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MACROECONOMIA

Administradores de serviços de edu-
cação no Brasil, em particular de edu-
cação executiva, devem estar atentos 
à redução do chamado “efeito fron-
teira”, a se dar continuamente no 
futuro. No caso brasileiro, o “efeito 
fronteira” inclui a barreira do idioma 
e a barreira representada por questões 
culturais, normas sociais, práticas co-
merciais e práticas regulatórias. 

A barreira da língua está caindo em 
função da tradução gratuita em tempo 
real, cuja quase perfeição se aproxima 
a passos largos. As barreiras comer-
ciais, por outro lado, diluem-se com o 
tempo pela integração maior dos mer-
cados e também em função da queda 
dos custos de comunicação. Parte da 
regulação costuma gerar, da parte dos 
novos provedores de origem estrangei-
ra, descontínuas associações ou aquisi-
ções estratégicas. Por último, de veloci-
dade mais reduzida de transformação, 
são as barreiras culturais. Estas suavi-
zam temporalmente o processo.

Para efeito de planejamento dos 
efeitos destes fatos sobre produtores 
domésticos pode-se, na ausência de 
outros paradigmas, pensar na re-
dução do “efeito fronteira” como 
congênere, economicamente, a uma 
queda de quotas ou tarifas de impor-
tação. A vantagem de estabelecer tal 

O efeito escala liderou o argu-
mento de defesa, do ponto de vista 
canadense, da integração comer-
cial com os Estados Unidos em 
1994 (Nafta). Admitindo-se que 
determinados setores ou firmas ca-
nadenses teriam retornos crescen-
tes de escala, a abertura de novos 
mercados nos EUA reduziria o cus-
to médio de produção e permitiria 
viabilizar novos investimentos 
de firmas que até então estariam 
operando fora da escala ótima. O 
mesmo argumento foi usado pelos 
propositores da integração da Ale-
manha Oriental com a Alemanha 
Ocidental nos anos 90. 

O que se observou posteriormen-
te, tanto no caso do Canadá quanto 
no caso da Alemanha Oriental, é que 
embora algumas firmas tenham de 
fato se beneficiado de mercados mais 
amplos, na média tal efeito não foi 
tão importante quanto se supunha 
antes da integração. Mais importan-
te, também não houve simetria de 
resultados. A origem geográfica das 
firmas foi importante. 

Num segundo momento, através 
do efeito seleção, o mercado seleciona 
ganhadores e perdedores. Para enten-
der por que o efeito seleção costuma 
acompanhar o efeito escala é necessário 

premissa é que um conjunto extenso 
de teorias e experiências internacio-
nais passa a subsidiar a análise de 
estratégia empresarial. 

Integrações produtivas decorren-
tes de quedas de barreiras, sejam ta-
rifárias ou tecnológicas, costumam 
gerar três tipos de efeitos sobre o 
conjunto de empresas de um deter-
minado setor: efeito escala, efeito se-
leção e efeito especialização. 
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observar uma sutil dissociação entre a 
racionalidade individual e a coletiva. 

Uma firma agindo isoladamen-
te consegue elevar sua produção e 
aproveitar a diluição do custo médio 
de seus fatores fixos, tornando-se 
mais competitiva. Mas o conjunto 
das firmas como um todo não o con-
segue, porque o mercado, ainda que 
integrado, não aumenta para todos 
ao mesmo tempo. 

Por último, surge o efeito espe-
cialização. Algumas firmas fecham. 
Outras, em grande número, acabam 
por achar algum nicho de mercado 
protegido seja por normas domésti-
cas regulatórias, questões culturais 
ou normas sociais internacionalmen-
te peculiares. Por último, há aquelas 
que, para sobreviver, passam a se 
especializar apenas naquilo que fa-
zem de melhor, reduzindo o escopo 
de produção. Estes três tipos de si-
tuação se observaram com firmas no 
Canadá e na Alemanha Oriental nos 
episódios aqui mencionados.

Como agir perante a globaliza-
ção? Economicamente, o fator cru-
cial a determinar o efeito seleção 
será o fomento, firma a firma, de 
tecnologias que privilegiem a obten-
ção de retornos crescentes de escala. 
Apropriar-se-ão dos melhores frutos 
no processo de globalização os pro-
vedores de serviços que souberem 
aproveitar o aumento de mercado 
para reduzir seus custos médios. Cla-
ro que reprodutibilidade tecnológica 
e gerencial são elementos fundamen-
tais neste processo. 

A reprodutibilidade em grande 
escala requer acesso ao mercado de 
crédito e a insumos globalizados. As 
novas tecnologias educacionais, por 
exemplo, se diferenciam das antigas 
por terem a razão entre custos de 

desenvolvimento e custos de entrega 
muito mais altos. Isto é sinônimo de 
fortes investimentos iniciais. A rápi-
da aquisição de fatores de produção, 
crédito em particular, demanda go-
vernança corporativa e estruturas em-
presariais razoavelmente  canônicas. 

Numa situação destas, a diversi-
ficação concêntrica (em particular, o 
desenvolvimento de novos canais de 
distribuição e de produtos específicos 
para consumidores específicos) cos-
tuma predominar fortemente sobre a 
diversificação lateral (desenvolvimen-
to de novas matrizes tecnológicas). 

É importante também ficar claro 
que globalizar-se não significa alugar 
espaços ou promover eventos no ex-
terior, lecionar em inglês ou mesmo 
fazer seleções externas de discentes e 
docentes. Estes podem ser importan-
tes na sinalização aos consumidores, 
mas são apenas insumos ao proces-
so. A competência competitiva na 
globalização deve ser medida através 
dos produtos, e não dos insumos.

Três fatores passam a ser cruciais 
na medida em que a globalização 

chega com mais intensidade a uma 
indústria, a de educação executiva 
em particular: ser reconhecido como 
parte da liderança internacional em 
pesquisa nas áreas de atuação; for-
mar profissionais que sejam capazes 
de trabalhar de forma contextualiza-
da à cultura e às normas de cada país; 
e rapidez na velocidade de resposta 
ao novo ambiente globalizado. 

Como pesquisa gera externalida-
des reputacionais de grande amplitude 
e magnitude, e como educação é um 
bem cuja avaliação pelo consumidor 
requer tempo e investimento mínimos, 
será principalmente na associação da 
marca à geração de pesquisa de nível 
internacional que os provedores de 
educação continuada se diferenciarão. 

Em particular, com a internacio-
nalização cresce a assimetria de in-
formação e a demanda por ranquea-
mentos (rankings) internacionais. 
Além da qualidade na colocação de 
profissionais formados no merca-
do, pesquisa e publicação são itens 
importantes relativos à produção, e 
não a insumos. Por isto, constituem 
sempre elementos importantes para 
rankings internacionais significati-
vos na área de educação. 

A contextualização cultural de-
corre do fato de administração, ao 
contrário de matemática, física ou 
biologia, variar em função de parâ-
metros locais. 

Por último, o tempo é insumo im-
portante. Os primeiros na reação aos 
mercados passam a ser os primeiros 
na captura dos lucros potenciais de 
monopólios passageiros, desta forma 
financiando a pesquisa e estabelecen-
do um possível círculo virtuoso difícil 
de ser igualado pelos que vêm depois.  

O trem deixou a estação e está 
aumentando a velocidade.  

Globalizar-se não 

significa alugar espaços 

ou promover eventos 

no exterior, lecionar em 

inglês ou mesmo fazer 

seleções externas de 

discentes e docentes


