponta Flávia. É o tipo de
movimento que Milton Da Vila vê como positivo.
“Quando as empresas se sentem estimuladas a
investir na qualificação e na pesquisa, o panorama
da inovação evolui”, diz ele.

“Se a empresa investiu em tecnologia para superar
alguma dificuldade técnica, iniciou ou aprimorou
algum processo ou produto, pode se habilitar ao
benefício fiscal.”
Flávia Crosara, sócia da área de Consultoria Tributária da Deloitte
Mundo Corporativo nº 41 Julho-Setembro 2013 • 21

Agenda 2020 Comércio exterior

Além das
novas barreiras
As medidas restritivas ao livre
comércio vêm sendo sofisticadas
no mundo todo. O protecionismo
assume novas formas e certos padrões
de produção são disseminados,
prejudicando nossa competitividade.
O Brasil precisa então reformular sua
estratégia de negociação comercial
externa e aprovar mudanças internas.
Artigo de Rubens Barbosa
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A

crise econômica que dura mais
de cinco anos e a falência
da Organização Mundial do
Comércio (OMC), com o fracasso
da Rodada de Doha – que
pretendia liberalizar o comércio
global –, podem explicar a recente desaceleração
das trocas internacionais, que cresceram 2,5% em
2012 e devem aumentar apenas cerca de 3,5% em
2013. Nesse contexto de baixo crescimento, de
aumento do desemprego e de pouca perspectiva
de rápida recuperação das principais economias
desenvolvidas, era previsível o aumento das barreiras
ao livre comércio.
Pouco adiantou o compromisso assumido pelos
membros do G-20, reiterado recentemente na
Islândia, de não aumentar o número de barreiras

protecionistas. Esses países, membros da OMC,
continuam, contudo, a impor restrições comerciais
às importações – algumas delas, cada vez mais
sofisticadas – e a criar limites quantitativos à
exportação.
A sofisticação das medidas restritivas por parte
dos países desenvolvidos, sobretudo na área
energética e de meio ambiente, afeta o livre
comércio, particularmente em prejuízo dos países
em desenvolvimento e emergentes. Exemplo disso
é o conjunto de regras criadas pela União Europeia
(REACH, na sigla em inglês), por considerações de
saúde e de meio ambiente, no tocante às exportações
de produtos químicos para o velho continente.
Novas formas de protecionismo
Nas discussões que estão sendo iniciadas entre
Estados Unidos e Europa para a formação de
uma mega área de livre comércio entre as
duas regiões, a França quase obstruiu os
entendimentos ao exigir que os bens culturais
em diversos setores, como a produção
cinematográfica e audiovisual, fiquem fora das
negociações. Embora retirando essa condicionante
restritiva, o governo francês conseguiu incluir uma
disposição segundo a qual essa questão poderá
ser reaberta a qualquer momento.
Diferentemente das barreiras à importação, novas
formas de protecionismo começam a afetar
a liberdade de comércio relativa à exportação
de produtos estratégicos, como alimentação,
energéticos e minerais. A limitação, por meio de
cotas cada vez menores por parte da China para
a exportação de minérios de terras-raras, por
exemplo, afetou o fornecimento de produtos para
as principais economias desenvolvidas.
O rápido aumento da população mundial faz
aumentar a preocupação com a possibilidade
de relativa escassez em algumas commodities.
Os acordos bilaterais e regionais de comércio
passaram a incluir cláusulas sobre recursos
estratégicos com vistas a assegurar seu
fornecimento sem barreiras impostas pelos países

produtores. Esse fato chama a atenção para os
riscos de escassez em países que não são parte
desses acordos e para os desafios colocados ao
sistema multilateral de comércio.
Na última década, um crescente número de países
introduziu restrições para a exportação de produtos
estratégicos. Entre 2007 e 2011, mais de 30 países
impuseram restrições de exportação sobre bens
agrícolas por razões de segurança alimentar e de
preço. Essas medidas podem ter sido responsáveis
por quase metade do aumento dos preços dos
alimentos entre 2007 e 2008.

Rubens Barbosa foi
embaixador do Brasil no
Reino Unido, de 1994
a 1999, e nos Estados
Unidos, de 1999 a 2004, e
é presidente do Conselho
de Comércio Exterior da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp)

As restrições à exportação, combinadas com
a falta de transparência e confiança entre os
parceiros mais importantes, foram os principais
ingredientes na crise de abastecimento de alguns
produtos, como o arroz e as terras-raras. Essas
barreiras, aplicadas de forma temporária, em
muitos casos, se transformam em permanentes e
o mecanismo de solução de controvérsias da OMC
tem reagido de forma lenta.
No tocante às restrições às exportações, a OMC
tem um papel importante para melhorar a
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“A ampliação das cadeias produtivas globais e o crescente
intercâmbio de partes e componentes estão mudando a forma
de tratar as trocas tradicionais de bens e serviços.”
governança global e a segurança de fornecimento
de alimentos, produtos energéticos e minerais,
além de transmitir um sentimento de segurança
no tocante à estabilidade para o fornecimento
de produtos estratégicos. Em janeiro de 2012,
em julgamento inédito, o órgão de apelação da
OMC condenou a China pelas restrições impostas
à exportação de diversos minerais estratégicos.
A OMC deveria oferecer maior transparência nas
restrições às exportações, com regras mais fortes
no tocante às notificações das medidas e consultas
entre as partes interessadas, especialmente para
esclarecer o caráter temporário das medidas. A
OMC, contudo, não está equipada para enfrentar
as crescentes tensões derivadas da escassez
das commodities, mesmo que chegasse a um
entendimento sobre as preocupações legítimas
dos países produtores e consumidores em casos
especiais, como, por exemplo, o de restrições
temporárias consideradas essenciais para a
segurança nacional ou proteção do meio ambiente.
O mesmo ocorre com regras e padrões privados
estabelecidos unilateralmente por organismos não
estatais, como Organizações Não Governamentais
(ONGs) e corporações transnacionais. A emergência,
desde a década de 1990, desse tipo de restrição
comercial é uma ameaça à liberalização comercial,
sem possibilidade de recurso aos mecanismos de
defesa no âmbito multilateral, pois os acordos da
OMC só se aplicam aos países-membro.
Padrões que afetam a competitividade
A proliferação de padrões privados nas áreas
social, ambiental, de energia e de segurança
alimentar reflete, de um lado, a crescente
preocupação da sociedade civil com a qualidade
da produção. Por outro, pode afetar a
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competitividade dos produtos, em especial,
os dos países em desenvolvimento. Em muitos
casos, esses requisitos são mais rigorosos do que
aqueles aceitos na OMC. Além de não serem
cientificamente consistentes, esses padrões são
difíceis de serem cumpridos e podem representar
um custo adicional, inviabilizando a exportação.
O processo de globalização vem sofrendo
modificações aceleradas, com a tendência de
concentração da produção de manufaturas em
poucos países e a fragmentação da produção
de bens industriais. Nos últimos 20 anos, o
comércio das cadeias produtivas (supply chain
trade) vem crescendo gradualmente. Trata-se do
intercâmbio de bens, investimentos, serviços e
tecnologias associado às redes internacionais de
produção, que combinam a inovação dos países
desenvolvidos com os salários baixos dos países
em desenvolvimento.
No comércio das cadeias de suprimento, o
investimento produtivo dos países desenvolvidos
só vai ocorrer desde que certas regras e reformas
que garantam a proteção dos bens tangíveis e
intangíveis das empresas sejam adotadas pelos
países emergentes e em desenvolvimento e
caso haja integração da cadeia produtiva no
intercâmbio global.
As redes de inovação, produção e comercialização
encontram-se dispersas em empresas e países.
A ampliação das cadeias produtivas globais e o
crescente intercâmbio de partes e componentes
estão mudando a forma de tratar as trocas
tradicionais de bens e serviços. A industrialização
e a produção de manufaturas dependerão da
participação dos países em desenvolvimento

Campeões do protecionismo

R

elatório de 2012 sobre protecionismo no
âmbito dos países do G-20, elaborado pelo
Global Trade Alert (GTA), da Universidade de Saint
Gallen, na Suíça, mostra a amplitude da tendência
restritiva. No estudo, é analisada a relação entre as
medidas limitativas às importações e as medidas
liberalizantes aplicadas pelos países do G-20 desde
2008. Japão, Argentina e Turquia encabeçam a
lista, seguidos pelos 27 países da União Europeia,
Indonésia, Arábia Saudita, França e Estados Unidos.
Considerando o número de medidas
discriminatórias e a percentagem destas em
relação às práticas liberalizantes, os países que
menos utilizaram medidas protecionistas foram
o México, a África do Sul e o Brasil. Por outro
lado, o levantamento do GTA apresenta grandes
surpresas quando identifica quais países mais
aplicaram medidas discriminatórias, quantas
linhas tarifárias foram incluídas e quantos setores
e parceiros comerciais ficaram afetados por essas
medidas (veja os resultados nas tabelas à direita).
O GTA publicou também um novo relatório
no início de junho de 2013, mostrando que o
número de medidas protecionistas que impactam
as importações, no período de outubro de 2012
a março de 2013, subiu para 431 – o triplo das
medidas liberalizantes no período de 12 meses até
maio. O Brasil aparece em décimo lugar na lista dos
países com maior número de medidas protecionistas
(80) e a Argentina, na terceira posição (185).

Ranking de países por categoria de medidas
discriminatórias avaliadas
Argentina e China são os únicos países presentes em todas as listas
das quatro categorias avaliadas e, portanto, figuram como os maiores
responsáveis por políticas protecionistas.

Pelo total de medidas
discriminatórias aplicadas

Pelo total de setores afetados

1º

União Europeia 302

1º

Argentina

63

2º

Rússia

169

2º

Argélia

62

3º

Argentina

141

3º

União Europeia 57

4º

Índia

74

4º

China

52

5º

Reino Unido

67

5º

Nigéria

45

6º

Alemanha

64

6º

Rússia

45

7º

França

61

7º

Alemanha

44

8º

Cazaquistão

44

8º

China

60

9º

Itália

56

9º

10º

Brasil

54

10º

Pelo total de parceiros
comerciais afetados

Estados Unidos 42
Gana

41

Pelo total de linhas
tarifárias afetadas

1º

China

2º

União Europeia 187

193

3º

Holanda

163

4º

Alemanha

155

5º

Polônia

6º

Vietnã

931

2º

Venezuela

786

3º

Cazaquistão

732

4º

China

732

155

5º

União Europeia 656

Índia

153

6º

Nigéria

599

7º

Indonésia

153

7º

Argélia

476

8º

Bélgica

152

8º

Argentina

467

9º

Finlândia

152

9º

Rússia

446

Argentina

151

10º

Índia

401

10º

1º

Fonte: Global Trade Alert (GTA), da Universidade de Saint Gallen
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“A fragmentação da produção e a exclusão das
negociações externas começam a afetar o comércio
externo brasileiro de manufaturas pela perda de sua
competitividade e pela concorrência da China.”
nessas cadeias produtivas de maior valor
agregado. Ao ficar fora do circuito das cadeias
produtivas globais, a maioria dos países em
desenvolvimento, inclusive o Brasil, passa a
concentrar suas exportações em commodities, e
suas exportações de manufaturados tornam-se
cada vez mais reduzidas.
A política comercial do Brasil
O primeiro-ministro do Reino Unido, David
Cameron, e o ex-representante comercial
dos Estados Unidos, Ron Kirk, recentemente
expressaram preocupação e criticaram o Brasil
pelo aumento de tarifas de importação de
alguns produtos industriais, consideradas como
protecionistas e contrárias a compromissos
estabelecidos no âmbito do G-20 e da OMC. Por
outro lado, Japão, Estados Unidos, União Europeia
e Austrália também questionaram o Brasil na OMC
por ter transformado medidas temporárias, como
o conteúdo nacional na licitação da telefonia
móvel de quarta geração (4G), a redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a
nova política automotiva, em políticas industriais
permanentes. Os Estados Unidos e o Canadá
estão questionando o apoio do governo brasileiro
à produção agrícola e acusam o Programa Brasil
Maior (política industrial, tecnológica e de comércio
exterior do governo federal) de poder estar sendo
utilizado para tornar a agricultura brasileira mais
competitiva de forma irregular.
O governo brasileiro, a começar pela presidente
Dilma Rousseff, respondeu que o Brasil não
modificou sua política comercial, e que as medidas
adotadas, como a de conteúdo nacional, a de
compras governamentais e a mais seguida utilização
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dos mecanismos de defesa comercial, visam à
legítima defesa dos setores industriais. Esses setores
estão afetados por todas as formas de manipulação
do comércio, inclusive a cambial, que, na prática,
anulam as tarifas negociadas pelo Brasil no âmbito
da OMC. O aumento de 200 itens na tarifa externa
comum, proposto pela Argentina e aceito pelo
Brasil, terá duração limitada e está de acordo com
as regras da OMC. Travas e barreiras a produtos
brasileiros na Argentina, contudo, acarretaram uma
redução de 20% de nossas exportações para o
mercado daquele país.
Apresentadas como ações de defesa comercial, as
restrições podem ser vistas no mesmo contexto de
outras medidas compensatórias, concedidas ao
setor produtivo e exportador pela ineficiência do
governo em avançar na agenda para recuperar a
competitividade da economia.
A redução da taxa de juros, a desvalorização
cambial, a redução do preço da energia, a
desoneração da folha de salários e os acenos sobre
a flexibilização da legislação trabalhista, além da
nova regulamentação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), são as principais
medidas aplicadas ou em estudo pelo governo. São
ações que apontam para o caminho correto, mas
são insuficientes para reduzir significativamente a
perda da competitividade do setor produtivo. Dados
de estudo elaborado pelo Banco Mundial sobre
o impacto da melhoria da infraestrutura sobre o
comércio internacional mostram que, no caso do
Brasil, somente a eliminação dos gargalos criados
pelo déficit de infraestrutura (portos, logística em
geral, estradas e armazenagem) acarretaria um
aumento de 35% em nossas exportações.

É necessário definir uma política industrial que
crie condições para o renascimento da indústria
de transformação brasileira. As medidas restritivas
podem resolver temporariamente problemas
de alguns setores, mas não são as respostas
que o setor privado espera do governo. O
setor de defesa comercial do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), de funcionamento precário por ser lento
e demorado, agora está sendo reforçado. As
ações antidumping, que chegaram a 86 em 2012,
especialmente contra a China, devem crescer.
O protecionismo não é solução para os problemas
internos de competitividade, como evidenciado
pela crescente participação de produtos chineses
no mercado interno brasileiro. Sem estratégia de
negociação comercial e com dificuldades para
criar um mercado regional para seus produtos e
integrá-los em uma cadeia produtiva regional com
os demais países (a exemplo do que ocorre na Ásia
e na Europa), o Brasil está cada vez mais isolado
e dificilmente poderá beneficiar-se dessas novas
tendências do comércio internacional. Os países
que integram a Aliança do Pacífico – México,
Chile, Colômbia e Peru – firmaram acordos com
os Estados Unidos, a Europa e a China e estão
inseridos no contexto dinâmico dos acordos
regionais de livre comércio. A fragmentação da
produção e a exclusão das negociações externas
começam a afetar o comércio externo brasileiro de

manufaturas pela perda de sua competitividade
e pela concorrência da China.
Mesmo com o êxito das medidas pontuais
do governo Dilma Rousseff que visam ao
fortalecimento da indústria nacional, se o
Brasil não estiver integrado ao dinâmico
intercâmbio da cadeia produtiva global, o
máximo que o País pode almejar no longo prazo
é manter a produção industrial para o mercado
interno com medidas protecionistas, a fim
de compensar a maior competitividade dos
produtos importados.
Nesse contexto, como assinalado no recémdivulgado documento “Agenda de Integração
Externa”, da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), foi imposta uma reforma
institucional do processo decisório na área de
comércio exterior, com o fortalecimento da
Câmara de Comércio Exterior (Camex) e sua
vinculação direta à presidência da República.
O mundo não vai esperar o Brasil. Ou o País
recupera o tempo perdido e reformula sua
estratégia de negociação comercial externa,
enfrentando os desafios internos para aprovar
mudanças a fim de reduzir o Custo-Brasil e
aumentar sua competitividade, ou vai se tornar
cada vez mais isolado no mundo real do comércio
global e de investimentos.

“Se o Brasil não estiver integrado ao
dinâmico intercâmbio da cadeia produtiva
global, o máximo que o País pode almejar no
longo prazo é manter a produção industrial
para o mercado interno com medidas
protecionistas, a fim de compensar a maior
competitividade dos produtos importados.”

Agenda 2020 Mercado de capitais

Aberturas
possíveis
No momento em que as pequenas e médias empresas entram no
foco da BM&FBovespa e dos especialistas no mercado de capitais
brasileiro, estudo revela que entraves burocráticos e culturais
para o acesso à Bolsa ainda precisam ser enfrentados para ampliar
o interesse das PMEs por abrir o capital.
Por Raphael Ferrari

A

o longo dos últimos dez
anos, o mercado de capitais
brasileiro passou pelo maior
amadurecimento de sua
história. Das 353 empresas
listadas na BM&FBovespa até o
final de julho deste ano, 147 abriram capital após
janeiro de 2004 – o que equivale a praticamente
42% do total. O mercado, obviamente, oscilou
com as diversas crises internacionais, tendo em
2007 o ano com o maior volume de Ofertas Iniciais
de Ações (IPO, na sigla em inglês): 64 empresas
captaram, juntas, R$ 52 bilhões. Desde então, as
janelas de oportunidade se encurtaram, bem como
o total de IPOs e recursos captados.
O ano de 2013, a despeito de a BM&FBovespa
ter apresentado queda de 22% no primeiro
semestre, tem sido bom para a realização de
IPOs. Seis empresas decidiram abrir capital e
foram recompensadas com uma captação total de
R$ 15 bilhões. O melhor resultado desde 2007, e
ainda há grande parte do ano pela frente.
28 • Mundo Corporativo nº 41 Julho-Setembro 2013

Mesmo com o avanço, o setor está muito aquém do
que pode ser. Segundo dados do Banco Mundial,
o Brasil é apenas o 23° país em quantidade de
empresas listadas. A liderança é da Índia, que tem
mais de 6,8 mil empresas listadas. Estados Unidos,
Japão e China contam, respectivamente, com 4,1 mil,
3,5 mil e 2,5 mil empresas listadas e ocupam o 2°, 4°
e 6° lugares no ranking. A principal diferença entre
o Brasil e esses países é o porte das companhias
listadas, que, aqui, praticamente se restringe às
empresas de grande porte. A BM&FBovespa afirma
que apenas 16 pequenas e médias empresas (PMEs)
estão listadas no mercado de capitais nacional. “De
modo geral, as PMEs foram excluídas do processo
de amadurecimento organizacional e de acesso ao
mercado de capitais pelo qual as grandes empresas
passaram na última década”, analisa Bruce Mescher,
sócio-líder da estrutura de Global IFRS and Offerings
Services (GIOS) da Deloitte.
Entretanto, de acordo com Cristiana Pereira, diretora
de Desenvolvimento de Empresas da BM&FBovespa,
há, no Brasil, um universo de 15 mil empresas

com faturamento anual de até R$ 500 milhões
e valor de mercado de até R$ 700 milhões. Um
“exército” de PMEs que aguarda sua vez de abrir
capital. “Acreditamos que 200 dessas PMEs têm alto
potencial para vir a mercado já nos próximos três
anos”, afirma Cristiana. A boa notícia é que a IPO
realmente está no radar dessas empresas.
Visão das pequenas e médias
A pesquisa “Rumo à abertura de capital – As
percepções das empresas emergentes sobre os
entraves e benefícios”, lançada em julho pela
Deloitte, em parceria com o Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores (IBRI), aponta que 45%
das PMEs pretendem abrir capital. Por outro lado, o
estudo revela, também, que 93% dos empresários
donos de PMEs acreditam que realizar a IPO é uma
experiência complexa e 62% deles afirmam que a
abertura de capital, no Brasil, não é acessível para
empresas desse porte (veja mais sobre a pesquisa
no quadro da pág. 33). Mescher explica que essa
percepção se deve, principalmente, a uma barreira
cultural muito forte, que inclui o desconhecimento
dos processos para a realização da IPO e dos

benefícios adicionais à captação de recursos com
a venda das ações, mas está mais profundamente
ligada à imaturidade corporativa das empresas e do
próprio empreendedor.
Para Bernardo Portugal, conselheiro da Associação
Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP), “falta educação empreendedora”. “O
empresário dono de PME está convivendo com um
dilema bastante estudado pelos economistas, o de ser
‘rei’ ou ser rico”, pondera. Portugal afirma que ainda
há uma preocupação muito grande em ser o “dono
da caneta” e um medo quase irracional de perder
o controle do negócio. “O empresário brasileiro
ainda não percebeu que um sócio não traz apenas
dinheiro, mas agrega conhecimento e governança à
empresa, além de poder ampliar os relacionamentos
profissionais e sua área de atuação”, complementa.
A aversão a sócios, na opinião de Rodolfo Zabisky,
coordenador do Programa de Aceleração do
Crescimento para Pequenas e Médias Empresas
(PAC-PME) – iniciativa privada que congrega
dezenas de entidades e empresas, como o
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Cristiana Pereira, da
BM&FBovespa (à esq.): 200
PMEs com alto potencial
para vir a mercado nos
próximos anos
Bernardo Portugal, da
ABVCAP: além de recursos,
a abertura do controle traz
conhecimento e governança
à empresa

Movimento Brasil Competitivo (MBC), a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), a Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima) e a Deloitte –, é agravada
pela quantidade de empresas familiares no País.
“É comum o empresário brasileiro querer deixar a
empresa para o filho ou para as próximas gerações,
enquanto, em outros países, os empresários abrem
um negócio na garagem e já começam a pensar em
como vender aquilo e criar patrimônio”, compara.
“É um desafio mostrar que abrir o capital é dividir o
controle, não perder o controle.”
Outro obstáculo cultural é o desinteresse do
investidor pessoa física em papéis de renda
variável e o seu desconhecimento sobre o mercado
acionário e seus riscos. “No Brasil, o investidor tem
uma enorme aversão a risco e está acostumado
com poupança, CDI e letras do Tesouro”, lamenta
Carlos Antônio Rocca, coordenador do Centro
de Estudos de Mercado de Capitais do Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-CEMEC).
A participação do investidor pessoa física, porém,
é vital para o crescimento do setor. Segundo
levantamento do PAC-PME, em países emergentes,
5% das pessoas investem na Bolsa. Já no Brasil,
a Bolsa conta com apenas 600 mil investidores
individuais, o que equivale a, aproximadamente,
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0,3% da população local. “Felizmente, com a
taxa de juros recuando para patamares mais
razoáveis, como deve continuar acontecendo nos
próximos anos, o perfil do investidor deve mudar
naturalmente”, estima Rocca.
O peso dos custos
Se a barreira cultural é apenas o primeiro entrave
no caminho da abertura de capital das PMEs,
não é o único. Ainda de acordo com a pesquisa
“Rumo à abertura de capital”, os empresários
reconhecem que a falta da maturidade é a
principal barreira para se realizar a IPO e que
o receio de perder o controle da empresa é o
segundo obstáculo, mas, logo em seguida, são os
altos custos que entram na mira.
Segundo pesquisa da Deloitte, em parceria com a
BM&FBovespa, levando em conta dados das 214
empresas que realizaram IPO ou oferta subsequente
de ações entre janeiro de 2005 e dezembro de
2011 (veja a íntegra em www.deloitte.com.br), os
custos médios anuais para manter o capital aberto
são de 3,7% dos recursos captados na Bolsa. No
período analisado, foram captados, em média,
R$ 26 bilhões por ano e gastos R$ 961 milhões.
O percentual, contudo, varia de acordo com
o valor captado. Para ofertas que atraiam até

RS 200 milhões, o custo médio total é de 5,6%,
enquanto para as que captam mais de R$ 1 bilhão
o custo cai para 3,5% do total. Mescher, da
Deloitte, argumenta que deve pesar nessa conta
o fato de a IPO ter vantagens adicionais, como a
valorização da empresa, o aumento da liquidez –
criando, inclusive, uma estratégia de saída – e a
facilidade de se levantar mais capital por meio de
ofertas subsequentes, que tem um custo reduzido
em virtude de as exigências feitas a uma empresa
aberta já estarem sendo cumpridas.
Por outro lado, há espaço para se debater que
custos são realmente necessários. Custos com
contratação de auditoria, consultoria, banco de
investimentos e escritório jurídico são, na visão dos
próprios empresários, reconhecidamente necessários
e positivos – influenciando questões como a
transparência das operações financeiras, a gestão,
a valorização do papel, o posicionamento frente
aos futuros investidores e a capacidade de lidar
com exigências legais.
Abertura em duas etapas
A BM&FBovespa reconhece a necessidade de criar
condições especiais para atrair as PMEs para o
mercado de capitais. Dentro dessa perspectiva,
ela criou o Bovespa Mais, segmento do mercado
destinado às empresas emergentes, que conta com
algumas facilidades, como dois relatórios por ano
pagos pela BM&FBovespa e um prazo de sete anos
para que as companhias listadas atinjam o total de
25% das suas ações em circulação – percentual
mínimo para as empresas que pretendem abrir capital
nos demais segmentos da Bolsa. “A ideia é permitir
que o processo seja separado. Primeiro, a empresa se
preocupa em cumprir as exigências para ser listada e,

depois, foca exclusivamente a IPO”, explica Cristiana,
da BM&FBovespa. “Desse modo, além de ter mais
tempo para se preparar, a empresa pode dividir os
gastos em dois momentos”, acrescenta.
O modelo, contudo, não é unanimidade entre os
especialistas. A diretora da BM&FBovespa aponta
que, a partir do momento em que a empresa
está listada, passa a contar com benefícios como
a redução da taxa de juros em financiamentos
bancários, inclusive realizados por meio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), e a opção de atuar no mercado de dívidas,
com debêntures. “Além disso, mais tempo listada
significa mais tempo para ‘mostrar’ a empresa para
os potenciais investidores, gerando mais apetite para
o momento da IPO”, opina.
Já Ricardo Florence, diretor-presidente do IBRI, afirma
que não compensa ter o ônus de ser uma empresa
listada sem o bônus da captação de recursos com a
abertura de capital. Florence entende que o tempo
que uma empresa listada deve aguardar para abrir
o capital por conta de algum detalhe ou de um
momento desfavorável na Bolsa deve ser de até um
trimestre. Na opinião do executivo, o ideal, nesses
casos, é segurar todo o processo. “Até porque
simplesmente estar listada não garante visibilidade
para a empresa. Quem deve gerar interesse nos
potenciais investidores é o RI [profissional de
Relações com Investidores]”, conclui.
Há, contudo, motivos que podem justificar o modelo
de listagem e abertura de capital em períodos
distintos. Fabio de Souza, diretor de RI da Nortec
Química, uma das duas empresas listadas no Bovespa
Mais que ainda não realizaram a IPO, explica que

“As PMEs foram excluídas do processo de amadurecimento
organizacional e de acesso ao mercado de capitais pelo qual
as grandes empresas passaram na última década.”
Bruce Mescher, sócio-líder da estrutura de Global IFRS and Offerings Services (GIOS) da Deloitte
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a empresa ainda não está no momento ideal para
abrir o capital, mas se tornou listada por exigência
do BNDESPAR, holding responsável por administrar
as participações do BNDES em empresas, que, em
2002, se tornou um dos sócios da Nortec. “Foi uma
questão de governança”, resume Souza. O executivo
ressalta que a empresa está sabendo colher os
frutos dessa exigência. “Além dos juros menores,
estamos aproveitando a vitrine do Bovespa Mais,
que ainda tem poucas empresas, para mostrar nosso
trabalho ao mercado e gerar interesse”, conta.
“Estamos no meio de um processo de expansão, que
deve terminar no fim de 2014. Poder contar com
uma futura IPO após essa data é uma perspectiva
interessante para mantermos o crescimento
acelerado que estamos apresentando”, revela.
O processo é semelhante ao que está sendo
vivenciado na Altus, empresa de TI que conseguiu,
no último dia 2 de julho, a liberação da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) para se tornar uma
empresa listada no Bovespa Mais. Fabiano Favaro,
diretor Financeiro e de RI da Altus, explica que,
como a BNDESPAR possui 39% da empresa, a
listagem foi um caminho natural. “Como o mercado
está de lado, complicado, não vamos realizar a
IPO agora. Mas é bom ter essa oportunidade no

Fabiano Favaro (à esq.),
da Altus: preparação do
processo de listagem para
realizar a oferta inicial
em uma janela favorável
do mercado
Carlos Antônio Rocca,
do IBMEC-CEMEC: perfil
conservador do investidor
brasileiro é desafio para
a participação de pessoas
físicas na Bolsa
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horizonte para financiar nosso crescimento”, avalia.
“Enquanto isso, estamos analisando a opção de
trabalhar com debêntures e nos preparando para a
próxima janela de mercado.”
Poder realizar a listagem e a abertura de capital
em momentos distintos pode, ainda, possibilitar
experiências como a da norte-americana IHS
Inc., que teve a primeira tentativa de realizar IPO
frustrada. “Como o valor de cada ação estava muito
abaixo do que esperávamos, cancelamos tudo
segundos antes de bater o sino e recomeçamos todo
o processo”, relembra Jane Okun Bomba, chefe de
Sustentabilidade, RI e Comunicação da IHS Inc. Jane
conta que, após cancelar a IPO, o RI da empresa
procurou os investidores para ver o que fizeram de
errado e em que acertaram. “Procuramos esclarecer
a operação e descobrir o que poderíamos fazer para
que os investidores se dispusessem a pagar mais
por cada ação.” O trabalho de RI deu certo. A IPO
realizada em outubro de 2006 ofereceu mais de
14,5 milhões de ações a US$ 16, o que rendeu à
empresa uma captação de mais de US$ 232 milhões.
Situação semelhante foi enfrentada pela Sênior
Solution, empresa que abriu capital por meio do
Bovespa Mais em março deste ano, captando

R$ 62,1 milhões. “Decidimos fazer o processo em
duas etapas porque tivemos duas iniciativas que não
foram para frente. Íamos fazer a IPO em 2008, mas
veio a crise nos Estados Unidos e engavetamos o
processo. Depois, em 2011, houve a crise na Europa
e novamente decidimos esperar”, revela Bernardo
Gomes, CEO da Sênior Solution. “Percebemos que
o mercado tem janelas mais curtas do que você
precisa. Então, listamos a empresa, um processo
de 85 dias, e esperamos a janela divulgando
resultados e tornando a empresa mais conhecida
para os potenciais investidores até decidir fazer a
oferta.” O resultado da IPO já possibilitou à empresa
dar continuidade à sua expansão, com foco na
aquisição de empresas que realizem atividades
complementares e de desenvolvimento de softwares
para o mercado financeiro. A última aquisição, a
Control Bank, deve permitir um aumento de 30%
no faturamento anual da Sênior Solution, que, em
2012, foi de R$ 50 milhões.
Dividir os dois momentos, contudo, não pode
ser a única ação para atrair mais PMEs para
o mercado de capitais. Nesse sentido, o PACPME defende que não se abandone nenhuma
das exigências feitas atualmente, mas que as
empresas que reinvestirem ao menos 70% dos
recursos captados com a IPO possam descontar
do Imposto de Renda (IR) o valor gasto para
cumpri-las – incluindo os custos de contratação
de bons escritórios de contabilidade, consultoria
e auditoria. Além disso, a proposta, encaminhada
para a Casa Civil na forma de Medida Provisória,
prevê que os investidores que comprarem ações
de PMEs – significativamente mais arriscadas que
as das grandes empresas – possam, também,
descontar o ganho de capital proveniente dessas
ações em seu IR. “A medida é simples, mas
desatravancaria o mercado e não significaria perda
de receita para ninguém. Em cinco anos, teríamos
750 IPOs de PMEs, aumentando em 1,1 milhão
o total de postos de emprego formais e gerando
mais R$ 10,4 bilhões de recolhimento adicional de
IR e mais R$ 10 bilhões no PIB [Produto Interno
Bruto]”, garante Zabisky, do PAC-PME. “E esses são
os cálculos mais conservadores”, exalta.

Percepções sobre a abertura

A

pesquisa “Rumo à abertura de capital – Percepções das empresas emergentes
sobre os entraves e benefícios”, realizada pela Deloitte em parceria com o Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), trouxe a visão dos empreendedores das
pequenas e médias empresas sobre o acesso ao mercado de capitais. Confira alguns
dados apresentados pelo estudo, que pode ser acessado em www.deloitte.com.br.

45% das PMEs pretendem abrir capital
93% acreditam que realizar a IPO é uma experiência complexa
62% afirmam que a abertura de capital, no Brasil,
não é acessível para empresas desse porte

90% acreditam que a abertura de capital é importante
para a economia do País e a competitividade global

73% concordam que a IPO é um evento positivo
na história da empresa

De fato, o mercado já percebeu que serão
necessários alguns empurrões do governo para
tornar a Bolsa mais atraente para as empresas
emergentes. A BM&FBovespa e a CVM, em
parceria com o BNDES, começam a se mexer nesse
sentido, tendo apresentado, no dia 4 de julho,
uma proposta que vai na mesma linha daquela
elaborada pelo PAC-PME, com o acréscimo de
alguns benefícios. Por exemplo, a eliminação da
necessidade de divulgar os balanços em jornais
de grande circulação. Cristiana, da BM&FBovespa,
explica que a lógica do projeto é acelerar o processo
de listagem e facilitar a abertura de capital, já que
é vital para a Bolsa ter novas empresas desse porte.
“Ouvimos frequentemente que a empresa precisa
crescer para chegar à Bolsa, mas o processo precisa
ser invertido. As empresas devem acessar a Bolsa
para crescer”, avalia. É o mercado se abrindo para
as grandes empresas de amanhã.
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Agenda 2020 Indústria cultural

Identidade
Os megaeventos que o Brasil já começa a sediar
oferecem grandes oportunidades para reforçar a
identidade cultural brasileira aos olhos de todo
o mundo. Segmentos da chamada economia
criativa podem aproveitar para contribuir com o
fortalecimento da “marca Brasil” e desenvolver
novos negócios.
Por Marco Antonio Barbosa

uando se debate o legado dos
grandes eventos internacionais
que o Brasil tem recebido e
ainda vai receber, tópicos como
infraestrutura, mobilidade
urbana e segurança costumam
dominar a pauta. Mas cresce
também a discussão sobre
como os aspectos culturais típicos de nossa
sociedade podem ser potencializados, de modo a
“exportar” a imagem do País para o mundo, o que
contribuiria para gerar oportunidades de negócios
a toda uma cadeia importante de nossa economia.
As atividades ligadas à economia criativa estão se
inserindo na herança que a Copa das Confederações,
a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de
2016, entre outros eventos, deixarão – o que inclui
manifestações artísticas, turismo, serviços, produção
de softwares e trabalhos de design e moda, além
de vários outros segmentos. As oportunidades são
muitas, dentro de um universo que, de acordo com
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), chega a movimentar entre 7% e
8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
“A organização desses grandes eventos tem muito
a aprender com as experiências realizadas em torno
dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, e da
Copa do Mundo da África do Sul, em 2010”, aponta
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Ana Carla Fonseca, autora do livro “Economia da
Cultura e Desenvolvimento Sustentável” (vencedor
do Prêmio Jabuti, na categoria “Economia”, em
2007) e assessora da Organização das Nações
Unidas (ONU) para assuntos ligados à economia
criativa. “Barcelona aproveitou os Jogos Olímpicos
para ‘esparramar’ a cultura local por toda a
cidade, contando com uma enorme visibilidade na
mídia mundial nos quatro anos do ciclo olímpico.
Já a Copa do Mundo de 2010 foi vista como
uma oportunidade para ressaltar a cultura do
continente africano como um todo, e não apenas as
manifestações do país-sede. É uma ideia interessante
para o Brasil, que é um país de dimensões
continentais. Afinal, os Jogos Olímpicos de 2016
serão apenas do Rio, ou do Brasil todo?”
Ana Carla lembra também do London Festival,
série de eventos culturais programados a reboque
dos Jogos Olímpicos de Londres, disputados em
2012. “Várias cidades britânicas participaram dos
eventos, que aconteceram entre junho e setembro
do ano passado: exposições, shows, espetáculos
teatrais, tudo reforçando o patrimônio cultural do
País”, conta a especialista. Mais de 25 mil artistas
participaram dos eventos, que atraíram um público
estimado em 18 milhões de pessoas. Em dezembro
último, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, se
reuniu com as organizadoras do London Festival
para trocar experiências. “Muita gente virá ao Brasil

criativa
pela Copa, mas é fato que muitos virão também
para conhecer o Brasil porque esta é a hora do
nosso país, o nosso momento”, afirmou a ministra.
Os Jogos Olímpicos de Sydney, realizados em 2000,
também deixaram exemplos valiosos. Como o
Brasil, a Austrália tem dimensões continentais, uma
grande variedade de ecossistemas e uma sociedade
multicultural influenciada pelos colonizadores
(britânicos) e nativos (aborígenes). Nos três anos que
precederam os Jogos, três grandes festivais culturais
foram realizados a reboque das competições –
incluindo uma série de espetáculos realizados em
1998 em mais de 100 cidades australianas e uma
turnê mundial que levou centenas de artistas do
país para apresentações em outros países. Tudo
culminou no Sydney Olympic Arts Festival, realizado
em agosto e setembro daquele ano, com shows
de música, dança e exposições de artes visuais.
Até hoje, a programação cultural dos Jogos de
2000 é considerada referência pelo Comitê
Olímpico Internacional (COI).
Para Regina Faria, analista do Sebrae de Minas
Gerais e especialista em produção cultural, trata-se
de uma chance de fixar valores intangíveis, como a
divulgação da imagem das cidades que receberão
as competições. “Um evento como a Copa do
Mundo traz gente de fora, que vai consumir não
apenas futebol, mas cultura também”, diz ela. Em
seus estudos sobre o potencial da economia criativa
durante esses grandes eventos, o Ministério da Cultura
(MinC) estima que pelo menos 3 milhões de turistas
brasileiros e outros 600 mil estrangeiros devam circular
pelas cidades-sede. Setores como o design, a música,
a dança, a moda e a tecnologia da informação (TI)
são apontados como os que mais têm potencial para
aproveitar as oportunidades que estão para surgir.
“Produção de festivais de música, cooperativas de
artesanato, escritórios de arquitetura e desenho de
produtos: quem trabalha nesses segmentos tem
ganhos mais imediatos”, relata Regina.

Programação cultural
As grandes vitrines para a produção cultural brasileira
durante a Copa e os Jogos Olímpicos serão as festas
de abertura e de encerramento das competições e
os eventos paralelos organizados nas cidades-sede.
Em 2014, espaços denominados Arenas Culturais,
coordenados pelo MinC, terão uma programação
paralela aos Jogos, envolvendo gastronomia,
design, moda, dança, teatro, música e circo. Outra
oportunidade, específica para artistas musicais, se
abre com os Fan Fests, espécie de minifestivais que
reunirão o público para assistir aos jogos em telões,
apresentando espetáculos ao vivo antes e depois das
partidas. A programação vai incluir artistas locais de
cada uma das 12 cidades-sede.
“Os eventos comemorativos da Copa do Mundo
e dos Jogos Olímpicos são chances de passar
mensagens ao público internacional e mostrar o que
temos efetuado em termos de turismo, arte, cultura
e economia. Acima de tudo, reforçar a missão, a
visão e os valores do nosso Brasil”, acredita John
Auton, sócio que lidera a estrutura de Sport Business
da Deloitte no Brasil. Auton ressalta que há uma

Ana Carla Fonseca,
assessora da ONU
para assuntos ligados
à economia criativa:
megaeventos devem
reforçar a identidade de
todo o País, não apenas
das cidades-sede
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Regina Faria, do Sebrae-MG:
segmentos da economia
criativa são os que mais
têm a ganhar com os
grandes eventos

grande variedade de manifestações culturais que
pode ser incorporada às atividades paralelas dos
megaeventos, baseadas nos diversos ecossistemas
do País (Floresta Amazônica, Pantanal, praias,
chapadas e parques nacionais), nas influências dos
imigrantes europeus e asiáticos e na forte presença
da cultura africana. Em particular, o Rio de Janeiro,
sede dos Jogos Olímpicos, tem um grande potencial
para desenvolver negócios baseados na criatividade.
Para Auton, a capital fluminense é um verdadeiro
“centro econômico sem chaminés”, que gera riqueza
em áreas como prestação de serviços, arte, moda
e cinema. “A Rio Negócios (agência fomentadora
de empreendimentos da prefeitura local) vem
incentivando os setores criativos com benefícios
fiscais e criação de polos de produção”, afirma.

o concurso que decidiu, por voto popular, o projeto
arquitetônico das Arenas Culturais (vencido pelo
escritório HS, de Santa Catarina, que assinou um
contrato de R$ 315 mil pelo trabalho) e um calendário
de encontros e visitas de representantes do MinC
para conhecer de perto os planos de cada cidade.
O programa Brasil Voluntário, gerido pelo Ministério
dos Esportes com o apoio do MinC, selecionou 7 mil
pessoas para trabalhar na Copa das Confederações e
será estendido para a Copa do Mundo, qualificando
voluntários para recepcionar atletas, profissionais de
apoio, jornalistas e turistas. “Eles serão porta-vozes
da cultura das cidades e do Brasil”, aponta Jeanine.
“Vamos fornecer todo o conteúdo cultural de que
já dispomos e eles terão aulas de música popular
brasileira, literatura e folclore.”

Convênios com o Rio e com as demais cidades que
vão sediar as competições estão incluídos no plano
estratégico do MinC para os eventos que virão.
O Ministério está alinhado com a ideia de que a
economia criativa deve aproveitar o momento para
ajudar a revelar o Brasil ao mundo. “As atividades
culturais são importantes para o entretenimento, mas
elas devem contribuir para um maior conhecimento
do Brasil, de sua diversidade e riquezas”, afirma
Jeanine Pires, secretária-executiva da pasta. Entre as
movimentações concretas do Ministério, destacam-se

Negócios e legado
Há possibilidades promissoras para empresas de todos
os portes. Brinquedos, calçados, mochilas e itens de
vestuário, entre outros artigos industrializados, estão
na lista de produtos licenciados para a Copa do Mundo
de 2014 aprovada pela Fifa. O Grupo Amazonas, maior
fabricante de componentes da indústria calçadista
da América Latina, obteve a licença para produzir as
sandálias oficiais da Copa das Confederações e do
campeonato mundial de futebol do ano que vem.
Os calçados foram concebidos com cores, estampas,
motivos e formatos bem brasileiros, em consonância
com o tema escolhido para a coleção 2013 da
empresa – a brasilidade. “Acreditamos na ideia de unir
bons negócios à valorização do nosso legado cultural
e natural”, diz Lucas da Silva Martins, supervisor de
desenvolvimento de produtos do Grupo Amazonas. A
equipe de design própria do grupo criou 12 modelos
de sandálias para a Copa; a empresa espera vender
cerca de 800 mil pares até o ano que vem.
Apesar do entusiasmo com as oportunidades
que se colocam, é preciso atentar para algumas
peculiaridades da indústria cultural ao desenvolver
um projeto voltado aos grandes eventos. Concebido
para ser o instrumento oficial da torcida brasileira na
Copa do Mundo de 2014, a caxirola redundou em
um sonoro fracasso, com o perdão do trocadilho. A
ideia foi inspirada no sucesso da vuvuzela, corneta
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“Os eventos comemorativos da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos são chances de passar mensagens ao
público internacional e mostrar o que temos efetuado
em termos de turismo, arte, cultura e economia.”
John Auton, sócio que lidera a estrutura de Sport Business da Deloitte no Brasil

Para entrar em campo
Os segmentos da economia criativa e as possibilidades abertas pelos eventos que o Brasil sediará:
Setor

Como aproveitar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos

Cooperativas de artesanato

Produzir peças que incorporem aspectos da cultura e da natureza das diferentes regiões do País

Design de produtos
Turismo cultural
Produção de eventos
Artes plásticas e visuais
Marketing cultural e
captação de recursos

Buscar inspiração em elementos que remetam à imagem do Brasil – cores, belezas naturais – ao imaginar
formatos e funcionalidades diferenciados para novos produtos
Investir na capacitação de pessoal capaz de recepcionar os turistas (nacionais e estrangeiros),
disseminando valores culturais e históricos do Brasil
Criar shows, festivais e exposições em sintonia com a programação cultural da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos, buscando cooperação com os comitês organizadores
Explorar os diversos espaços públicos e privados (fachadas públicas, paredes, projetos de arquitetura e
objetos) para criar obras específicas para os eventos
Atuar em conjunto com o Ministério da Cultura, inteirando-se das iniciativas e dos incentivos para projetos
realizados durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos

Fontes: empresas entrevistadas para a matéria e Sebrae

que virou mania nas partidas da última Copa, na
África do Sul. No entanto, o instrumento foi atirado
ao gramado pela torcida durante o jogo de estreia do
instrumento, em abril, e acabou proibido durante os
jogos da Copa das Confederações, por motivos de
segurança, mesmo tendo sido chancelado como ação
cultural oficial. “A caxirola foi apresentada ‘de cima
para baixo’, praticamente imposta ao público, sem
proporcionar a chance de uma real adesão popular”,
avalia Ana Carla Fonseca, da ONU. O artefato
também recebeu críticas por parte de estudiosos
da cultura afro-brasileira. “O objeto foi registrado
pela iniciativa privada, sem que as comunidades
tradicionais que criaram os instrumentos de percussão
que o inspiraram, como o caxixi, tenham sido
beneficiadas”, afirmou Josilene Magalhães, diretora
do Departamento de Proteção ao Patrimônio AfroBrasileiro da Fundação Palmares (Bahia).

Ana Carla destaca a disseminação da cultura via
voluntariado como uma das boas práticas no
cruzamento entre economia criativa e grandes
eventos. “As pessoas se sentem mobilizadas, com
orgulho de serem brasileiras. É possível aproveitar
esse sentimento para mostrar toda a nossa
diversidade”, aposta. Para Regina, do Sebrae-MG, é
importante que os empreendedores culturais saibam
planejar bem seus projetos. “Quem compreende
bem seu público-alvo tem mais chance de obter
sucesso. Não adianta produzir o conteúdo sem
saber se colocar no mercado”, diz. John Auton,
da Deloitte, é otimista. “Nossos centros urbanos
têm uma população jovem, com bom nível de
escolaridade, capaz de divulgar bem o que o Brasil
tem de melhor. A produção que vai surgir até 2016
lançará os alicerces para o fortalecimento de nossa
economia criativa, pelos próximos 4, 8, 12 anos.”
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O efeito das
Colin Lewis, professor da London School
of Economics, vem estudando o Brasil e a América
Latina há cerca de 20 anos. Nesta entrevista,
ele fala sobre as recentes manifestações no País
e seus impactos sobre as empresas e o cenário
econômico. E convida a todos a refletir sobre
as novas demandas sociais.
Por Leandro Beguoci

E

m duas décadas acompanhando
os movimentos políticos e
econômicos latino-americanos,
o professor da London School
of Economics, Colin Lewis, já
viu vários planos econômicos,
manifestações populares, presidentes e promessas.
Quando a Mundo Corporativo o procurou para
esta entrevista, Lewis estava no período de férias

universitárias na Europa, mas acompanhando
atentamente os protestos que marcaram o País no
mês de junho deste ano.
Autor de uma série de livros e artigos sobre o
desenvolvimento econômico do Brasil e da Argentina,
ele aborda temas como política industrial, cultura de
negócios e o papel do Estado no desenvolvimento
econômico. Sobre a situação do País nos últimos

novas ideias
meses, Lewis, um intelectual rigoroso e dedicado,
vê uma relação clara entre os protestos de junho e a
melhora política e econômica do Brasil.
Para fundamentar sua opinião, ele recorre a Alexis
de Tocqueville (1805–1859), um dos principais
intelectuais do século 19. Tocqueville foi autor do
clássico “Da Democracia na América”, um dos maiores
estudos já feitos sobre a consolidação da democracia
nos Estados Unidos, seus problemas, desafios e
dificuldades. Com uma escrita elegante, rigor histórico
e análise original, Tocqueville chegou à conclusão de
que os protestos ocorrem quando as coisas melhoram
e tendem a diminuir quando a situação piora – neste
caso, “as pessoas evitam riscos e abaixam a cabeça”.
Contudo, Lewis acrescenta alguns ingredientes
à análise de Tocqueville. Ele avalia que a combinação
de mais educação, crescimento econômico e
consciência sobre o que acontece em outros países
foi fundamental para fomentar os protestos. Sobre
as consequências? Lewis acha que empresas – que
na opinião dele não estão imunes – e governos
vão ter de ser mais transparentes e eficientes para
responder às demandas. E defende que o sucesso
a longo prazo dos protestos vai depender de uma
agenda clara e de lideranças inspiradas. Leia, a
seguir, a entrevista de Lewis à Mundo Corporativo.

Embora eu não acredite que ainda existam tantos
defensores do Consenso de Washington por aí, talvez
até mesmo eles, que defenderam as medidas que
ficaram conhecidas como “neoliberalismo” nos anos
1990, vejam essa relação. Pense no caso da China,
em que o crescimento econômico e a ascensão
social têm pressionado o regime. Eu, obviamente,
não estou comparando a China com o Brasil, mas,
no nível macro, parece haver essa associação entre
ascensão e participação. Além disso, o aumento
da escolaridade e da consciência sobre o que está
acontecendo em outros lugares frequentemente
impulsiona demandas por mais transparência e
questionamentos sobre como as coisas são feitas
no País. Assim, raramente o crescimento do poder
aquisitivo fica confinado à esfera econômica. O
mais frequente é que o consumo de itens materiais
Colin Lewis, da London
School of Economics:
encaixe entre o aumento
do poder aquisitivo e o
crescimento no consumo
de ideias – “ideias de
mais transparência, de
mais prestação de contas
por parte de governos
e empresas, de menos
impunidade”

Qual é o impacto da ascensão social de
uma parcela da população brasileira e do
surgimento de uma nova classe média nos
protestos que aconteceram em junho? Há
uma ligação entre aumento de renda e
crescimento de expectativas em relação a
serviços públicos e privados?
Sim, e não somente em relação à ascensão da classe
média. De acordo com a maioria dos historiadores e
sociólogos, há uma frequente associação entre maior
participação no mercado e maior participação política.
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“Muito do impacto do ‘poder do consumidor’ pode ter sido exagerado,
claro, mas o crescimento da importância dedicada por algumas empresas
a projetos comunitários, devolvendo algo aos locais onde estão instaladas,
indica que o vento está mudando. As empresas não estão imunes.”
venha acompanhado do consumo de ideias também.
Ideias de mais transparência, de mais prestação de
contas por parte de governos e empresas, de menos
impunidade. As pessoas começam a exigir que todos
sejam iguais perante a lei.
Em uma perspectiva histórica e econômica,
quais são os resultados concretos de
protestos assim?
Em termos históricos, é interessante seguir a
análise de Tocqueville. Segundo ele, os protestos
acontecem com mais frequência quando as coisas
estão melhorando do que quando as condições
econômicas estão se deteriorando. Quando o
país vai mal, as pessoas evitam riscos e abaixam
a cabeça. Assim, o resultado desses protestos de
massa, muitas vezes rudimentares em termos de
organização, depende de uma série de fatores.
Primeiro, de uma agenda clara e específica de
demandas. Protestos claros tendem a ter resultados
melhores do que protestos com uma bandeira de
“mude tudo isso que está aí”. Segundo, depende da
ascensão de uma liderança. Finalmente, do grau de
repressão. No caso dos protestos recentes no Brasil,
os quais claramente pegaram o governo de surpresa,
há boas chances de haver resultados positivos.
Primeiro, porque a resposta a eles não tende a ser
uma repressão pesada, violenta. Segundo, porque
há pessoas dentro do Estado dispostas a promover
reformas. Finalmente, com a visita papal, a Copa do
Mundo e os Jogos Olímpicos, o governo sabe que
alguma coisa deve ser feita e deve, também, parecer
que está sendo feita. Convocações para sentimentos
patrióticos, às vezes cínicos, não vão bastar.
Porém, se a economia começar a balançar, haverá
mais protestos. Pelo menos até que a síndrome
de Tocqueville comece a funcionar e as pessoas
decidam preservar o que têm.
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No Brasil, onde as manifestações protestavam
contra o establishment, qual o efeito e o
papel das empresas nessa nova ordem social?
O efeito é que as organizações também vão ser
chamadas a prestar contas aos consumidores e à
sociedade. Empresas devem pagar impostos como
os cidadãos, devem pagar salários decentes, devem
evitar criar danos ao meio ambiente. Muito do
impacto do “poder do consumidor” pode ter sido
exagerado, claro, mas o crescimento da importância
dedicada por algumas empresas a projetos
comunitários, devolvendo algo aos locais onde
estão instaladas, indica que o vento está mudando.
As empresas não estão imunes. E isso não é uma
particularidade do Brasil, nem tem a ver somente
com a ascensão das redes sociais. Mais educação,
mais consciência sobre o que acontece em outros
países, crescimento das expectativas da classe média
– tudo isso tem um efeito sobre corporações, tanto
no Brasil quanto em outros países. No caso do Brasil,
as pessoas têm dado um peso exagerado às redes
sociais como força para impulsionar os protestos.
Porém, os brasileiros têm a tradição de observar
o que acontece em outros países. Acho que essa
tradição teve um papel importante em impulsionar
esses protestos.
O senhor vê alguma semelhança entre os
movimentos de classe média atuais e outros
semelhantes que aconteceram nos Estados
Unidos e na Europa nos anos 1960 e 1970?
Não. Acho que são mais parecidos com os
movimentos que tomaram o Brasil nos anos 1980,
incluindo o das “Diretas Já”. Esses protestos são
um resultado claro de mais educação, de mais
consciência sobre o que acontece fora do País e
do “efeito Tocqueville”. Quando as coisas
melhoram, as pessoas protestam.

Por outro lado, alguns analistas dizem que
protestos afastam investimentos. O senhor
concorda? Essa realidade vai mudar o fato de
o Brasil ser visto como um país de grandes
oportunidades para investidores estrangeiros?
Acho que não existe essa ligação clara [entre
protestos e investimentos]. O Brasil não é a China,
mas é uma economia grande e dinâmica. Empresas
estrangeiras sabem o que é fazer negócios no Brasil
e o valor de negociar com o sistema está incluso
no preço final. Elas sabem o que encontrar. Apesar
de algumas incertezas, corporações estrangeiras
e brasileiras reconhecem a alta qualidade da
administração econômica no Brasil. Bem, pelo
menos até agora.
O senhor vem estudando a América Latina faz
muito tempo. Quais são os maiores progressos
que o senhor notou e o que é importante, mas
ainda não foi feito?
A América Latina é uma grande região, e há grandes
diferenças internas. É até um clichê dizer que é
um continente de pobreza e desigualdade, mas é
verdade. A América Latina, e o Brasil em particular,
têm feito grandes avanços, reduzindo bastante a
desigualdade. Embora, claro, quando você está
entre os países mais desiguais do mundo, diminuir
a desigualdade, mesmo modestamente, não é
um feito tão difícil. Essa queda da desigualdade

indica o que pode ser feito com vontade política
suficiente. É sempre bom lembrar que o crescimento
econômico pode reduzir a pobreza absoluta, mas
só a ação política vai reduzir a desigualdade. Uma
administração econômica estável e consistente
também é importante para reduzir a pobreza e
ajudar os negócios. Porém, nem todos os países da
América Latina estão entregando uma administração
econômica confiável. Pense, por exemplo, no que
está acontecendo com a Argentina. A qualidade
ruim da administração econômica é um grande
problema que ainda precisa ser abordado em
alguns países. Isso não é uma disputa entre direita e
esquerda, que fique claro. O Brasil e a Argentina são
diferentes na administração econômica, mas estão
no mesmo campo político.
O que pode ser feito para promover o
crescimento econômico no Brasil?
O Brasil nunca poderá ser a China em termos
de mão de obra muito, mas muito barata. Porém, a
longo prazo, nem a China poderá continuar sendo
a China. O Brasil tem um bom histórico em termos
de inovação e administração. Pegue o exemplo da
Embraer e da Vale. O que vem faltando ao Brasil,
desde os anos 1980 e até recentemente, é uma
política industrial. Isso vem sendo feito agora. Outro
ponto fraco do Brasil é a qualidade da educação
básica. Esses dois fatores fazem a diferença.

“Uma administração econômica estável e consistente
também é importante para reduzir a pobreza e ajudar
os negócios.”
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O mundo e a corporação

DNA para expandir novos negócios
O empreendedorismo se manifestou cedo entre os
líderes das pequenas e médias empresas que mais
têm crescido no Brasil nos últimos anos, e a maior
parte deles investiu em qualificação voltada à sua
área de atuação. Essas são algumas conclusões da
pesquisa “O perfil do empreendedor brasileiro”,
realizada pela Deloitte em parceria com a
revista Exame PME.
O estudo ouviu 112 empreendedores que estão à
frente de empresas listadas em pelo menos uma
das oito edições do ranking “As PMEs que Mais
Crescem No Brasil”. A pesquisa sobre o perfil dos
empreendedores e a nova edição do ranking das
250 emergentes que mais expandiram seus negócios
nos últimos três anos completos podem ser
acessadas em www.deloitte.com.br.

O perfil do empreendedor brasileiro

81%

declararam ter aberto o seu
primeiro negócio antes dos 30 anos

54%
85%

têm pós-graduação

informaram que sua
formação está relacionada com a área
de atuação de sua empresa
Fonte: Deloitte e Exame PME, 2013

“O empreendedorismo é a busca da
oportunidade para além dos recursos
que você atualmente controla.”
Howard Stevenson, professor da Harvard Business School, chamado pela
revista Forbes de “leão do empreendedorismo”
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Conteúdos para decisores
A Deloitte desenvolve publicações e conteúdos eletrônicos – portais e aplicativos
para tablet – que visam apoiar estratégias e tomadas de decisão de líderes empresariais.
São estudos, pesquisas primárias, livros, guias e outros materiais que revelam nosso
compromisso em produzir e disseminar conhecimento, em benefício do ambiente
de negócios e da sociedade.

Estudos e pesquisas primárias
Visões que apoiam
líderes empresariais

Livros
Coletâneas de artigos com tendências
e visões sobre o mundo dos negócios

Acompanhe-nos pelas mídias sociais:
linkedin.com/company/deloitte-brasil
twitter.com/deloitteBR
facebook.com/deloittebrasil
youtube.com/deloitte

Mundo Corporativo
Uma das principais revistas corporativas do
País, comemorando seu décimo aniversário
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Portais informativos e biblioteca no iPad
com todos os conteúdos da Deloitte

Saiba mais sobre nossos contéudos e acesse-os
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nosso aplicativo para iPad, o “Deloitte Publicações”,
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e-mail para comunicacao@deloitte.com.
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