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INTRooucao 

O tema proposto para an~lise neste trabalho, i a • Capacidade 
Competitiva das Empresas Brasileiras no Mercado Internacional·, 
tendo em vista a situa~io mundial e a de nosso país. 

Para isso analisamos os fatores que deter~inam a perda da 
capacidade competitiva, abordando as determinantes dessa 
capacidade entre as empresas e entre as Naçies, nos seguintes 
tópicos: 

• Atualiza~io tecnol6sic~· 
' 

• Mão de obra Especializada; 

• Investimentos Es.trange:iro~ no País; 

• Exporta~ies e Importa~ies. 

Nosso trabalho partiu, como linha central, do artigo escrito na 
Revista Harvard Business Review, pelo Prof. Michael Porter, 
·o Dif~r~ncial Competitivo das Na~ies·. Uma vez que as empresas 
contribuem ou fazem as Na~ies, a an~lise i v~lida para estudarmos 
a capacidade interna. 

O Prof. Porter diz que a prosperidade nacional ~criada e nio 
herdada, que a competit ividade de uma Na~io depende da capacidade 
de inovaçio e especial izaçio de sua ind~stria. 

Esta proposiçio do Prof. Porter nos inquietou pois nosso 
pais nio esti criando condiçies para ser competitivo. 

Est~ havendo uma perda da capacidade competitiva, por que nossa 
ind~stria nio est~ inovando, a especial izaçio ~ inexistente 
e a prosperidadE interna n~o est~ sendo c~iada. 

PORTER, Mlchael ,"The Competltlve Advantage of Natlons" 
Harvard Buslness Revtew, March-Aprl I 90 No.2 
o e p o 1 s t r a n s f o r ma do em I I v r o , E d 1 ta do p e 1 a T h e 
free Press, New York, 1990, sob o mesmo tftuto. 
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Como conseqUincia temos cada vez mais dificuldade em colocar 
nossos produtos no mercado internacional. 

Seguindo a estrutura de racioc{nio do Prof.Porte~ i preciso. que 
exista um diferencial competitivo entre na~ies, entre empresas, 
enfim, entre produtos. Como conseguir esse ~iferencial? 

A resposta est~ em 4 atributos. Utilizamos estes atributos corno 
os t6picos de nossa disserta~io, que ~oi dividida em 6 cap{tulos. 

O pr irneiro atributo é a - "A O.etermjni;Ui;.ão das C.cn.d . .L~ .. iíes do~ 
fatores de: producã.tL...... Nesse cap •'tu lo ana 1 i samos os est ~9 i os de 
mio de obra especializada, tecnologia e infraestrutura. 

Nossa maior preocupa,io est~ na an~ lise desses fatores, 
urna vez que a mão de: obra especializada tirn como condição 
bisica a educa,ão. Em nosso pa{s o ensino b~sico est~ 
e:m péssima situa~io, e: as empresas J~ estio come~ando 
a sentir e:ssa carincia, uma vez que: para se: ter produtividade: e: 
e:ficiincia é preciso te:r tecnologia e mão de obra 
·especializada para lidar com ela. 

Nossa mio de: obra especializada tornou-se: escassa e o fato causador 
é o problema educacional desde o ensino bisico. 

Um se g u n d o t ó p i c o , q u E.' é f u n d a nH:~ n t a 1 , é a .::..c.o.n.d..l..~.t.l--d.i.\..J..f:ma.n.d.a.:.., • 

Uma an~l ise do mercado brasileiro revela um mercado pouco 
exigente:, pouco sofisticado e com baixa renda. 

A renda das fam{lias brasileiras, a renda per capita e: os 
sal~rios, estio entre: os mais baixos do mundo. 

Procuramos também analisar algumas empresas ~ue: t&m 
competitividade: internacional, que: seriam modelo para seus 
concorrentes, e: o comportamento do empresariado nacional, que: nos 
Gltimos anos nio investiu em tecnologia, como um tdpico do 
t e r c e i r () a t r i b 'J t o .:_c_o_dk~___d.z\.!L_.E.utP..r..E..s.as..._f.:.O.t:.rur:.t.:..e.c.l..o.r~..:.. Em 
nossa an~lise, notamos que: esses investimentos não ocorFe:ram 
por v~rias raz5es, entre elas; 
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O ganho no mercado fjnanceiror mais atraente devido a alta da 
infla~ão e os er~mas de jnstaQilJdade eolítjca e ecooô~-o 
pais atravessou crises com perda do dinamismo. 

Procuramos ainda, explicar a perda da 
capacidade competitiva do pa{s, fazendo uma an~~ise histdrica da 
nossa industrializa~ão, implantada debaixo de 
um _forte protecionismo do Estado, at,avis do modelo de 
substitui~ão de importa~~es. Não havia com quem competir, pois o 
pa{s se fechou para as importa~~es, perdendo tambim a capacidade 
de importar tecnologia par~ se modernizar. A intervenção do 
Estado, o protecionismor as leis de reserva de mercado, 
contribu(ram de forma dr~st ica, para que o pa{s perdesse a 

oportunidade de construir seu diferencial. São poucas as empresas 
competitivas no mercado internacional e mesmo essas passam por 
dificuldade de modernização. Acabam esba~rando nas leis 
prot ec i on i st as. Sendo este o quarto at r·i but o estudado 
"Estrategia. Estrutura e ConJ;.O.r:.r..ên~;ia Emeresar:ial • .. 

Revimos ainda a pauta de importaç~es e exporta~~es, e comprovamos 
a situa~ão de isolamento da economia brasileira, que praticamente 
estagnou no comircio mundial. As exportaç:Bes crescendo muito 
pouco, e representando muito pouco no volume de comircio mundial, 
o mesmo valendo para as importa~~es. 

A parti r da premissa da t:.d.ucad\o, das r:..e.í.t:.tr.Jll.Q.S. quE' devem ser 
executadas, da nossa industr ia 1 iza~ão sob a proteção Estatal, do 
f..e.L:.h.a~n.t.o_____d_Q e t; o Q.Q.D.Ú.s.\., a c o n se q ii & n c i a f o i c 1 a t" a : E?. e r d a r;J ~ 
~eet it ivi~~ inevitável. 

Não havia parimetro para o consumidor exigir, 
concorrência em melhor situação tecnoldgica. 

não havia 

Alguns setores da economia, atingiram, é bem verdade, essa 
capacidade competitiva internacional, e dela estão usufruindo. 

O pafs praticamente parou de crescer, criando problemas sociais 
como desemprego e queda no n(vel de renda, que forçou um mercado 
de produtos sem qual idade. A prosperidade interna não foi criada. 

Hoje, temos necessidade de criar 2 milh~es de empregos novos, e 
ao invés disso, são feitas demissges em massa. Isto, s6 em São 
Paulo, onde ~stá localizado grande parte do parque industrial 
brasileiro. 



Com a retomada do crescimento, com pol(ticas econ8micas 
coerentes,mudanças no sistema educacional, novos investimentos e 
uma disposic~o de trabalho voltado para produtividade e eficilncia 
teremos as condiçies b~sicas para tornarmos a Naçio competitiva. 

METODOLOGIA 

Nossa pesquisa para a elaboraçio desta disserta,io, baseou-se ~m 
Revisio Bibliogr~fica, leitura de artigos de periddicos, revistas 
e publicaçies e ainda na nossa observaçio e vivincia da situaçio 
de empresas. 

Realizamos muitas entrevistas com pessoas ligadas ao setbr 
empresarial nacional e internacional, e elaboramos nossas 
conclusies sobre pontos citados nesse trabalho. 

Nio foi executada por nds, mas utilizamos como dados secund~rios 
uma pesquisa elaborada para a FIESP, pela Ernst & Young e American 
Chamber of Commerce for Brazil, cujo tema vinha ao encontro de 
nosso trabalho. Seus resultados vieram comprovar nossa hipdtese.* 

Utilizamos ainda uma pesquisa de 
serviu da base para a coleta 
necessit~vamos. 

mercado 
de dados 

da Intercience, 
secund~rios de 

que 
que 

Chegamos a comprovaçio de que a ~ituaçio de nosso pa{s ~ cr{t ica. 

Estamos atravessando um per{odo de transiçio e, os ajustes 
econ6micos, ainda nio estio surtindo o efeito desejado. Nosso 
intuito, com esse trabalho, ~ de que ele possa servir para uma 
tomada de consciincia do governo, dos empres~rios, dos educadores. 

* Pes~uisa : Manufatura de classe mundial no Brasil -um estudo da 
capacidade competitiva. Ernst & Young- 1990 
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CAPiTULO 1 - CONDICÕES DOS FATORES DE PRODUCIO 

·A posição das nações sobre os ~atores de produção como •ão 

de obra especializada e in~raestrutura necessária para a 

indústria competir·. <1> 

As condiç8es dos fatores de produçSo para que as empresas 
tornem-se competitivas e encontrem seu diferencial podem ser 
consideradas como a base do desenvolvimento da Nação e por ela 
devem ser criadas para dar ls ind~strias capacidade para compet irr 
no mercado interno e no mercado internacional. Este i um conceito 
moderno sobre os fatores de produção. Desde os economistas 
clássicos a relação entre TRABALHO, CAPITAL, TERRA, era 
considerada a fonte primeira ou os fatores de produção necessários 
para o desenvolvimento empresarial. 

De acordo com recente artigo publicado no "The Economist• e 
transcrito pela Gazeta Mercantil de 29/01/92, vimos que : at~ 
recentementer os economistas tinham poucas coisas interessantes a 
dizer sobre crescimento economtco. Agora a situação está se 
modificando. E os efeitos poderio ser profundos. 

Os especialistas em previsies discutem de modo interminável sobre 
o crescimento neste ano Cati mesmo neste trimestre) e no prdximo. 
Os assessores econ8micos dizem aos ministros que este corte fiscal 
ou aquele aumento nos gastos p~blicos levarão o pa{s a crescer. 
Para alguns crfticos, o problema i que esta obsessão com o 
crescimento acaba deixando aspectos como sua sustentabilidade de 
fora. Mesmo segundo seus pr6prios parimetros, os economistas 
tim-se mostrado ignorantes neste assunto. 

O que permanece obscura é a 
curto e de longo prazo. Para 
irá aumentar de um ano para o 
apropriada de crescimento. 
diferença existente entre 
produção, depois examinam as 

distinção entre o crescimento de 
prever se a produção de uma economia 

prdximo, não se usa uma teoria 
Os economistas examinam primeiro a 

produção corrente e capacidade de 
forças (confiança dos consumidores, o 

(1) Porter, Mlchael Prof. "The competltlve Advantage of Natlons" 
Harvard euslness Revlew March - Aprl 1 so, 
no.2 p.p.73, 
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ciclo da formaçio de estoques, a situa,io das d~mais ~conomias ~ 
outros d~talh~s> qu~ af~tario ~ssa dif~rença no decorr~r dos 
prdximos meses. E o resultado disso i a pr~vlsio d~ cr~scim~nto. 

Tais pr~visies sio suficientemente informativas para serem 
levadas a s~r1o pelos governos e p~los mercados financeiros. Mas 
elas se limitam a prever flutuaçies em torno d~ uma tend&ncia, no 
decorrer de um c i c lo de negócios. Par·a pre.visies d~ longo prazo 
estimativas d~ quanto a produçio ir' cresc~r de uma dicada para 
outra, este enfoque nio tem utilidade alguma, porque o que importa 
neste caso nio i a diferença entre a produçio e a capacidade, mas 
a tendinci~ de longo prazo da capacidade de produçio. 

Por que a produtividade cresceu menos nos Estados Unidos nas duas 
dltimas dicadas? As reformas dos anos Thatcher serviram para 
aumentar o índice de cr~scim~nto. no longo prazo? Por que os 
economistas do Japio, da Coria do Sul, de Taiwan ~ dos demais 
tigres asi~ticos se expandiram num espantoso ritmo nos dlt imos 
quarenta anos, enquanto na 'frica se r~gistrou ~stagnaç~o ou 
decl{nio? Quanto tempo os pa{ses do Leste necessitaria para se 
equipararem aos n{veis ocidentais? Uma resposta a estas perguntas 
exige algo que a ctencia econ&mica ati agora nio foi capaz de 
fornecer: uma compreensio das forças que regem o crescimento de 
longo pr-azo. 

Existe uma teor-ia a esse respeito. Ela foi elaborada por Robert 
Solow, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos anos 50, e 
tem sido muito modificada e melhorada desde entio.Mas esta assim 
chamada teoria neoclissica i claramente inadequada, a tal ponto 
que seus ensinamentos pr-aticamente nio influem sobre as decisies 
de pol(tica econ&mica. Somente agora começam a aparecer sinais de 
mudanças. Os defeitos da teoria s~o o ponto de partida para novas 
idiias que, com um pouco de sorte, poder~o colocar- um ponto final 
na infase exagerada no curto prazo na economia, tornando o longo 
prazo importante ~ara os respons~veis pelas decisSes de política 
econômica. 

O ponto central da teoria neocl~ssica i uma equaçio, conhecida 
como funçio de pr-oduçio, que afirma que a produçio de uma economia 
depende da quantidade de capital e de mio-de-obra empregada. A 
teor-ia tambim fez algumas pr-emissas. Em primeiro lugar, se for 
duplicada a quantidade de capital e de m~o-de-obra, o resultado 
ser-~ o dobr-o de produçio. Esta i a premissa dos retornos 
constantes de escala. Em segundo lugar, se forem acrescentados 
mais capital a qualquer contingente de mio-de-obra ou .mais 
mio-de-obra a qualquer volume de capital, haver~ aumento cada vez 
menor na produçio~ para cada fator de produçio, mantendo-se os 
demais fixos, h~ retor-nos decrescentes. 
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Essas pr~missas par~ciam ser plaus(veis. Elas tamb~m eram 
consistentes com o mundo imagin~rio que os economistas chamam de 
competiçio perfeita. No entanto, elas tim uma conseqUincia 

. espantosa. Numa economia na qual o total ,de capital est' 
crescendo mais depressa que o contingente d~ trabalho, o retorno 
sobre os novos investimentos (ou seja, sobre novos aumentos no 
total de capital) deve diminuir com o passar ~o tempo. Para os 
pa{ses industrializados isso nio aconteceu: os retornos sobre 
investimentos foram mais elevados nas ~ltimas d~cadas do que no 
final do s~culo passado e no in(cio deste. 

A teor- i a· tamb~m de i >~a i mp 1 í cito que os países pobr-es dever- i â·m 
crescer mui to mais depr~ssa do que os países r-icos: os 
investimentos num país com POIJCO capital deveriam incentivar a 
produçio de maneira mais possante do que um investi men.t o da~:; 

mesmas proporções feito I m•J i to capital. n•Jnt pars com 

. 
A teoria neocl~ssica tem uma resposta para isso: o progresso 

tecno16gico. Apesar de os retornos diminuírem na medida em que se 
acrescenta mais capital a uma economia, esse efeito ~ superado 
pelo fluxo d~ nova tecnologia. Isso poderia explicar os motivos 
pelos quais a maioria dos pa{ses pobr~s nio cresceu mais depressa 
do que os países ricos. 

Para Scott, a medida do capital que apa~~ce na funçio de 
incorreta, volta para a mudança no total líquido de capital ou 
seja, o inv~st imento bruto menos a depreciaçio. Isso deixa 
impl {cito que a depreciaçio i um pr-ocesso físico que reduz a 
produtividade do capital. Errado, diz Scott. As m~quinas, desde 
que sejam adequadamente conservadas, podem funcionar nos termos da 
sua capacidade prevista durante anos por muito tempo alim do 
momento em que a funçio de produçio as considera como tendo 
E~vaporado. 

Isso sugere que o simples investimento bruto, sem quaisquer 
deduções, seria a melhor medida das mudanças no volume de capital. 
Sim mas aí existe um problema, diz Maurice Scott. A soma de todos 
os investimentos brutos do passado nio fornece uma boa medida do 
total porque nio h~ como saber quanto cada peça do velho capital 
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est~ cont~ibulndo pa~a a p~odu~io total. A id~ia d€ uma fun~io 
de p~odu~io que ~elacione o nível d€ p~odu~io no nível de capital 
precisa S€~ abandonada. O m€lho~ qu€ S€ pode faz€r i usar as 
mundan;as no capital ou s€ja, os investimentos b~utos para 
explicar as mudanças na produ,io. 

Scott tambim considera o processo tecnológico crucial para 
compreender o crescimento. Mas ele trata o i~vestimento bruto e o 
progresso tecnol óg i c:o como e:·:atamente a mesma coisa. Num estudo 
cl~ssico, "Inven;io e Crescimento EconSmico", Jacob Schmookler 
analisou quase mil importantes invençies em quatro ind~strias 
(agricultu~a, ferrovia, refinamento de petróleo e fabricaçio de 
papel) feitas no mundo inteiro entre 1800 e 1957. Nos casos em 
que um estímulo para a invençio pode ser identificado, em quase 
todos foi um estímulo econSmico <ou seja, a inven;io era 
necessar1a pa~a alguma finalidade da ind~st~la); em nenhum dos 
casos isolados o estímulo foi alguma descoberta científica 
part ic•Jlar •• 

"As invençies sio motivadas po~ fatores similares aos que causam 
os investimentos, ou seja, pela sua rentabilidade esperada", diz 
Scott. As inova,ies nio caem do ciu, como no mundo da teo~ia 
neocl~ssica. O conheci~ento e o investimento, a~gumenta Scott, 
discordando de Rome~, sio insepar~veis. 

Nos seus t~abalhos mais ~ecentes, Romer insiste que o esfo~ço 
analítico para sepa~ar as duas coisas vale a pena. Por que 
dicadas de grandes investimentos deram tio poucos resultados na 
índia e tantos sucessos na Co~iia do Sul e em Taiwa~? Talvez 
porque os investimentos na india tenham ocorrido por tr~s de 
barreiras a competiçio e aos investimentos estrangeiros, ao passo 
que os investimentos nos tigres asi~t icos se misturam com um 
copioso fluxo de novas idéias. Métodos de produ;io, design de 
produtos e outras formas de p~opriedade intelectual tem sido mal 
anal isaclos. 

A nova teoria do crescimento J~ est~ dando resultados. Estudos 
realizados por Robert Barro, de Harvard. e por outros, se 
utilizaram do enfoque de Paul Romer em estudos empíricos que 
comparam os (ndices de crescimentos em pa(ses diferentes. Em 
termos estatísticos, o enfoque parece funcionar. Em termos 
econ8micos, seus resultados sio impressionantes: falta de capital 
humano (ou seja, de educa;io), enio falta de investimentos em 
capital físicos, i o que impede os países pobres de se equipararem 
aos países mais ricos. 

N•Jma veia 
est i mat i va.s 

similar, Daniel Cohen da Cepremap 
de índices vi~veis de crescimento ao 
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as ~conomias em reforma na Europa Oriental <onde os padr3es de 
educa,io sio comparativamente elevados): ele chegou a índices de 
crescimento da renda das pessoas que oscilam entre 3 e 3 7 5% ao 
ano. Richard Baldwin. da Universidade de Columbia, usou um modelo 
Romer para fazer estimativas dos efeitos do programa de mercado 
~nico da Comunidade Europiia <CE> sobre o crescimento desses 
países. A teoria tradicional de crescimento simplesmente nio era 
capaz de abordar tal questio: ela nio continha qualquer tipo de 
mecanismo por meio do qual a liberaliza;io co~ercial (ou qualquer 
outra coisa alim do "progresso tecnoldgico") poderia causar um 
aumento no índice de crescimento no longo prazo. 

Mas dentro do arcabouço das idiias de Romer, a liberaliza;io 
comercial provavelmente <se bem que nio certamente> dever~ aumentar 
o índice de crescimento no longo prazo,por causa dos estímulos aos 
investimentos. O Relatdrio Cecchini da Comissio Europiia chegou~ 
conclusio de que o programa de 1992 dever~ aumentar a produ;io da 
CE de uma vez entre 2r5% e 6,5%r sem que isto cause qualquer 
efeito permanente sobre o crescimento. Usando as idiias de Romer, 
Baldwyn previu nao apenas um ganho ~nico m~ior, como tambim um 
aumento permanente no {ndice anual de cresimento da ordem de 0,25 
a 0,9 pontos percentuais. 

Na medida em que tais estudos se multiplicarem, o valor da nova 
teoria do crescimentos~ tornar~ cada vez mais claro. Mas seu 
maior efeito ser~ colocar uma nova ordem na agenda da política 
econ8mica. Ela i influenciada, bem mais do que a maioria dos 
políticos gostaria de admitir, pelos debates que eles raramente 
conseguem compreender, basta lembrar Keynes e a administraçio da 
demanda de 1945, ou Milton Friedman e o monetarismo nos anos 70. 
Ser em vez de se concentrar no ciclo de negdcios, os governos 
forem levados a pensar mais na educa;io, investimento, pesquisa, 
reforma comercial e assim por diante, isto representar~ um enorme 
avan~o. 

Romer e seus colegas acrescentaram~ teoria neocl~ssica mais um 
fator: o conhecimento. A nova teoria reconhece, em primeiro 
lugar, que o conhecimento, por exemplo, a respeito de como fazer 
coisas pode aumentar o retorno sobre os investimentos. Isso 
explica a evid~ncia sobre índices retorno no passar do tempo, e 
a nio convergincia dos (ndices de crescimento entre os pa(ses. 
Em segundo lugar, na nova teoria o conhecimento i um fator de 
produ;io que, como o capital, precisa ser pago diminuindo-se o 
consumo corrente. As economias precisam investir no conhecimento 
da mesma forma que investem em miquinas. Em terceiro lugar, como 
os investimentos feitos em capital podem tornar mais rent~vel o 
ac~mulo de conhecimento, a nova teo~ia admite a possibilidade de 
um c(rculo virtuoso no qual o investimento incentiva o 
conhecimento, e o conhecimento estimula o investimento. Assim, ~m 

aumento constante nos investimentos pode permanentemente aumentar 
o (ndice de crescimento de um pa(s uma idiia que a teoria 
tradicional negava. 
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Paul Romer elaborou mais a teoria, incluindo quatro fatores de 
produ~io: capital, trabalho nio especializado, capital humano 
<medido por anos de educaç~c per exemplo) e id~ias (que pedem ser 
medidas por patentes). A teoria de Romer porém, tim uma 
conseqUincia d~sconfort~vel. ~ inconsistente com a id~ia de 
compet i~io perfeita, na base tedrica nio apenas da teoria 
neocl~ssica de crescimento mas tamb~m de boa parte da economia 
moderna. 

Competi~io perfeita significa que as empresas aceitam o pre~o que 
governa o mercado e nio podem modific~-lo. Nos termos dos 
retornos constantes de escala. Se as empresas reduzem os seus 
preços para conquistar uma parcela maior do mercado, elas nio 
conseguem economias adicionais de escala e, consequentemente, se 
arriscam a perder dinheiro. 

Com tris <ou mais) fatores, a premissa dos retornos constantes de 
escala nio funciona mais. Englobando todos os fatores, a funçio 
de produ~io mostra retornos crescentes: se forem duplicados todos 
os fatores, a produçio mais do que dobra. Neste mundo tedrico, as 
empresas podem cortar os preços, aumentar a produçio e graças aos 
custos menores fazer lucros maiores do que antes. Cem os retornos 
crescentes, portanto, a compet l~io cl imperfeita uma outra maneira 
de se dizer que as empresas sio estabelecedoras de preços e nio 
recebedoras deles. Esta mudan~a pode parecer insignificante mas 
vira a teoria econBmica de cabeça para baixo. 

Apesar disso, o enfoque adotado por Paul Romer provavelmente 
dever~ formar a base das teorias de crescimento econ8mico nos 
prdxlmos anos. O abandono da premissa da compet içâo perfeita nio 
significa mais, dadas as técnicas matem~ticas dispon{veis , a 
necessidade de se abandonar a maior parte das an~l ises formais dos 
sistemas econBmicos. 

Se o enfoque defendido por Paul Romer se transformar na nova 
ortodoxia, o seu principal desafio provavelmente ser~ uma outra 
teoria desenvolvida por Maurice Scott, do Nuffield College, em 
Oxford. As diferenças entre as duas servem para lançar luz sobre 
as quest3es que a nova gera;io de tedricos do crescimento terio 
de enfrentar. ~ 

No entanto, a teoria continua tendo um aspecto estranho. Por 
exemplo, ela deixa impl{cito que um aumento sustentado de 
investimentos nio servir~, em si, para elevar o (ndice de 
crescimento de longo prazo de uma economia. Na medida em que 
cresce o total de capital, uma parcela maior dos investimentos de 
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cada ano precisa ser reservada para a subtitui,io das m~quinas 
antigas que vio desgastando-se. Um aumento dos investimentos, 
afirma a teoria, ir~ causar uma eleva,io no capital total mas 
apenas até que os investimentos voltem outra vez a ser exatamente 
suficientes para manter a quantidade de capital est~vel. 

Portanto, um aumento permanente de investimento pbr exemplo, de 10 
para 12% do PIB todos os anos causar~ apenas um aumento 
transitório no capital total e, conseqUentemente, no produto. 
Portanto, em ~ltima an~l ise, i o progresso tecnológico, e nio os 
Investimentos, a locomotiva do crescimento. 

A teoria neocl~ssica nio fornece uma resposta convincente sobre o 
progesso tecnológico e como ele ocorre. Ela supie que novas 
Tecnologias caem do céu como aleatórios avan,os cient{ficos. 

Em termos estat{sticos, o progresso tecnolÓgico i· o res{duo ·a 
coisa que i respons~v~l por qualquer crescimento que nio pode 
ser explicado de outra forma. 

Foi apenas recentemente que v~rios caminhos de pesquisa come,aram 
a se juntar para formar uma teoria de crescimento radicalmente 
nova. No futuro, os historiadores provavelmente dirio que o 
renascimento da teoria de crescimento econ8mico come,ou em 1983 , 
com uma tese de doutoramento da Universidade de Chicago,intitulada 
"Dynamic Competitive Equilibria with Externalities , Increasing 
Returns and Unbounded Growth".Seu autor foi Paul Romer, atualmente 
catedr~t ico da Universidade da Califórnia, em Bekerley, e "fellow· 
do instituto Canadense de Estudos Avan~ados. De 1~ para c~. 
surgiam contribuiçies para uM~ teoria que parece ter mais 
probabilidades de se encaixar nos fatos". 

Hoje, considera-se a 
TECNOL6GIA e INFRAESTRUTURA 
base do desenvolvimento 
empresas e as naç~es. 

relação MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
os fatores que indiscutivelmente sio a 

que traz a competitividade para as 

A relação entre os tr&s fatores deve ser perfeita, para que 
a m~quina possa produzir ajustada, de maneira correta, com 
produtividade e eficiincia. Se uma falha é detectada em um dos 3 
fatores, ser~ diffcil o ajuste, mas nunca imposs{vel. O trabalho, 
hoje mão de obra especializada, pode ser considerado como a chave 
do sucesso da produtividade. O elemento humano deve estar 
preparado para 1 idar com o capital tecnologia, pois sem o preparo 
não ter~ condiçies de produzir e alcançar efici&ncia. H~, como 
dissemos anteriomente um cfrculo vicioso onde a especializaçio 
9Era produtividade; para inovar necessitamos de investim~ntos em 
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tecnologia e aí ~hegamos i p~odutividade. Pa~a lida~mos com essa 
tecnologia, temos necessidade de mio de obra capaz, que tem a base 
da especializaçio na educaçio. 

Tecnologia capital hoje tamb~m um dos pontos importantes 
f 

para que uma empresa •e torne moderna e alcance a competitividade 
e seu diferencial. Novas miquinas e tamb~m novos m~todos de 
produçio e administraçio~ surgem com grande rapidez e a empresa 
deve estar apta para absorver e ajustar suas ireas de produçio 
para tanto. Para se obter a tecnologia necessiria~ ~ preciso 
investimentos e recursos financeiros. Estes estio escassos, sendo 
que a emp~esa necessita de um bom desempenho para consegui-los. 

Infraestrutura terra, ~hoje dada e c~iada pelas naç;es enquanto 
país politicamente organizado que devem promover o desenvolvimento 
necessi~lo para que possam suprir seu parque produtivo de energia 
em abundincia~ ~gua, saneamento e vias de acesso necess,rios para 
um bom funcionamento empresarial. 

Analisaremos~ seguir cada um destes itens , tendo em vista a 
situaçio em que se encontra nosso pa(s. 

1.1.- M~O DE OBRA ESPECIALIZADA 

O Brasil encontra-se defasado em relaçio a outras naç;es com a 
m~o de obra especializada que tim a educaçio como base. 

O pa(s nio investiu em ed~caçio b'sica nos ~lt imos 
anos, portanto nio preparou a mio de obra futura para 1 idar com as 
novas tecnologias. As pesquisas publicadasr realizadas com 
empresas, apontam como um dos pontos fracos, a nio exist&ncia de 
mio de obra qualificada, a falha na educaçio.(2) 

Sem esta mio de obra, nâo se consegue a eficiincia, a produtivi
dade e a conseqUente competitividade. 

(2) Ernst & Young op.clt. 
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O quadro abaixo mostra o aumento do índice de analfabetismo no 
país~ que passou de <33X em 1970 para 39X em 1980>. 

QUADRO 1 

indice de Analfabetos <X> e Popula~ão <em HilhÕes> 

1940 1950 1960 1970 1980 (85) 
• ------------ --------- -------- -------- --------·--------------

Popula~ão 

·------------
' • 

:Analfabetos 
• ·------------

41 52 

56% 51% 

Fonte : IBGE. - ano de censos 

70 90 120 
' --------•--------------

39% . 33% 
• --------·--------------

Os dados revelados pelos censos, apontam o anaifabet ismo em 
pessoas com mais de 15 anos, indicando que houve um certo 
investimento, porém baixo, para o combate ao analfabetismo das 
crianças, tendo diminuído o analfabetismo do adulto~ de 1960 para 
1970, refletindo assim as primeiras conseqUincias dos 
investimentos que estavam sendo feitos durante os anos anteriores, 
um investimento quantitativo, aumentando o n~mero de escolas e 
matr(culas. Porém em 1985, 7 milh~es de Jovens entre dez e 
dezessete anos estavam completamente fora do processo educacional 
formal. Na faixa et~ria de escolarizaçio obrigatdria (7-14 anos), 
existiam 4,5 milh~es de crianças sem freqUentar escola.(3) O {ndice 
de analfabetismo entre crianças, saltou de 32% em 1981, para 34% 
em 1986, a despeito do aumento quantitativo da rede escolar de io. 
grau, que foi insuficiente para o aumento populacional registrado 
na mesma época. Para o ano letivo que se inicia, 1992, o n~mero 
esperado de crianças que deveria ficar fora das escolas <P~blicas) 
é de 5 milh~es, o que mostra a precariedade do ensino b~sico, que· 
se refletir~ na formaçio da mio de obra especializada, nos, 
prdximos anos.(4) ' 

~ 

---------------------------------------------------------------~-(3) Fonte: FIESP- Documento Livre para crescer- outubro 1990'. 
(4) Jornal da TV. Manchete- semana de 19 a 25 de Janeiro de 1992. 
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O Prof. M~rio H~nriqu~ Simons~n, ~m 1969, j~ d~dicava ~m s~u 
livro ·Brasil 2001.(5), um capítulo ao probl~ma ~du-cacional 
brasil~iro. 

Afirmava qu~ havia um contrast~ flagrant~ nos anos da 
r~construçio do pds- gu~rra ~ntre os país~s da Europa ~ ~sia 
(Japio> ~os consid~rados subd~senvolvidos. A rapid~z com qu~ os 
prim~iros s~ organizaram e conseguiram sua r~~up~raçio ~a lent idio 
d~ d~senvolvimento dos s~gundos, qu~ nio passaram p~la d~vastaçio 
da gu~rra. Um dos pontos b~sicos para que tiv~ss~m conseguido sua 
r~cup~raçio foi Justam~nt~ a organização do ~nsino b~sico. 

Simons~n traçou ainda um diagndstico sumario do probl~ma 
educacional brasil~iro, chegando a 3 conclusW~s= 

A> como pa{s subd~senvolvido, o Brasil ainda apresenta índices 
alarmantes d~ analfabetismo ~ de d~ficiincia de 
escolarização; 

B> nio obstante, a situação ~ hoj~ b~m menos dram~t ica do qu~ h' alguns decinios atr,s; tem havido consider,vel esforço. 
quantitativo na ampliação do nosso sist~ma ~ducacional; 

C) a produtividade .do sistema b~sico i lament~velmente baixa, 
·o Brasil nio gasta absurdamente pouco ~m ~ducaçio, mas 
absurdamente mal." (6) 

O diagnóstico do Prof. M~rio Simons~n, feito h~ vinte anos, ~ 
perf~itamente v~lido hoje, cremos at~ com um agravant~. a situaçio 
piorou, pois o índice de analfab~tos aumentou, como vimos no 
qt.J.adro i. 

A estagnar;.ao 
qualidade, e com 
tem uma evasão 
Al~manha, 14% do 

do ~nsino brasil~iro foi total, piorando ~m 

uma grande ~vasio da escola primaria. O Brasil 
de 82% no final do io. grau, contra 5% da 

Ur·ugua i • 

(5) Slmonsen, Mário Henrlque,erasl I 2001 ~o.edlção, Apec ED. 
RIO de Janeiro 1969 Cap.VI I I 

(6) Campos, Roberto , In Slmonsen Mário Henrique, p.p.212 op.c.t 

Pg.14 / 



QUADRO 2 

Compara~ão dos índices de evasão escolar no final do 
------------------------------------------~---------------

io. grau ea dez países (em~> 

JapSo •••••••••••••••••••••••••• 1 

Alemanha ••••••••••••••••••••••• s 

Uruguai •••••••••••••••••••••••• 14 

URSS ••••••••••••••••••••••••••• 20 

Iraque •••.••••••••••••••••••••• 29 

China •••••••••••••••••••••••••• 32 

Paquistio •••••••••••••••••••••• 51 

Mo~ambique ••••••••••••••••••••• 61 

B~asil ••••••••••••••••••••••••• 82 

Haiti •••••••••••••••••••••••••• 85 

Fonte: Unice~ (7) 

Os n~meros sao alarmantes, colocando o Brasil fora dos 
padr3es dos pa{ses do io. Mundo, tendo ainda, como conseqUincia, 
o reduzido n~mero de estudantes, que chegam a ingressar em uma 
universidade. De cada 100 alunos que ingressaram no io. grau em 
1978, apenas cerca de 6 chegaram a uma universidade em 1989. 

(7) Extraido da revista Veja/ano 24 No.47 de Novembro de 1991 
edi~ão 1209 p.p.49 
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QUADRO 3 

O Funil Escolar 

100 ••••••••••••• 1978 ia. série 

55r3••••••••••••1979 2a. série 

46r2 •••••••••••• 1980 3a. série 

37r2 •••••••••••• 1981 - 4a. série 

38r5••••••••••••1982 5a. série 

29r0••••••••••••1983 6a. série 

23r2 •••••••••••• 1984 7a. série 

18r3 •••••••••••• 1985 8a. série 

21r4 •••••••••••• 1986 io. colegial 

15r0 •••••••••••• 1987 - 2o. colegial 

11r8 •••••••••••• 1988 3o. colegial 

5r9 •••••••••••• 1989 Superior 

Fonte: HEC (8) 

Note-se que h~ uma tentativa de volta para se cursar o colegial, 
mas que logo volta a cair, chegando a este baixo {ndice de 6 
alunos, na universidade. 

Infelizmente, o pais nio se preparou enio prepara a mio de obra 
especializada para lidar com as novas tecnologias, perdendo assim 
sua competitividade. 

<8> Idem Revista Veja r p.p.49 
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Tomemos como compa~aç~o os pa(ses asiiticos, que iniciaram o 
processo competitivo com explo~açio intensiva de mio de obra semi 
qualificada, como uma etapa pa~a o "salto de qualidade". 

Hoje, nos pa(ses como Cingapura, Cor~i~, a educaçio ~ 
obrigatória. A criança deve ir para a escola e os pais sio 
responsiveis por isso, e quando nio seguem essa norma, chegam 
inclusive a perde~ direitos como seguridade social e ainda estio 
sujeitos ~s rigorosas penas da lei. 

Nesses países, o ensino~ iniciado aos 6 anos de idade e termina 
aos 16 anos, em regime de tempo integral e quem nio completar pelo 
menos 9 anos de ensino elementar, nio tem oportunidade de emprego 
no mercado de trabalho. 

Com isso, estio conseguindo transformar a qualidade da mio de 
obra, que passa a ser especializada para atender as necessidades 
da empresa moderna, para que esta alcance altos {ndices de 
eficiincia e produtividade, conseguindo desta forma seu 
diferencial competitivo para poder ingressar no mercado 
internaciona1.(9) 

Em nosso pa(s, a obrigatoriedade nio ~seguida, chegando mesmo, 
ao aumento de analfabetismo infantil, O pais vem 
passando por uma crise crBnica no processo educacional, pois desde 
1970, fala-se em reforma, em novas escolas, melhor aparelhamento, 
em novos hor~rios, e a situaçio esta cada- vez mais grave, 
inclusive com crianças fora da escola, por falta de vagas. 

A carga hor~ria e o n~mero de dias letivos, também sio muito 
baixos se comparados com outros países - Quadro 4 -

(9} "Tigres Asiáticos uma 1 lção para a América Latina" 
Revista Indústria e Produtividade No.26 Agosto de 1991 p.p. 

/ 
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QUADRO 4 

CARGA HORÁRIA Ensino Básico 

Horas de aula e a duração do ano letivo em 8 Países 

Japão 

França 

Itália 

Inglaterra 

EUA 

Venezuela. 

Argentina 

Bras i 1 

Carga Horária 
semanal 

32 a. 37 H. 

27 a 30 H. 

27 a 33 H. 

30 a 35 H. 

38 H. 

25 a 30 H. 

25 H. 

12 a 30 H. 

Fonte Revista Veja No.47 Pag.49 

dias 
letivos por ano 

240 

220 

200 

200 

190 

180 

185 

180 

O Prof. Simonsen possuía est~ preocupa,io com os dias letivos, 
porem no qu~ se r~fere as universidades, de acordo com o texto o 
abaiHo 

·Grande parte do ano letivo das ~aculdades tem sido 
absorvida pelas ~érias e pelas greves. A Lei de Diretrizes 
e Bases exige um mínimo de 180 dias de período escolarr mas 
na práticar esse período ~reqüentemente se tem reduzido a 
120 dias úteis. O desperdício de espaço e de tempo não só 
onera consideravelmente os custos universitários do ensinor 
como gera uma capacidade ociosa. que poderia dar ~ácil vazão 
ao problema dos excedentes.· Quadro 5• <10) 

(10) Slmonsen, Mário Henrique, Brasil 2001 4 Ed. APEC R.J. 1969. 
p,p,234A 
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QUADRO 5 

Custo do Ensino Universit~rio comparado com outros países 
------------------------------------------------------------' 

Por aluno- em US$ mil (Unlv.P~blicas) 

11 Reino Unido 

E.U.A 

Brasil 

Fonte : OESP 22/0l/9.2 

I 

Australia 
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Japao 
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Simonsen fala das universidades7 mas no ensino bisico ~ aplicado 
o mesmo processo7 pois a lei ~ para todos os níveis. No ensino 
b~sico7 nio hi o desperd{cio de espa~o 7 pois as escolas p~blicas 
chegam a possuir 3 turnos de alunos, o que ~ desastroso para as 
crian~as do io. grau, pois nio conseguem ter o período necess~rio 
para serem perfeitamente educadas, o espa~o 'de tempo~ muito 
curto. 

Note-se ainda, pelo Quadro 4 7 que o Brasil possui uma baixa 
carga horiria semanal, e esti entre os países com menos dias 
letivos, no Japio, uma crian~a passa na escola 52% do tempo a mais 
que uma americana e na Alemanha, anualmente, sio 2 meses mais. 
Isto significa que os pa{ses asi~ticos estio passando~ frente dos 
EUA, por terem se dedicado integralmente~ educaçio e ao estudo, 
atigindo os elevados graus de eficiência e qual idade em suas 
economias. 

O custo do ensino universit~rio tamb~m ~muito alto, havendo o 
desperdício de espa~o e do n~mero de estudantes para cada 
professor.C11) No Brasil, a relaçio ~de 8 estudantes para cada 
professor, quando o padrio internacional ~de 12 a 15 estudantes 
para cada professor. Conv~m salientar que esta rela~io diminuiu 
pois em 1964 t{nhamos em média 4,7 alunos para cada professor. 

Os pa{ses que estio conseguindo alcan~ar sua compet it ividade, 
tim, portanto, dedicado todos os esfor~os para acabar com o 
analfabetismo, reformulando seus sistemas de educaçio.<12> 

Al~m dos países asiáticos, tamb~m na Europa, existia e existem 
paÍses que tim problemas como estes. Portugal, por exemplo, no 
começo da d~cada de 80, tinha uma situaçio semelhante a do 
Brasil. O índice de analfabetismo era alto, cerca de 20% da 
populaçio, um ter~o das crian~as abandonava os estudos antes de 
completar os 9 anos de escolaridade obrigatdria, os professores 
eram mal remunerados, as escolas estavam em péssimas condiçaes e 
havia uma superlotaçio das salas de aula. Com a entrada de 
Portugal para a Comunidade EconSmica Europ~ia, em 1986, era 
preciso fazer uma reforma educacional para reverter o quadro, e 
alcançar bons resultados. Conseguindo um empr~stimo externo de 
950 milhaes de dólares para as reformas necess~rias, o governo 
português decidiu ainda dividir as resposabil idades com as 
prefeituras e as empresas de diversas regi5es do pa{s que foram 
beneficiadas com as melhorias, compelindo-as a participar da 
administraçio das escolas. 

(11) Apesar de no Brasil serem computados Professores 1 igados ~ 
inst ituiçio e que nao estejam ministrando cursos, eles oneram 
o custo total do ensino universitirio. 
C12> Fonte: OESP 22 de Janeiro de 1992. • Universidades Federais 

são Caras" 
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Em 1990, o analfabetismo portugu~s baixou para 13,3% sendo que· a 
meta ~ chegar aos 2% no ano 2000. Portugal est~ tentando sua 
reforma educacionalr conseguindo bons resultados, mas ainda 
enfreta problemas como o da evas~o escolar. Cerca de 200.000 
crian;as protuguesas, 30% delas com menos de 14 >anos de idade, 
est~o fora da escola. 

Quase todas recebem sal~rio que n~o chegam a 3/4 do sal~rio 
mtnrmo do pa(s- 220 US$ • O governo vem tentando solucionar o 
problemar fenecendo merenda escolar para os alunos do ciclo 
b~sico e transporte gratuito para alunos que moram afastados das 
escolas (13> 

Outro Pa(s que passou por uma grande reforma no sistema 
educacional e que est~ se sobressaindo como na;~o competitiva~ o 
Chile. Ainda na ~poca da ditadura militar, o sistema educacional 
foi fragmentado e entregue aos munic{pios, dando enorme agilidade 
~s escolas e transformando o minist~rio da educaç~o em agincia 
repassadora de recursos e fiscaliza;io da qualidade de ensino. A 
democracia Chilena cadastrou apenas 150 000 alunos que se evadiram 
da escola, est~ analisando caso a caso as razões da abandono e 
pretende reintegrar os estudantes ao sistema educacional. (14) 

Com estes exemplos, vemos que o quadro brasileiro pode ser re
vertido, se a reforma do sistema educacional for elaborada com 
seriedade, dedicaç~o e principalmente com o propdsito firme de 
desenvolvimento, apesar do n~mero elevado de analfabetos da 
populaçio brasileira. 

Para se ter uma mio de obra qualificada~ necess~rio que existam 
pessoas educadas, que saibam exatamente com que produtos e 
m~quinas estio lidando enio se 1 imitem a atividades mecinicas. 

{13) nA guerra Mundtaln, Revista VeJa 20 de Novembro de 1991 
Edição 1209 p.p.53 

(14) Idem. 
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Na pesquisa realizada pela Ernst 
a FIESP, junto a 220 empresas dos 
aponta, como uma das barreiras 
conhecimento sobre novos métodos 
Esse~ um problema cr{tico. 

& Young Ci5),em colaboraçio com 
diversos setores produtivos, 
~ competitividade, a •falta de 
e t~cnicas administrativas·. 

Entre 
estavam:: 

os pontos específicos mencionados pelos pesquisados 
' 

1. A educaçio primarta, secundiria e universit~ria é 
freqUentemente de m~ qualidade resultando em: 

Altos índices 
esforços da 
técnico; 

de analfabetismo, 
empresa no sentido 

o cttJe ,atrasa os 
de treinamento 

Falta de mio de obra qualificada em atividades 
técnicas; 

- Escassez de pessoal competente na ~rea profissional 
t~cnica, e 

Fraco preparo empresarial por parte da alta e média 
gerinciaa 

2. H~ falta de material técnico em portuguis ca~sado, em 
part F: por~ 

Falta de publ icaçges no Brasil e pesquisas 
universit~rias sobre tdpicos relativos ~ 

-Fraco intercimbio entre o setor privado e os d~
partamentos técnicos das principais universidades, 
f:~ ,. 

(15) Pesqulsa,Manufatura de classe mundial no bras I 1, um estudo da 
poslçAo competitiva Ernst & Young, FIESP, Amerlcan Chamber of 
commerce for Brasil - 1990. ,, 

f 
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- Incapacidade da maioria dos engenheiros de ler em 
ingl&sy a l{ngua na qual a maioria das pesquisas 
sobre tecnologias de manufatura vem sendo 
apresentada. 

A pesquisa vem ao encontro do que afirmamos e confirma o que 
expusemos sobre o problema educacional mostrando que as empresas 
Ja estio sentindo a falta da mio de obra especializada, encarando 
tal fato como problema b~sico. 

Se nio houver educa,io b~sica que forme de maneira adequadada o 
elemento humano necess~rio para 1 idar com as novas tecnologias, de 
nada adiantaria os investimentos que possam vir a ser feitos para 
adequar as ind~strias aos novos fatores de produ~io pois o 
elemento humano ser~ escasso, nio alcan,aremos a eficiência, a 
produtividade enio seremos competitivos. 

Citando ainda o Prof. M~rio Simonsen (16), ao analisar a 
estrutura de ensino brasileira, dizia que ~m dos maiores defeitos 
da chamada tradi,io cultural brasileira~ a de quase sempre ter 
encarado a educa;io como um bem de consumo, muitas vezes até 
sup~rfluo, enio como mat~ria prima b~sica de produ,io. 

Se quisermos reverter o quadro da compet itividade e da educa~io, 
temos que mudar essa mentalidade, e passar a ver a educa~io como 
mat~ria prima de produ~io. 

O problema é grave, mas nio insol~vel, cabendo ao governo enio 
~s empresas, prover o pa(s de um sistema educacional compat {vel 
com o dos pa{ses mais desenvolvidos,para dar condi~Bes ~s empresas 
de poderem produzir com eficiência e contribuir para que a Na~io 
encontre seu diferencial e se torne competitiva no mercado 
internacional. ~ poss(vel que seja necess~rio um esfor~o conjunto 

governo e empresa-, como est~ sendo feito em Portugal, mas de 
qualquer forma, cabe ao governo dar o passo inicial e requisitar 
colabora,io dos diversos setores da sociedade. 

O Brasil têm ainda que, com a formaçio do Mercosul, tentar ~e 
igualar em educaçio aos novos parceiros, principalmente Argentina 
e Uruguai, que possuem um sistema educacional eficiente e um 
{ndice quase nulo de analfabetismo. 

(16) Slmonsen, Mário Henrique, op.clt.p.p.221. 
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~uma questio priorit~ria e j~ deveria ter sido solucionada. 
Os investimentos em educa~io ainda sio baixos pela dimensio do 

problema a ser solucionado- 4r0% do PIB- Gastamos o mesmo que a 
It~liar por~m nio de forma eficiente. 

QUADRO 6 

Investimentos em Educa~ão <X PIB> 

Suécia •••••••••••••• ~7r6 

Canadá ••••••••••••••• 7~4 

URSS ••••••••••••••••• 7.8 

EUA •••••••••••••••••• 5,6 

Inglaterra ••••••••••• 5,2 

Japio •••••••••••••••• 5r1 

Alemanha ••••••••••••• 4,6 

Itália ••••..••••.•.•• 4r0 

Brasi1 ••••••••••••••• 4,0 

Fonte: UNESCO/HEC 

A posiçio do governo brasileiro deveriar no mome~to, ser radical 
em preparar a mio de obra futura com um novo sistema educacional, 
que nio necessita de grandes obras, como os CIACS, mas de melhor 
qualidade, inclusive do magist~rio, que necessita de melhor 
remuneraçio para aperfeiçoar e ter uma condi,io de vida, que seja 
compat(vel com a responsabilidade que tim em formar e educar, e de 
conscientizar a populaçio de que~ necess~rio ter todas as crianças 
na escolan 
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1.2 - TECNOLOGIA 

Tecnologia é outro fator importante de produçio na empresa 
moderna para que se torne competitiva, pois é com equipamentos 
avançados que a ind•.lstria pr·oduzirá com, q•Jalidade a um custo 
menor, adquirindo assim efici@ncia e condi~Bes para poder 
competir. ,, 

O que ocorreu no Brasil, foi que nio 
investimentos em tecnologia, tornando a 
·obsoletas·. 

houve, nos ~lt imos tempos, 
maior parte das ind~strias 

,,\, ( ·-, ,, . 

Um dos fato r es que f i zeram com que o empresa r i o não i nvest i sse ·~f.,o r 
a alta infla~ão que tivemos no pa(s nos dltimos anos e ~f 
atração do mercado financeiro, onde se ganhava mais do que co~ 
a produção e venda dos produtos no mercado. Havia um~ 
preferincia em colocar os lucros no mercado financeiro ao inv~s de 
investir em sua prdpria ind~stria. 

Na pesquisa citada da E~nst & Young,(i7> temos outras causas que 
contribu(ram para o não investimento em tecnologia, alim i claro 
da insuficiincia de fundos para investimento. Sio eles: 

1. Relutincia em investir devido a: 

- instabilidade e incertezas pol(ticas; 

- instabilidade e incertezas econBmicas 
desestimulam investimentos e planejamentos a 
prazo; 

que 
longo 

-falta de proteçio a patentes e direitos autorais,re·, 
\ 

-uso de m~todos "obsoletos" de análise e avaliação de 
investimentos por parte do pessoal de contabilidade. 

I 

--------------------------------------------------------------~-( 1 7 > E r n s t & Y o u n g o p • c 1 t . · '· '-· 
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2. Altos custos de investimentos de capital 
parte por: 

causado em 

altos custos de equipamentos Importados ou 
nacionais; 

I . 

- restri~ies ~ importa~io de tecnologia estrangeirar e 

altas taxas de juros "reais" cobradas 
inst itui~ies financeiras. 

3. Rela~io custo I benefício pouco atraenter causada por: 

a razio entre os custos de automa~io e os de mio de 
obra ~ mais alta do que aquela encontrada nos 
Estados Unidos e no Japio; 

- para as pequenas empresasr existe em volume menor de 
produ~io que nio justifica a aplica~io de 
tecnologias avançadasr e 

h~ falta de disponibilidade de financiamento para as 
empresas de pequeno e médio porte. 

Hi, sem d~vida, alguns pontos importantes no resultado da 
pesquisar que devem ser analisados. 

Depois do "Milagre Brasileiro", 1973, onde o pa(s vivia em uma 
certa estabilidade pol{tica e os recursos para financiamento 
chegavam de outros pa(ses, pois havia uma credibilidade do mercado 
financeiro internacional, de que o Brasil continuaria no seu 
desenvolvimento alarmante, crescendo ~ taxas de 8% ao ano, E todos 
esperavam que isto continuasse, tivemos a crise mundial de 
petrdleo e o Brasil nio soube administrar com efici~ncia o 
problema internacional iniciando assim, o primeiro processo de 
estagna~io da d~cada de 80. 
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QUADRO 7 

Crescimento do PIB nos dltimos 18 anos 

Taxa de 
ANOS US$ Bilhões Crescimento % 

1988 165 
,· \ 

1981 174 5.,45 
. i 

1982 186 6.,98 
'. .. 

1983 185 (8.,54) 

1984 204 10.,27 

1985 228 11,.76 

1986 250 9,.65 

1987 269 7,.60 

1988 279 3,.72 

1989 303 8,60 

1990 289 <4,.06) 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Os investimentos começaram a cessar, e o capital que chegou ao 
Brasil, para a formaçio de infraestrutura, nio foi administrado 
como devia. A inflaçio voltou a crescer em patamares elevados, e 
a mudança de governo e o processo principalmente de mudança de 
regime político, criaram a instabilidade política com a qual 
nenhum investidor compactua para investir. O risco pol (t ico, ~ 
sabidamente a grande barreira para os investimentos,principalmente 
e~strange i ros. 
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Com isto. houve ruptura no processo, e n~o se corre risco, quando 
nio se tim uma perspectiva segura de longo prazo. Desta ~arma, o 
empresariado parou de adequar seus equipamentos ~s condiçies mais 
modernas. 

' Outro grande problema citado e que ainda hoje i uma grande 
barreira~ tecnologia, i a lei sobre patentes e direitos autorais 
e a lei de reserva de mercado de computadores. 

\ 

Um setor que est~ sendo penalizado com a lei de reserva de 
mercado, i o setor textil. Base de nossa industrializaçio, o setor 
te~·:til, tem encontrado di~'iculdades em se modernizar. nio por falta 
de decisies tomadas nas empresas, mas porque tem seu ~uturo ligado 
~ pol(tica de inform~tica, que por sua vez, depende de decisies 
governamentais. 

Desde a invençio do tear mecinico, o mitodo de produzir tecidos 
nio mudou muito. O que mudou ~oram os teares, que sio feitos com 
capac~dade cada vez maior. Atualmente, os teares mais e~icientes, 
sio controlados por computador. 

No Brasil, esses teares nio se difundiram, pois esbarram na lei 
de reserva de mercado. Com isto, embora ainda se mantendo viva, a 
ind~stria textil brasileira vai aos poucos se afastando de suas 
rivais externas, em termos de produtividade. 

Com o programa de Qualidade e Produtividade lan~ado recentemente 
pelo governo, as 
o "faturamento de 
um PI"OCE·sso de 
qual idade come,am 

empresas passaram a se preocupar nio somente com 
hoje" ma~, tambim com o futuro, iniciando as~,im, 
mudança de mental idade, onde produtividade e 
a tomar lugar de destaque e preocupa~io. 

Para isto, i indispens~vel o investimento em tecnologia, a 
moderniza~io do parque industrial, senio, de outra forma o cenirio 
de estagnaçio E envelhecimento do parque industrial (bens de 
capital), impedindo um potencial crescimento sustentado no futuro, 
dever·~ continuar. Sendo assim, ou se investe:- em bens de capital-;;·\ 
em tecnologia, ou a alternativa que resta i a de se aproveitar ati 
o limite a capacidade ociosa restante, investindo-se na 
produtividade do parque existente, com a tecnologia dispon{vel. 
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S€ isso ocorr€r, nio t€remos condi~Bes d€ alcan~ar a 
competitividade internacional, passaremos a ser uma economia 
fechada para o exterior, prejudicando ainda mais o desenvolvimento 
da Naç:âo. 

A seguir, quadro demonst:rat ivo ela prod•Jç:io · inclustr ial, onde 
notamos a queda vertiginosa do período 89/90, em todos os setores. 

QUADRO 8 

Producao insdustrial 
~ I 

n. indice 1915 = too.--------..... 

180-

160-

140-

*--*--* bens de capital 
~ 

--.--.-- duraveis 
"' / 

--+--+-- nao duraveis 

' ' 
120-r-~==~--~-.~~--~fr~--~~-~------------------------------------'·~ 

,..~--~ , .... 

100-,,-,..~--~------~------~~'------------~----------------~~~~~~--~~------
' , 

"' 
80----------------------~~~---~~~~~--------------~-------

'' #' ,;' ........-

' --~ 

~ 

60·---------------------------------------------------

40 
15 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Fonte: IBGE 
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1.3. - INfRAESTRUTURA 

Para que uma empresa possa funcionarr ela •necessita de uma 
infraestrutura adequada, isto~. energia, qualidade de mat~rias 
primas, saneamento, rede de transporte adequada,cornunicaçies. 

I 

Nos anos 70/80, o Brasil investiu maciçamente em infraestrutura, 
principalmente em energia, cornunicaçies e transportes. 

Tivemos alguns problemas com a crise do petrdleo que hoje estio 
solucionados, mas que contribuíram de certa forma para retardar, 
ou nio desenvolver mais, o setor industrial. 

Na ipoca, virias ind~strias, tiveram sua produçio diminuída, 
devido a restriçies no fornecimento do combustível necessirio ao 
seu pleno funcionamento. 

Atravis do CNP- Conselho Nacional de Petrdleo que era o 
responsivel pela administraçio desta fonte de energia no pa(s, 
~oram impostas cotas determinadas de combust(vel para as 
ind~strias que operavam com petrdleo- diesel e BPF. Desta forma, 
urna ind~stria de porte m~dio, por exemplo, que consumia 600.000 
1 itros de dleo por ano, foi obrigada a reduzir seu consumo, pois 
as cotas giravam em torno de 400.000 1 itros. 

Sendo assim, a ~nica alternativa que 
continuar no mercado, foi a reduçio 
tamanho de fornos, modificando inclusive 
havia uma fonte de energia alternativa. 

tiveram, para poderem 
de produçio, reduzindo o 

a plantas de f~brica. Nio 

As hidrelétricas, principalmente Itaipu, estavam no (nicio de 
suas obras de construçio, nio havia g~s, entio, a ~nica fonte 
encontrada para operarem, foi a reduçio de produ;io. 

Em 1986, com o Plano Cruzado e a explosio da demanda no pa(s, 
sentimos a conseqUincia da crise de anos anteriores, pois as 
ind~strias ainda nio haviam se adequado as novas fontes 
energéticas, por uma questio de investimento. Entrava a(, o risco 
de investir, com a situaçio pol(tica e econBmica instivel do pa{s. 
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De qualquer forma, na d~cada de 80, ~st~vamos com uma 
infra~strutura adequada, com a malha de comunica~Bes bastante 
desenvolvida, com quase todos os 5 000 municípios brasileiros 
integrados ~ rede DDD e o DOI e aos sistemas de transmiss~o de 
dados e TV via sat~lite. As obras das hidrel~tricas foram 
concluídas, aumentamos nossa produ~~o di~ria de petrdleo,mas ainda 
continuamos dependentes do exterior, a nossa malha rodovi~ria 
estava adequada. • 

Por~m nos ~ltimos anos,final de 80 e anos de 90, os investimentos 
cessaram, os capitais estrangeiros que o governo utilizava para 
essas grandes obras, tornaram-se escassos. N~o temos mais 
recursos, e com isto estamos correndo o risco de, num futuro 
prdximo, termos chegado ao limite da utiliza,io desses meios de 
comunicaçao e energia, provocando uma nova estagnaçio para a~ 
empresas, que nio terio meios de funcionar. 

Algumas soluçBes tem sido encontradas para estes problemas, entr~ 
elas, a mais vi~vel no momento,~ a de se passar para a iniciativa 
privada a concessio da construçio de obras e aparelhamento das Ji 
e~~·:istentesa 

Em Sio Paulo, a 
concorrincia p~bl ica 
~l?nos de Expançio 
supervisio das obras 

TELESP j~ iniciou este processo, que com 
passou para a empresa privada a consecuçio de 

de Telefones. A TELESP apenas far~ a 
e a adequaçio das centrais. 

N~o h~ outra forma de termos uma infraestrutura adequada, a nio 
ser atrav~s da privat izaçio Ja que o estado nio tem mais 
capacidade de manter e de construir novos empreendimentos. 

Os fatores de produçio portanto , devem ser olhados de forma 
priorit~ria, tanto pela empresa quanto pelo governo. Eles sio a 
fonte essencial e b~sica da. vantagem e do diferencial competitivo. 

Se os fatores nio estiverem desenvolvidos e de acordo com os 
padrBes internacionais, a Naçio jamais encontrar~ seu diferencial 
competitivo e as empresas estaria perdendo mercado a cada dia,pois 
os padrBes internacionais de qual idade e produtividade sio, de 
certa forma, rigidos e de dif{cil conforma~io. 
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CAPiTULO 2 - CONDIÇÕES DA DEMANDA 

• A natureza da demanda do mercado interno para os 

produtos industriais ou servi~os·. 

Este é o segundo ponto citado pelo Prof. Porter para que a Na~io 
Encontre o seu diferencial competitivo.C18) 

Pode parecer que a 
importância da demanda 
ocorre. 

global izaçâo da concorrincia diminua a 
doméstica. No entanto, na pr~t ica isto nio 

A composi~io e as caracter(st icas do mercado interno, tem um 
efeito desproporcional na maneira como as empresas percebem, 
interpretam e respondem ~s necessidades dos consumidores. 

As Na~~es ganham diferencial competitivo nas ind~strias quando a 
demanda interna fornece ~s empresas cedo e claramente as 
necessidades emergentes dos consumidores e quando estes pressionam 
as empresas a inovarem rapidamente a alcan~arem uma 
competit ividade e sofist ica~io maior que seus rivais estrangeiros. 

A demanda interna ajuda a construir a vantagem competitiva 
principalmente quando um segmento da ind~stria é maior e mais 
vis(vel internamente do que no mercado externo. Este grande 
mercado, acaba recebendo uma aten~io maior das empresas dos outros 
pa{ses. 

Outro ponto importante, i a natureza do consumidor. 
ind~strias ganham vantagem competitiva se os consumidores 
mais sofisticados e criarem demada para produtos e serviços. 

As 
forem 

(18) Porter, Mlchael ,"The Gompetltlve Advantage of Natlons" 
Harvard Buslness Revlew- March Aprl 1 9 p.p 73 
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Consumidor~s sofisticados criam a ab~rtura para n~c~ssidades 
avançadas de costumes: eles pressionam as empresas a terem uma 
elevada padroniza~iop eles provocam para criarem 7 inovarem e 
alcançarem um segm~nto mais avançado. Assim como as condiçies dos 
fatores de produçio, A condiçio da demanda cria vantagem 
forçando as empresas a responderem aos desafios. 

2.1. O MERCADO BRASILEIRO 

O mercado est~ desorganizado. Existe uma capacidade de provocar 
demandar uma v~z que o mercado brasileiro tim um potencial d~ 
150 milhies de pessoas mas que nio sio atingidas tanto por 
falta de condiçies de cultura quanto de renda. 

A demanda que existe i principalmente para produtos b~sicos. 

A diferença no n(v~l de desenvolvimento entre o Norte e o Sul do 
pa(s 7 torna somente o Sul e Sudester que detim 79% do PIB, um 
mercado atraente,provocando com isso uma distorçio na demandar 
onde os consumidores do Sul sio mais exigentes e sofisticados e 
procuram satisfazer suas necessidades de consumo com produtos de 
qual idade. Os do Norte, j~ nio exigem tanto, aceitando qualquer 
tipo de produto. Temos portanto, um mercado diversificado em 
termos de classes, renda, exigincias, consumidores acostumados a 
aceitarem os produtos como sio, nio tendo o h~bito, que começa a 
ser criado, de recorrer aos drgios de defesa de consumidores, e 
exigirem melhor qualidade e pr~ço. 

H~, no mercado brasileiro, um fator estrutural, o qual 
analisaremos a seguir, que i o nível de renda e sal~rios, que 
contribuem fortemente para a existincia dessas distorçies, pois 
sio os fatores geradores da demanda. 

2.2. AN~LISE DE RENDA E SAL~RIOS 

Ao analisarmos a renda das ~amílias brasileiras7 temos o seguinte 
quadro: 
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81.8% estio no segaento de 1 a 10 salários míniaos 

16.3% estio no segmento de 10 a 40 salários mínimos 

1.7% estio no segaento de 40 a 100 salários IDÍnimos 

0.2% estio no segmento com IDais de 100 salários mínimos 

Fonte: IBGE - 1988 

Por este quadroy nota-se que temos no país uma renda ~amil iar 
bastante baixa, sendo com isto difícil termos consumidores 
sofisticados. Apenas 1,9% dessas ~amílias, de acordo com o 
exposto, estariam dispostas a pressionarem as empresas a inovarem 
e a produzirem com qualidade, uma vez que detim 17,8% da renda 
nacional, contra 82,1X dos outros 2 segmentos, mostrando ainda, a 
concentração de renda do país. 

A distribuiç:io da renda -familiar por regiões, apr-esenta o 
seguinte quadr-o: 

Norte ••••••••••••••• 3r7% da renda -familiar- do pais 

Nordeste ••••••••••• 14,0% da renda familiar do pais 

Centr-o oeste •••••••• 7,6% da renda familiar do país 

Sudeste •••••••••••• 59,3% da renda familiar- do país 

Su1 •••••••••••••••• 15~5% da renda familiar do país 

Fonte: IBGE - 1988 

Sendo assim, as regiSes Sul e Sudeste, detém 74,8X da renda 
nacional, e é aí que o mercado se torna atraente, apesar do nível de 
renda por família ser baixo. 



Um estudo elaborado pela FIESP <19>, acrescenta que a pobreza 
brasileira concentra-se na zona rural e nas pequenas e midias 
cidades. De um total de 35~ da famílias brasileiras, apenas 17% 
da popula,io pobre <1 sal~rio mínimo>, estio nas ~reas 
metropolitanas de Sio Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo 
Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Belim; Porto Alegre e 
Curitiba. 

38% deste total, estio dispersas nas pequenas e midias cidades, e 
os 45% restantes, estio na zona rural. 

Somente o Nordeste abriga 49% desta populaçio pobre- 1 sal~rio 
m1n1mo- sendo que a metade encontra-se na zona rural, outra 
parcela nas ~reas urbanas nio metropolitanas (30%) e o restante 
nas ~reas metro~olitanas, como citamos anteriormente. 

O quadro i assustador e tambim preocupante, pois estas fam{l fas 
estio praticamente~ margem de proteçio e podem ser consideradas 
fora do mercado de consumo, Ja que toda a sua renda é destinada 
apenas para o b~sico, quando isto é possível. 

. . . . 

QUADRO 9 

Distribuição<%> da Renda Familiar por Faixas de Renda 

. . . . 
por RegiÕes 

RegiÕes <em %> 

. . . . 
: Faixa de =-------------------------------------------------------= 
: Renda : : : : : : : 
: <em S.Min.> : Norte :Nordeste:Centro-Oe: Sudeste : Sul : Brasil : . . . . . . . . ·-------------·-------·--------·---------·---------·-------·----------· . . . . . . : . . . . . . . . . 1 a 10 . 3,.1 . 18,.3 . 6,.9 : 53,.8 . 17,.9 . 100,.0 . . . . . . . . . 10 a 40 . 2,.9 . 11,.3 : 7,.2 . 63,.6 . 15,.1 . 100,.0 : . . . . . . . 40 a 100 . 2,.7 : 10,.5 . 9,.1 . 66,.3 . 11,.4 . 100,.0 . . . . . . . . . + de 100 : 18,.4 . 8,.9 . 13,.2 . 50,.4 : 9,.1 . 100,.0 . . . . . . . 
: %Part.Brasit: 3,.7 : 14,.0 . 7,.6 . 59,.3 . 15,.5 . f 100,.0 -. - . . . . . . . . . . . ·-------------·------ ·--------·---------·---------·-------·----------· 

Fonte: IBGE 

(19) Documento FIESP, Livre para crescer - outubro - 1990 I 
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O quadro 9, traz alguns Indicadores curiosos. Al~m da 
confirmaçio do grande contingente de baixa renda no Nordeste, 
temos que a regiio Sudeste tim um maior contingente relativo de 
renda proveniente da classe m~dia <10 a 40 sal. m(nimos)p sendo 
que o volume nio ~ desprez(vel nas regiBes Nordeste, Centro- Oeste 
e Sul. 

O que surpreende i o contingente relativo de renda proveniente da 
classe altap na regiio Norte, 18,4Xp possivelmente detentores de 
grandes ireas de terras. 

Temos assim, referente i classe altap i8,4X no Norte, 50,4% na 
regiio Sudeste, 13,2X na regiio Centro-Oeste, 9,1X no Sul. 

~ interessante notar, que nio ~na regtao Sul que se encontra o 
maior contingente de renda elevada, uma vez que considera-se Sul, 
Parani, Santa Catarina e Rio Grande do Sulp que sio estados 
industrializados, com uma agricultura altamente desenvolvida, com 
uma populaçio educada(n(veis escolares), mas a renda familiar nio 
~ elevada, concentra-se entre 10 e 40 salirios mlnimos e i a 10 
salirios. Note-se portanto, que a renda em geral i baixa, para o 
tipo de desenvolvimento encontrado nesses estados.C20) 

Como a renda provém basicamente dos sal~riosp cabe aqui traçarmos 
alguns coment~rios sobre o n{vel de salirio b~sico anual e a renda 
per capita, numa comparaçio entre o Brasil e alguns pa{ses. 

No quadro 10, notamos a formaçio de 3 blocos de pa{ses sendo 
que o Brasil ficou~ frente apenas da india. 

i. Renda e sal~rios b~sicos altos 
Coréia 

EUA, Espanha e 

~ 

~- Renda e sal~rios bisicos baixos- Brasil, Chile e 
México 

3n Renda e sal~rios b~sicos muito baixos- india 
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GUADRO 10 

I I 
SALARIO BASICO ANUAL E RENDA PER CAPIT A 

"" COMPARACAO BRASIL X EXTERIOR 
I ( uss 1.000) 

BRASIL 
I 

MEXICO EUA 
I 

CORE IA 
I 
IN DIA ESPANHA CHILE 

FONTE GS & MH. PRICE WATERHOUSE INTERNACIOAl 

Note-se ainda, que entre os pa{ses com renda e sal~rios altos, 
al~m dos Estados Unidos e Espanha, encontra-se a Coréia, um dos 
considerados Tigres Asi~ticos, sobre os quais Ji falamos no 
cap{tulo anterior. 

Confirma-se assim, o grau de desenvolvimento que aqueles pa{ses 
tem alcançado, cuja base foi a reformulaçio do processo 
educacional e a formaçio de mio de obra especializada, que 
trouxeram muitos investimentos para os países, principalmente 
vindos do Japio, o que contribuiu para a elevaçio da rendi per 
capita e, como causa dos sal~rios, alargando o seu mercado e 
criando uma demanda interna que impulsionou seu desenvolvimento. 
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A Espanha tambim merece um coment~rio, pois at~ o final da era 
Franco(21), estava totalmente estagnada. A ind~stria local ~stava 
obsoleta e sucateada, sendo que grande parte das empresas era 
familiar. Com a morte de Franco, a mudan'a de regime pol{tico e 
ainda a entrada da Espanha para a Comunidade EconBmica EuroFiia, 
em 1986, o quadro foi mudado. Parte da Ind~stria espanhola, foi 
comprada por Japoneses e alemies, os primeiros visando o mercado 
Europeu e os segundos como uma op,io de investimento externo. 

A ind~stria foi totalmente remodelada e atualizada em tecnologia, 
o que contribuiu para que a Espanha se recuperasse da estagna,io e 
chegasse ao desenvolvimento em que se encontra, que i comparado ao 
da Fran,a. 

No Brasil, o baixo nrvel de renda per capita nio se concentra nas 
grandes metrdpoles como Sio Paulo, mas nas ~reas carentes como o 
Nordeste e zona rural, que puxam para baixo o nível de renda per 
capita. 

Quando comparada com o PIB, vemos que na ~ltima d~cada, nio 
sofreu qualquer evolu,io, permanecendo praticamente est~tico. 

21) Francisco Franco, que governou a Espanha de 1939 à 1975, tendo 
assumido o poder durante a Guerra C i vi I Espanhola, onde se 
destacou no partido Falangista de José Antônio Primo de 
Rivera. Durante 35 anos, Impôs um governo de extrema 
direita, radical, sendo Inclusive chamado nGeneral íssimon. Em 
1975, passou o poder para Juan Carlos de Bourbon, voltando 
assim, a monarquia à Espanha. Instituída uma monarquia 
Parlamentarista, tem como Primeiro Ministro, Felipe Gonzáles, 
um dos responsáveis pelo atual desenvolvimento espanhol. 
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Ouadro 11 Producao insdustrial 
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Com esta análise, vemos que i difícil pa~a as empresas se 
torna~em competitivas, pois o consumido~ sofisticado que exige 
qualidade i uma pa~cela muito pequena do mercado, sendo assim, as 
ind~strias se acomodam em fabricar p~odutos que nio tenham 
qualidade internacional. 

Quando fazem, sio p~odutos destinados apenas pa~a a export·açio, 
quase nio chegando ao mercado interno. 

2.3. TEORIA DAS VANTAGENS COMPARATIVAS 
----------------------------------

Como dissemos, os consumidores sofisticados fa~iam p~essio sobre 
as ind~strias pa~a que estas p~oduzissem produto de melhorar 
qual idade e inovassem mais. Uma vez que os consumidores do Sul, 
com essas características, nio pressionam as ind~st~ias, estas 
continuam produ;;.~indo o q•J€·~ querem e não o quE~ o mercado E~·dg.e, 
principalmente nos setores da eletr6nica, automobil(smo, eletro 
clomést i c os, i nformát i c: a. 

. . 

L_ 

. .. 

_l 
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D~sta forma, os consumidor~s para satisfaz~r~m suas n~c~ssidad~s 
de consumo, acabam buscando sua satisfaçio no mercado externo. 

Como sio os portador~s d~ maior renda, t&m a possibilidad~ de 
saír~m do pa{s ~ adquirir~m produtos fora, ou mesmo comprar~m no 
mercado interno, que s~ abrindo para as importa,ies, come~a a 
trazer esses produtos com qualidad~ desejada, a um pre'o ainda 
~levado, d~vido às tarifas de importação~" .mas que encontram 
consumidores ~vidos, por necessidade ou mesmo por um fenBmeno 
brasileiro do ~feito demonstraçio. 

I . / 

O Prof, Simonsen quando analisa a pauta de importaçies e 
exporta,ies, diz que para o desenvolvimento industrial era 
necess~rio que t ivissemos importaçies supirfluas, que i Justamente 
o qu~ o mercado no momento ~xige supirfluo, e com isto tambim o 
país se adapta melhor, o•J mais facilmente às quedas br•Jscasl de 
r~c~ita cambial, pois sio produtos que pod~m ser rapidam~nt~ 
substituídos, dando lugar, num momento de dificuldad~s cambiais,·à 
importação dos produtos qu~ são essenciais para o desenvolvimento 
do país. 

A qualidade dos produtos do mercado interno, deve ser a mesma 
daquela ofer~cida ao mercado externo, sendo este o princípio das 
trocas internacionais, onde os produtos ~xportados s~riam os 
excedentes do mercado interno. 

As Naçies devem primeiro ter seus mercados internos organizados e 
abastecidos para depois procurarem novos mercados, fora de suas 
fronteiras e oferecerem seus produtos. Sendo assim, h~ a 
suposi~io de que os produtos do mercado interno seriam os mesmos 
que iriam para o mercado externo, não haveria diferença de 
qual idade, todos seriam competitivos de acordo com as normas 
internacionais, chegando assim, ~global ização. 

A teoria das Vantagens Comparativas, parte da especialização das 
Naçies, com a ultilização dos recuros naturais e regionais. 
Esta teoria aplicada indica: (22) 

j_ • O que produzir para atender somente 
inte.·rnor 

o mercado 

22) Ellswort, P.T. A Economia Internacional 1ª Edição Ed. Atlas 
São Paulo , 1972 p.p.BO 

I 
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2. O que produzir para consumir 
exportar; 

internamente e para 

3. O que não se deve ou nio se pode produzir, 
portanto ser importado. 

devendo 

Ela parte da utilização dos recursos escassos, da melhor maneira 
poss{vel, para conseguir o m~ximo de producão utilizando um mínimo 
de fatores. Conseguir maior abundincia com um m{nimo custo. 

Desta forma, as NaçSes produziriam e se especializariam, 
regionalmente ou nao, com a melhor utilização de seus recursos, 
tornando-se competitivas, pois ganham com custos reduzidos e 
abundincia, entrando pa~a o mercado internacional com um preço 
também competitivo. 

A Comunidade Econ6mica Europ~ia, est~ adotando a Teoria das 
Vantagens Comparativas, tornando as NaçSes especializadas através 
do aproveitamento dos recursos naturais de cada uma. 

Na Comunidade Econ8mica Européia, o aproveitamento e a produção 
de produtos regionais est~ sendo incrementado, bem co~o a produçio 
das empresas que tim filiais, passam a fabricar seus produtos onde 
os recursos necess~rios forem mais abundantes, havendo depois a 
distribuição para os outros pa{ses membros a um menor custo, pois 
o custo de transporte ser~ reduzido. 

Um caso interessante 
especialização, são 
Portugal. 

de 
os 

fabricação de produtos regionais e 
vinhos e queijos na França e azeite em 

Grande produtor de oliveiras, produtor de azeite, reconhecido 
mundialmente como superior, Portugal recebe, para incentivar mais 
a produção enio acabar com os olivais, da CEE que paga,. ao 
produtor, 1 US$ a mais sobre o preço de mercado, por 1 itro de 
azeite vendido. Com isto, a CEE d~ um incentivo ao produtor, uma 
vez que a colheita de olivas i uma tarefa ~rdua, enio h~ interes
se, na Comunidade EconSmica Européia, que Portugal diminua sua pro
du~io, confirmando uma vez mais o princ{pio de aproveitamento de re-
cursos regionais para a especializaçio e produtividade. \ 
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Em nosso país o aproveitamento dos recursos regionais! i mínimo, 
sendo que em muitas ocasiies, a prdpria ind~stria acaba possuindo 
v~rias unidades, localizadas em v~rios 
aproveitamento de recursos, mas na 

pontos,! 
maior 

não 
parte 

por
das 

vezes simplesmente porque as ~reas industriais que precisa para 
implantar suas f~bricas, tem melhor preço. ~apenas uma questio 
i mob i 1 íar i a do q•..te aprove i t ament o de recursos. Com i 1st o, acabam 
tendo que agregar ao seu pre~o final, um elevado custo de 
distribuiçio e transporte. 

'· 

Mesmo na agr-icultura, passamos por esse processo de não 
aproveitamento de recursos. A dizimação dos cafezais na inter-ior 
do Estado de São Paulo e também a produ,io de algodão, são alguns 
dos exemplos que podemos citar. O Estado de São Paulo, possui em 
seu interior a terra roxa, pr-6pria para o plantio de café. Grande 
par-te do cafezal foi extinto para dar lugar a pastagens para 
criação de gado ou para pla~ta;ão de cana. 

~bem verdade que tivemos alguns problemas com a exportação do 
café e com os preços internacionais, mas estes oscilam dependendo 
das produçies, da oferta e da qualidade, com isto, 1 passamos a 
ocupar o 4o.lugar na produção e exportação mundial, quando sempre 
ocupamos o io. ' 

Com o algodão aconteceu o mesmo, que foi o produto 
alavanca para nossa industrializa~io, pois esta foi 
as tecelagens. Hoje não se fala em grandes produ~ies' 
que também cederam lugar ~s pastagens. 

q1..1e deu a 
iniciada com 
e safras, 

Na Comunidade Econ8moica Européia, houve quase que um subsídio ao 
produtor de olivas. 

O que ocorre no Brasil, na realidade, é uma desorganização e a 
inexistincia da mental idade de aproveitamento de recursos para se 
obter abund~ncia a um custo baixo. Contribui ainda, para a 
desorganização, a falta de planejamento tanto na agri~ultura 
quanto na ind~stria. 

A especialização da Nação, é uma ferramenta que pode ser 
utilizada para que se encontre o diferencial competitivo, tornando 
o mercado mais atraente e criando uma demanda interna exigente, 
necess~ria para que a Naçio possa participar do mercado 
i nt e:-rnC~.c i ema 1. 
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2.4. DEMANDA DE SERVIÇOS 

A demanada interna nio se restringe somente aos produtos 
industriais, a qual j~ analisamos e vimos qu~ o comportamento 
ptiuco exigente provoca, ainda, uma baixa compet it ividade, por 
força de uma qualidade sofrível e incompatível com o nível 
necess~rio para o mercado internacional. 

O Prof, Porter <23) acrescenta, ~s condiç;es da demanda interna, 
a demanda por serviços e teceremos alguns coment~rios sobre este 
setor. 

No setor serviços, o Brasil possui um alto grau de sofisticaçio 
e desenvolvimento que sio compatíveis com o mercado 
internacional. 

Alguns exemplos sio merecedores de nossa atençio, pois, no setor 
de serviços, h~ uma mio de obra altamente especializada e 
qualificada, empresas, modernas e equipadas com a mais avançada 
tecnologia. ~um setor que investe em recursos humanos, propicia 
cursos de atualizaçio e treinamento intensivo para o pessoal que 
emprega e investe em tecnologia. No setor de serviços os 
investimentos, mesmo com as crises que atravessamos, nunca 
cessaram, diminuíram em alguns períodos, mas nio cessaram, pois 
neste setor, quem nio inovar enio for competitivo, nio tem lugar 
no mercado, e acaba saindo. 

Temos uma rede banc~ria e o setor financeiro, trabalhando com a 
mais alta tecnologia. Totalmente informatizados, com mio de obra 
capacitada e sempre tendo em vista o consumidor, o cliente, que~ 
a sua sobrevivincia. ~uma ~rea que precisa de credibilidade e 
adquirir a confiança de 5PUS cl lentes e, para isso, procuram 
sempre se renovar e se atualizar. 

As seguradoras tamb~m atuam como os bancos, muitas vezes att 
fazendo parte dos mesmos grupos, com padrio internacional. 

Uma atividade do setor de serviços que interessa im particular, 
sio as agincias de propaganda. 

(23) Porter, Mlchael, op clt. 
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Nesta ~rea, temos uma qualidade "excepcional", apesar ~e muitas 
serem mult inacionais, temos algumas nacionais de d~staque e 
tradi~io, como DPZ, Norton, W Brasil, Salles Inter~mericana, 

I, 

Alnl<:\Pr DM9, entr&~ o•J.tr<:\S, que detém uma produç:~\o c:om i~Uc\l idc:\Ciec.•, 
criaç:io excelen~e, compat {vel com, e muitas 0ezes superibr, a dos 
outros pa(ses, o que é confirmado anualmente pelo~ in~meros 
primios que sio ganhos por estas agincias nos 1 festivais 
inter n <:\c: i on a i s. 

O profissional brasileiro de publicidade, pertenç:a ele a uma 
agincia multinacional ou a uma nacional, é extremamente capaz, 
especializado e fértil em criaç:io, fazendo com que estas empresas 
estejam sempre inovando, atualizadas e mantendo um desempenho 
excepcional para o mercado. 

~ interessante notar que a prestaç:io de serviços depende da 
Ind~stria que exige qualidade para suas campanhas de propaganda 
para divulgarem seus produtos e os colocarem no mercado, ou para 
lançamento ou imagem de marca, etc. Para estas agincias, as 
ind~strias sio os consumidores sofisticados, exigentes, que 
pressionam para inovaç:;es e investimentos em tecnologia para que 
seus produtos sejam mostrados ao consumidor, no mercado. 

Em contrapartida, esta mesma ind~stria exigente, coloca produto 
de m~ qual idade, nio inovando e investindo muito pouco em 
tecnologia avançada, para criar uma demanda sofisticada e tornar
l:>E~ c:: omp ~:-~t i t i v<:\. 

A ind~stria, paradoxalmente, exigiu desse seu fornecedor, 
tornou-o competitivo e altamente diferenciado, mas nio alcançou o 
seu diferencial competitivo face aos padr3es internacionais. 

Vemos assim que, para que se criem as condiç:3es da demanda é 
necess~rio que as empresas invistam e produzam com qual idade 
compatível com os padr3es internacionais. 

Com a abertura das importaç:Ses, mesmo sendo um mercado pequeno (a 
nível de renda), j~ foi sentida uma retraç:io no consumo de 
produtos nacionais similares, uma vez que os outros sio melhores, 
e o preç:o relativo é melhor. 
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Com isto a ind~stria fica sem vender, pois esti sem a 
competitividade necessar1a, o que cria desajustes sociais, que Ja 
estio sendo sentidos no pa(s, como o desemprego. Esse desajuste ~ 
fator inibidor de demanda, pois reduz a renda dispon(vel para 
consumo. 

Com a ind~stria "ajustada" e produzindo, o n(vel de emprego 
cresce, crescendo a renda familiar e aumentando o rendimento per 
capita da Naçio. A Naçio torna-se atraente para os investimentos 
e o mercado cresce j tJnt ament e com os sa 1 á r i os, fecha-ndo o c (r cu 1 o. 

O ·ajuste• i pois necessário e essencial para se encontrar o 
diferencial competitivo. 
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CAPiTULO 3 - CONDIÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS 

·A presen~a ou ausincia de inddstrias ~ornecedoras 

que são internacionalMente competitivas.· 

Este é o terceiro tópico apontado por Michael 
condiçio necess~ria para que uma Naçio encontre o seu 
c:ompet it ivo. 

Por t E.'f: c o mo 
difel"encia1 

r \ (~ 
> . I 

A presença de empresas competitivas internacionalmente~ crta 
vantagens nas ind~strias, de cima a baixo, de muitas maneir~~- \) 

H~ um desenvolvimento em cadeia; pois se a ind~stria principal! i 
internacionalmente competitiva, os seus fornecedores seria 
obrigados a produzir nos seus padries, tornando-se igualmente 
competitivos. Com isto, consegue-se que nio apenas uma, mas 
v~rias empresas alcancem o diferencial, colaborando com a Naçio, 
uma vez que tornaria o mercado em que operam igualmente 
desenvolvido. 

No Brasil, encontramos algumas 
internacionalmente competitivas e 

empresas 
cont r i bue·m 

significativa para a pauta de exportaçies e a vinda 
para o país. 

que 
de 

dE.' 

sao 
forma 

divisas 

Nao falaremos de empresas multinacionais, como laboratórios 
farmac~ut icos ou produtores de produtos de higiine, pois estas 
empresas devem seguir as normas que sio determinadas por suas 
matrizes que, estando sediadas em outros países, possuem padries 
de compet itividade internacional. ~bem verdade que muitas vezes 
estas empresas nio atuam em nosso país com a competincia 
necessiria, mas estas nao sao a maioria do nosso parque 
industrialw ainda que contribuam sobremaneira para'· o 
desenvolvimento do mercado brasileiro. 
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Citar~mos assim, alguns casos d~ empr~sas nacionais, qu~ buscaram 
sua comp~titividade ~m mod~los div~rsos e que tim histcirias de 
d~senvolvimento e crescimento prdprias, normalmente empresas 
~amiliares, que iniciaram suas atividades no n~cleo ~amiliar, 
des~nvolv~ram-se, cr~sceram ~ conseguiram adaptar-se aos padries 
internacionais necess~rios para competir. 

Estas empresas passam, entretanto, por alguns 
verdade, qOe foram causados principalmentt pela 
Estados Unidos. 

problemas, é 
recessao 'dos 

Os problemas dos mercados internacionais, afetaram de certa forma 
seu desempenho, uma VEZ que sao grandes exportadoras, mas isso n~O 
significa que tenham perdido a compet it ividade. 

Um dos ramos de atividade que citaremos, é o suco de laranja, que 
nio entrou em crise, mas depende de forma expr~ssiva do mercado 
internacional a 

O suco de laranja, produto prim~rio industrializado é um 
~ornecedor internacional mas ainda nio tem um mercado seguro, 
pois as exporta,ies, em maior ou menor quantidade e os pre,os 
internacionais, dependem de geadas na Flcirida, isto é, as 
exporta,ies ficam atreladas ao fator imprevis{vel e incontrol~vel 
do clima. Quando a produ,ao da Flcirida i pequena devido ~s 
geadas, o Brasil ganha mercado, mas nao consegue mantf-lo quando 
isso nao acontece. H~ uma grande oscilaçao. 

Outro fator interessante, é que essa é uma ind0strial que 
b , . • t d d t n • n . h ·~. • t I as1camen ·e depene e expor açoes, POIS nao cr1ou o a01 o,, uma 
vez que ainda temos uma grande oferta do produto "in natura"L 

Os brasileiros, mesmo nos grandes centros, nao se adequaram a 
este consumo de suco industrializado, preferindo ainda o natural. 

Como exemplo, temos o Grupo Cutrale, sediado no interior do 
Estado de Sao Paulo, é o grande exportador brasileiro de suco 
industrializado, chegando aos mercados europeu e americano, com 
alta tecnologia de produçao e propiciando desenvolvimento de 
mercado nas regiies vizinhas~ sua sede -Limeira. 
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Os produtores de laranja, que fornecem a mat~ria prima a esta 
ind~stria, estio espalhados pela regiio do interior do estado, 
principalmente Bebedouro, e contribuem para que nesta regtao, o 
n{vel de renda e emprego faça com que o mercado crie uma demanda 
para outros produtos, tornando uma regiio rica, embora depe~dente 
da safra e do preço de mercados internacionais. 

A Cutrale, sofre um problema com o escoamento de sua produ~io, 
desde o interior de Sio Paulo, ati o Porto de'Santos, que~ ~eito 
atravis de transporte rodoviirio. Este tipo de transporte~ 
lento, pois a carga i de apenas um caminhio, sendo ~ssim 
necessiria uma enorme frota para dar escoamento da produçio, 
encarecendo o produto, pois nio torna-se eficiente. O percurso 
até Santos, a descida da Serra do Mar, pela Via Anchieta, o 
problema do trifego que i pesado, faz com que o produto demore 
mais a chegar ao seu destino final. 

Para solucionar este problema, o Grupo Cutrale tentou fazer um 
acordo com o Govirno do Estado de Sio Paulo, em 1990, onde, 
restauraria trechos da ferrovia de Rio Claro e doaria algumas 
locomotivas a FEPASA, em troca da concessio do transporte de 
suco, que seria mais eficiente. Haveria desta forma, a empresa 
privada operando no setor de infraestrutura, fazendo melhorias e 
tornando eficiente uma empresa estatal, teria seu custo de 
transporte reduzido e ainda desafogaria o tr~fego da Via 
Anchieta, pois outros produtos além do suco, também chegariam ao 
Porto de Santos, via trem. O govirno do Estado a pr{nc{pio mani
festou-se favor~vel, mas em seguida nio deu mais nenhum parecer, 
e o caso ficou sem soluçio. 

Outro ramo industrial que é competitivo, é o de confecçaes. 

Temos 
Romana, 

algumas 
Staroup 

familiares. 

empresas que devem ser citadas 
e Pakalolo, todas de capital 

como a Vila 
nacional e 

A Vila Romana desenvolveu uma alta qual idade em confecçio 
masculina, conseguindo obter inclusive a autorizaçio para 
comercializar produtos de marca de renome internacional, como 
Giorgio Armani , Pierre Cardin. Com uma alta qualidade e um 
depart~mento de comércio exterior organizado, além de suprir o 
mercado interno, confecciona as roupas que terio as marcas citadas 
para.serem colocadas no mercado internacional. 
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Para isto, recebe as mat~rias primas e modelagens de suas sedes, 
confecciona e exporta para os países de origem- Drawback. 

No presente momento, passa por uma crise referente ~s 
exporta,Ses para os Estados Unidos, onde, devido~ recessio na qual 
país se encontra, teve seus pedidos devolvidos, nio por problemas 
de qualidade, mas por problemas de mercado. 

Utiliza alta tecnologia no corte de sua pe,as, que~ totalmente 
computadorizado, dando melhor aproveitamento aos tecidos, qu~ sio 
de altíssima qual idade, chegando muitas vezes a serem importados, 
se o preço for melhor que o do produto nacional, para que seu 
produto tenha um pre'o atrativo de mercado. 

A Staroup, tradicionalmente uma confec,io de jeans, conseguiu 
dominar o mercado europeu, principalmente do leste, inclusive 
montando f~brica na R~ssia, para obter melhor distribuiçio e 
conseguir entregar o seu produto para o mercado com um pre~o mais 
atraente. 

A decisio de atuarem nos mercados internacionais, foi o fator 
preponderante para que essas empresas alcançassem a produtividade 
necess~ria, com eficiincia e inova~io, alcançando assim seu 
diferencial competitivo. 

A outra em~i esa do setor, Pakalolo, tem sua trajetdria um pouco 
diferente. 

De uma pequena confecçio destinada ao mercado Jovem, com roupas 
de moda e as chamada "surfwear", expandiu-se primeiro no mercado 
interno, iniciando inclusive a 1 inha infantil com o nome Pakalolo 
J~nior. Possuindo lojas prciprias, colocou-as nos grandes centros 
E cidades onde pudesse atingir seu p~blico alvo, como as do 
litoral. Iniciou entio um processo de "franchising" e algumas 
lojas foram abertas nesse sistema. 

Em 1990, deu seu primeiro passo rumo ao mercado internacional, 
inaugurando uma loja no Shopping Cascais, em Lisboa, sendo também 
o primeiro passo para a expansio na Europa e, conseqUentemente, 
objetivando o Mercado Comum. 
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Para este ano, atravis do sistema de franquia, ter~ sua marca na 
Itil ia, i loja em Roma, onde seu grande concorrente seri a 
Benetton, que tanto no mercado brasileiro quanto no europeu, 
opera no mesmo segmento, com o mesmo tipo de confec~io. 

Ainda ~isando o Mercosul, instalou, neste veria, uma loja no 
balne~rio de Punta Del Este, Uruguai, e ji acertou por franquia, 
uma loja para Buenos Aires. ' 

O caso Pakalolo i interessante sob diversos aspectos. 

Suas atividades foram iniciadas por pessoas jovens,que num 
momento de expansio das roupas tipo "surfwear" e "leisurewear·, 
entraram para o mercado juntamente com outros tantos jovens, que 
tinham confec~ies no que chamamos popularmente "fundo de 
quintal". Aprenderam a trabalhar com qualidade com a gigante 
internacional C&A, de quem foram, durante muito tempo, 
fornecedores de marca prÓpria. 

Segmentaram df:' forma definida SE~u pÜbl i co c:"tlvo, investiram em 
promo~io de marca e principalmente em qualidade, instalaram-se 
nos melhores Shopping Centers de Sio Paulo e Rio de Janeiro, e 
com uma produçio definida de pe,as, m~quinas próprias e 
eficiincia, partiram para a expansio internacional, onde estio 
conseguindo a competitividade e o padrio necess~rios para se 
fixarem nesses mercados. 

Outras empresas atraentes sio a COFAP e a METAL LEVE, que atuam 
no mercado de mecinica 1 igado ao setor automobil fstico. 

A~ duas foram modelos de administraçio e atingiram grandes 
volumes exportados principamente para os Estados Unidos. 

Em muitos setores da nossa indr.J.stria encontramos empresas que 
sio competitivas internacionalmente e desencadeiam 
desenvolvimento para seus fornecedores podendo ser modelos para 
seus concorrentes. Muitas atuam somente no mercado interno, mas 
aqui desenvolvem trabalhos de excelente qualidade, com eficiincia 
e tecnologia avançadar como i o caso da indr.J.stria gr~fica, que 
est~ entre as melhores do mundo, mas nio participa do mercado 
internacional de forma direta. 
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A ind~stria gr~fica contribui para que o mercado interno seja 
sofisticado e auxilia outras empresas de outros setores a serem 
mais inovadoras atrav~s de embalagens ou cat~logos. 

No setor do vidro, ternos o Grupo Nadir Figueired~, que est~ no 
mercado h~ 70 anos, com v~rias f~bricas instaladas. Sua 
tecnologia ainda~ um pouco ultrapa~;sadCI., mas' investimentos estão 
sendo feitos para atualizaçio. Grupo familiar, mesmo no que 
tange a administração, dos negócios, e competitivo no mercado 
interno. Seus concorrentes são todas empresas multinacionais e, 
apesar disso, a Nadir Figueiredo det~m a liderança do mercado. 

Concorrem com Nadir Figueirado no setor das chamadas ind~strias 
autom~ticas do vidro, a Santa Marina, Cisper, Wheaton, entre 
outras .. 

J~ o mercado das chamadas "cristalerias", das ind~trias de 
s8pro, artesanais, ~bem diferente, sendo constitu(do de pequenas 
e m~dias empresas, familiares e de capital nacional, que nio 
chegam a projeção internacional, pois nio tem diferencial 
c:ompet i ti vo. 

A Nadir Figueiredo, consegue se impor 
para a Am~rica do Sul e Mixico e 
rivais internacionais. 

no mercado. exportando 
se sobressaindo entre suas 

É: portanto, importantE.' para o país, que pos~.;rJa inclr.ístr ias e 
empresas de diversos setores, que tenham a competitividade 
interna e a intE-r-nacional. Citamos a·lguns e:-:emplos elo setor-
industrial, pois como ~ este o setor- que est~ mais 
defasado internacionalmente, necessitando ele capital para 
investimento com a finalidade ele conseguir uma modernizaçio, que 
venha contribuir no sentido de se alcançar a eficiincia, a 
produtividade e o diferencial competitivo para os mercados 
internacionais. 

Estas empresas podem ser consideradas os modelos a serem 
seguidos no mercado, uma vez que chegaram aos objetivos traçados, 
de forma eficiente e com convicção. 
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CAPiTULO 4 ESTRATÉGIA. ESTRUTURA E CONCORRÊNCIA EMPRESARIAL 

As condi~Ões dos governos. a maneira como as empresas 

são criadas. organizadas e dirigidas. bem como a 

natureza da concorrência interna. são os determinantes 

que criam o ambiente nacional onde as empresas nascem e 

aprendem a competir.· 

Finalizando as sugestaes do Prof. Porter para que a Naçio 
encontre seu diferencial competitivo estio~ 

1!. a estrat~gia; 

2!. estrutura das empresas~ 

3!. a concorrincia interna e 

4!. a atua;io do governo. 

Nossa inddstria nasceu de forma protecionista P com muita 
interven;io do governo. Tivemos um modelo adotado no final da II 
Guerra, cujo dinamismo se baseou na industrial izaçio por 
sub~t itui;io de importa~5es. Este modelo requer uma grande 
intervençio do Estado, que exerce o controle das tarifas e 
determina a 1 ibera,io das guias de importa~io. 

Caio Prado Junior <24), descreve de forma realista a trajetória 
do in{cio de nossa industril iza~io e analisa as conseqUinciasr 
que podemos considerar v~l idas para nossos dias. 

-----------------------------------------------------------------
(24) PRADO JUNIOR,GAIO, História Econômica dO Brasl I ,19ª.Edlção. 

Ed.Brasl 1 lense, São Paulo, 1976, p.p.262 
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At~ 1930, a ind~stria brasil~ira passou por um grande 
d~senvolvimento, ~stab~lec~ndo-se em virios setores, 
contando principalm~nte com capital estrangeiro que se 
estab~lecia no pafs em forma de infrae~trutura, como a 
instalaçio da 1! Usina Hidrel~trica Paulista 
uma empresa internacional com sede no Canad~. com 
capitais ingleses, belgas e franc~ses, que começa a 
funcionar ~m 1901, com um potencial d~ 8000 HP. 

Apesar da crise 
p~rfodo, cresceu 

mundial de 1930, a ind~stria 
5,2% e o Produto Real, 4,6%. 

n~sse 

Chegada a este ponto de desenvolvim~nto, a ind~stria 
passava a ocupar um lugar de grand~ rel~vo na ~conomia do 
país. Uma boa parcela dos artigos manufaturados do seu 
consumo era d~ produçio interna , dispensando assim 
importaçBes correspondentes de artigos estrangeiros,. 
Este ser~ um importante fator de equilfbrio das 
nossas contas externas e da normalidade financeira do 
pafs. 

A ind~stria tornara-se um elemento indispens~vel ao 
funcionamento normal da economia brasileira que Ja 
nio poder~ mais abrir mio dela, sem um dist~rbio 
profundo de todo seu equilíbrio. Isto, dar~ a 
ind~stria , uma grande segurança, mas ter~ ao mesmo 
t~mpo conseqilfncias muitos graves. A ind~stria 
poderi repousar e faltar-lhe-i estímulo sufuciente 
para um apreci~vel progresso qualitativo. A maior 
parte das ind0strias brasileiras viver~ 
parasitariamente das elevadas tarifas alfandeg~rias e 
da cont {nua depreciaçio cambial. 

Nio ter~ havido para elas, a luta pela conquista e 
alargamento de mercados que constitui o grande est fmulo 
das empresas capitalistas e o principal respons~vel 
pelo progresso vertiginoso da ind0stria moderna. 
Pode-se dizer que os mercados virio a elas, num aP~1o 
~ produçio interna de artigos que a situaçio 
financeira do pafs impedia que fossem comprados no 
exterior. ~uanto a concorrfncia entre os diferentes 
produtores nacionais, ela sempre ser~ pequena porque o 
campo era grande demais. e os recursos deles reduzid6s 
para empreendimentos de vulto e aspiraçBes de 
envergadura. Os industriais brasileiros viverio em 
famflia; fam(l ia pacífica em que fraternalmente se 
repartem as oportunidades. 
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A falta de espírito de luta e grandes aspiraç;es na 
ind~stria brasileira se observa na facilidade com que, 
ao primeiro sinal de dificuldade, os industriais se 
solidarizavam e ainda o fazem em "Pools" e 
agrupamentos destinados a controlar, 1 imitar e repartir a 
produçio. Isto sem o menor espírito de combate ou 
idiia de eliminar algum terceiro fuas unicamente para 
usufru(rem de uma situaçio comoda e pacífica. 

A açio indiscriminada das tarifas e de 
depreciaçio monetiria r causou sirfos problemas 
~s ind~strias que necessitavam de maquinariar 
mat~ria prima e materiais semi-processados dos mercados 
externos, Se a tarifa e a depreciaçio monetiria 
asseguravam a existincia da ind~stria • tambim a 
oneravam consideravelmente com o encarecimento do 
material que precisava adquirir no exterior. Este ser~ 
o caso para todas elasr ao menos no que diz respeito~ 
maquinaria, que o país nio produzia.Constituir~ sempre 
um obst~culo muito s~rio oposto ~ renovaçio e 
aperfeiçoamento das ind~strias com importa;io de bens de 
capital. E as estabelecidas, mesmo quando obsoletas, goza
vam com isto de um privil~gio contra que dificilmente 
poder{am lutar concorrentes novos, criando com isso as 
barreiras para ingressos no mercado. 

Dessa situaçio resultar~ uma ind0stria rotineira e 
de baixo nível qualitativo. Nio haver~ no seu 
conJunto. nem progresso ticnico sustentado nem a paralela 
e indispens~vel concentraçio da produçio. 

A maior parte da ind0stria brasileira continuar~ 
como dantes, largamente dispersa em unidades 
insignificantes, de rendimento reduzido e produzindo 
exclusivamente para estreitos mercados locais. 

O problema de 
fator gerador da 

carincia 
situa;io 
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O quadro descrito por Caio Prado i aplic~vel hoje. 
pois mesmo o pa(s passando pelo processo de abertur• externa. o 
que ~e sente na ind~stria, ainda~ a posiçio cBmoda causada pela 
proteçio do Estado. 

Em 1948 reestabeleceram-se os controles quantitativos por 
interm~dio da CEXIM. Em face da incessante escassez de ddlares. 
firmou-se desde entio a pol (tica de incentivb ~ industrializaçio. 
baseada na forte proteçio contra a concorrência externa. primeiro 
pelo regime das 1 icenças de exportaçio (que eram negadas Para 
produtos com similar nacional), depois pelo sistema de taxas 
m~lt iplas de cimbio. e mais tarde pela introduçio de pesadas 
tarifas aduneiras.C25) Entre 1947 e 1956, dentro dessa pol {tica de 
desenvolvimento liderada pela industrilizaçio substitutiva de 
importaçies. o produto real cresceu 6.4% ao ano em m~dia. 

A taxa de expansio da agricultura. nio foi particularmente 
brilhante. 3,9% ao ano. mas a do setor industrial. atingiu a 
m~dia anual de 8,8%. Assim, a industrilizaçio nio mais se 1 imitou 
~ ampliaçio das atividades tradicionais, mas se aprofundou na 
produçio de matérias primas e bens de capital que até entio eram 
exclusivamente supridos por importaçies. 

O processo de subst ituiçio de importaçies intensificou-se no 
per{odo de 1957 e 1961, no chamada Per(odo J.K •• onde instituiu
se a pol{tica de industrializaçio a qualquer custo,subst ituindo-se 
primeiramente os bens de consumo imediato. depois os bens 
dur~veis. 

Inst itu{ram-se altas taxas alfandeg~rias 
primas e alguns bens de capital sem 
1 icença para importaçio. 

e apenas as matérias 
similar nacional. tinham 

De fato, o processo de subst ituiçio de importaç5es contribuiu 
para que nossa ind~stria obtivesse um desenvolvimento. Deixou
nos como legado uma estrutura industrial relativamente completa e 
integradar um sistema financeiro operante e uma malha de 
comunic~çies e transporte razo~vel. 

. . 
------------------------------------------------------------- ~ 
(25) Slmosen, Mário Henrique, Bras I 1 2002, APEG, 6ª.Edlção, 

1975, p,p.36 



Em meados dos anos 60 por~m. iniciou-se o relativo esgotamento do 
processo de subst ituiçio de importaçies pois sd restavam para ser 
substitu{dos itens de importaçio os quais nio t{nhamos condiçies 
de produzir. 

Desta forma, deveríamos ter adotado novas pol{t icas para 
importaçio desses bens, uma vez que eram basita~ente o in{cio da 
vinda de no~as tecnologias. 

Isso nio ocorreu, tivemos alguns per{odos de pequena abertura 
externa, principalmente devido~ necessidade de o pa{s exportar, e 
evidentemente a importaçio de alguns produtos se fazia necess~ria 
para obtermos "parceiros comerciais" e equilibrarmos o Balanço de 
Pagamentos. 

Somente em 1986, o processo de abertura foi iniciado, e hoje est~ 
sendo intensificado com a adoçio da reduçio gradual das tarifas e 
liberaçio de alguns setores. 

Mas as consequencias desse longo períod6 de fechamento foram de 
certa forma desastrosas, uma vez que tornamos nossa ind~stria sem 
qual idade e quase obsoleta, j~ que nio era exposta a uma 
concorrincia interna significativa e as novas tecnologias nio 
podiam ser importadas, devido ao alto preço e~ carincia de 
capitais. 

O modelo de subst itui;io de importaçies tinha ainda como ponto 
central, uma forte presença no Estado, seja enquanto produtor e 
provedor de infraestrutura, seja enquanto indutor do 
desenvolvimento industrial atrav~s de proteçici a ind~stria 
nascente e da gestio de uma pol(tica de subs{dios e incentivos 
fiscais. Essa liderança do Estado garantia o dinamismo econ8mico 
baseado nos sucessivos avanços estruturais do sistema. ~ medida 
que a estrutura industrial se completava, no entanto, ela foi 
entrando em contradiçies com as prdprias pol(t icas que a 
fomentaram, resultando na tend&ncia a estag~açio da economia 
brasileira. 
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Os impedimentos ~ supera~~o do modelo con~eriram-lhe uma 
sobrevida que, associada~ ut iliza~~o do Estado na dissoluç~o dos 
conflitos, agu~ados pela perda de dinamismo e pela democratiza~~or 
levou~ sua ~alincia.(26> 

O modelo protecionista adotado para a 
industrializa~io do pa{s, foi longo demais, criandor 
principalmente no empres~rio, a situaçio de'comodidade em que se 
encontrar procurando sempre no governo a soluç~o para os problemas 
de mercado que en~renta. Essa forma de pensar, que vem da 
estrutura montada no in{cio do s~culo inibiu a atuaç~o da 
ind~stria, fazendo com que ela atingisse o est~gio de ~alta de 
competitividade em que se encontra hoje. 

O modelo precisa ser mudado, a mentalidade precisa ser mudada. 

E, quando houver mudança, ~preciso que se recupere o dinamismo 
perdido, que se ~orce a incorporaç~o e a geraç~o de progresso 
t~cnicor que constitui o elemento essencial do desenvolvimento 
econômico. 

Para isso, ~ imprescind{vel a exposiçio da economia brasileira ao 
mercado internacional, al iad~ a uma forte presença do Estado no 
campo da educaçio e da pesquisa cient (~ica e tecnológica e~ 
adequaçio de in~raestrutura. Tais fatores sio decisivos para que 
se crie uma permanente tensio sobre a estrutura industrial -
tensio indutora de modernizaçio e de inovaçio. 

~ necess~rio ter claro, que a viabilidade desse modelo est~ na 
relativa especializaçio da economia, com o abandono definitivo da 
id~ia de auto-suficiência e uma verdadeira integraçio com a 
economia internacional. Pressupae que o pa{s tire proveito m~ximo 
de suas vantagens comparativas. 

Aproveitando as vantagens comparativas, 
diferencial competitivo. 

<:l. Naç:io 

(26) KANDIR, Antônio, "Há Terra à VIsta se Formos Firmes",,; 
Revista Exame, 22 de Janeiro de 1992, 
ano 24, no. 2, p.p. 28 
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Uma vez que o Estado atue de forma nio protecionista sobre as 
empresas, fazendo o seu papel de provedor de insumos essenciais, 
as empresas ganham, a Naçio ganha, j~ que i criado o ambiente 
nacional de forma que o mercado funcione e pressione para 
inova~Ões. 

A maneira com que as empresas sio adm~nistradas i um fator 
importante para se conseguir alcançar esse diferencial, pois e a 
mentalidade empresarial que em muitas ocasiões transforma o 
mercado. 

Deve existir portanto um equil (brio entre Governo e empresa, cada 
um cumprindo o seu papel enio deixando programas sem finaliza~io. 
Cada um deve exercer seu direito e o papel que lhes compete de 
forma plena, para se alcançar o desenvolvimento necess~rio. 

Cabe portanto, ~ sociedade como um todo, Governo e cidadios, 
criar condi~Ões necessirias para que a Na~io se torne competitiva 
e encontre seu diferencial para poder atuar no mercado 
internacional. pois quando o ambiente nacional pressiona as 
empresas a inovarem e a investirem, todos ganham em diferencial 
competitivo, havendo um incremento desta vantagem por um longo 
tempo. 
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CAPiTULO 5 - O MERCADO INTERNACIONAL 

OUTROS FATORES DE DESEMPENHO 

A atuaçio inte~nacional, depende ainda de out~os fatores,·al~m 
do diferencial competitivo. 

• t' 

A conquista de novos me~cados ~ um ponto que deve ser sal ientador 
pois a dete~minaçio de oportunidades internacionais, tem estreita 
relaçio com as oportunidades internas. O ambiente econSmico ~ um 
dos dete~minantes do potencial de mercado, além da renda, cultura 
e estigio de desenvolvimento dos pa{ses. <27) 

Desta forma, quando uma naçio busca um parceiro econ5mico 
internacional, ~ importante que se verifiquem todos esses aspectos 
para a determinaçio do que deveri ser oferecido para 
comercial izaçio. Se a Naçio é especilizada em determinados 
produtos, as outras naçies interessadas em sup~ir suas 
necessidades de mercado, virio ao seu encontro para estabelecer 
negócios. 

Se muita~ tiverem os mesmo produtos, o que pesari mais na 
negociaçio sera o preço e ainda a bilateral idade de comircio, isto 
~. a troca de produtos. 

O crédito de uma Naçio passari ser o débito da outra. é isto que 
di equil{brio ao Balanço de Pagamentos, pois importaç3es e 
exportaçBes se ajustam entre os pa{ses. 

(27) Keegan,warren J., Multlnatlonal Marketlng Management. 
Thlrd Edltlon, 1984, Prentlce- Hall, Inc., 
Englewood Cllffs, New Jersy, p.p. 252 
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A regularidade do ambiente econ6mico e pol(tico de uma Na,io que 
pretende comprar algum produto de outra i um fator que gera 
credibilidade. ~mais seguro se vender onde ,hi estabilidade 
pol(tico-econ6mica, uma vez que o risco que se corre em nio 
recebimento de criditos i menor ou quase nulo. 

A renda de uma Naçio, a cultura e o estigio de desenvolvimento, 
determinam a qualidade e o que se vender para essa Na,io. 

O tipo de manufatura, o produto agr(cola, 
inclusive, criar um mercado novo. 

etc. Pode-se 

A{, aparece a competitividade que a Naçio ou as empresas de uma 
Naçio devem ter. 

Se o mercado for sofisticado, isto i, consumidores 
renda, com cultura e o pa(s desenvolvido, a qualidade 
ser oferecida seri bem diferente da que seri oferecida 
Naçio que nio tenha estas caracter(sticas de mercado. 

com alt.a 
que dever~ 
para uma 

Hoje, essa divisio esti bem definida entre os pa(ses europeus 
<Comunidade Econ6mica Europiia), os do Leste Europeu, ~frica, 
Estados Unidos, América Latina e Asi~ticos. 

Cada um desses blocos, possui uma situaç~o diferente~ necessita 
ou busca produtos diferentes. 

Os pa(ses da Comunidade Econ6mica Europ~ia, s~o os que tim os 
consumidores sofisticados, exigentes e que desejam inova~io e 
tecnologia. O seu mercado interno, atingiu um elevado grau de 
desenvolvimento. Ele n~o aceita qualquer tipo de produto. ainda 
temos um agravante, pois encontramos nesses pa(ses todo t jpo de 
ind~stria, desde as de ia. necessidade at~ as consideradas 
supérfluas. Um fator que contribui para que possa ser 
conquistado esse mercado, i qual idade a um preço vantajoso. 
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Os pa{ses do Leste Europeu, estio com uma situaçio diversa, pois 
saindo de regimes pol{t icos fortes e fechados, estio com suas 
economias totalmente desorganizadas e a pol{tica ainda com uma 
certa instabilidade. O poder estatal destes ~ltimos anos de 

-dom{nio, fez com que nio houvesse nenhum investimento no setor 
industrial, tornando, estes pa{ses, carentes de produtos 
inovadores mais avançados, de qualidade e de alta tecnologia. 

Estio neste ponto com um atraso muito grande em relaçio aos outros 
pa(ses da Europa, mas continuam com cultura e tradiçio, o que 
contribuiri para que a renda comece a ser elevada, assim que forem 
d~finidas as normas econBmicas de reconstruçio. 

O Leste Europeu merece atençio das naç3es que buscam novos 
mercados, pois seu mercado ~ carente, aberto para muitos produtos, 
por~m a falta de reservas para pagamento de suas contas de 
eventuais importaç3es, atrapalha o fluxo comercial, pois ainda nio 
se sabe, ao certo, quando estas naç3es estaria definitivamente 
inseridas no comércio internacional. 

Os Estados Unidos~ o maior importador mundial, e sobre seu 
mercado poucos coment~rios h~ para serem feitos, uma vez que é 
considerado um dos melhores parceiros comerciais e todas as Naç3es 
e empresas com algum grau de sofisticaçio querem dele participar. 

A ~frica é um outro caso. Continente de 3o. Mundo, aceita tudo, 
n~o almejando tecnologia avançada ou muita qual idadE. 

Os pa{ses Asi~t icos sio extremamente atraentes, pois conseguiram 
o desenvolvimento que criou uma demanda interna com elevada renda. 
Têm um enorme potencial de mercado, devido sobretudo aos elevados 
índices demogr~ficos. Como estio ainda no processo de conquistar 
mercados externos, pois alcançaram a tecnologia e produtividade 
acima dos padr~es ocidentais, ainda s~o pa(ses que adotam 
pol (t icas protencionistas como as al (quotas de importacio que sao 
elevadas, criando assim barreiras de entrada •para produtos. de 
outras naç~es. 

A América Latina, encontra-se também em uma situaçio de trahsiçio 
de regimes pol{ticos e ajustes econ8micos. Depois de anos de 
economias fechadas e com regimes pol {t icos militares. 
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A maioria dos pa{ses da América Latina, inclusive o Brasil, 
come~a a se abrir para o exterior e recuperar o tempo e o 
desenvolvimento que ficou estagnado. Passando por altos {ndices 
de infla~io, com problemas em quase todos os setores econBrnicos, 
dfvidas externas elevadas, estes pa{ses perseguem desesperadamente 
os ajustes de sua economia ; a queda da. inflaçio; a retornada do 
crescimento e a vinda de investimentos estrangeiros. 

Alguns j~ estio, ao que pareçe, no caminho certo, corno Chile, 
México, Bol(via, Argentina- iniciando- e o Uruguai, que acabou 
de sair da grande recessio e hoje j~ est~ com crescimento. 

O Brasil ainda nio encontrou seu caminho, ruas tenta com planos de 
ajustes e acordos internacionais. 

A America Latina ,devera passar por rnudancas, com a formacao de 
3 novos blocos econornicos, O Bloco Americano, com Estados Unidos 
Canada e o Mexico; os paises do Pacto Andino; e o MERCOSUL, formado 
pela Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 

~ interessante que o pa(s seja atrativo para investimentos e para 
o comércio, assim também conseguir~ alargar sua fronteira. 

O desempenho industrial e agrícola é fundamental para que o 
mercado seja conquistado. Produtos com qualidade e tecnologia, 
sio mais atraentes, tornando assim, a Naçio competitiva. 

Se a Naçio determina conquistar mercados desenvolvidos o seu 
desempenho também ser~ modificado e ela atingir~ um outro grau de 
desenvolvimento. O PIB crescer~. 

O Brasil perdeu muitos mercados principalmente na Europa. Conta 
com os Estados Unidos, de forma reduzida, devido ~ recessio 
americana, e, hoje, também com pa{ses da ~frica que podem ser 
considerados os maiores importadores brasileiros. Ora isso cria 
uma situaçio de nio inovaçio, nio investimento em tecnologia, .pois 
se nos alinhamos comercialmente no campo internacional com pa(ses 
de menor desenvolvimento, nossas empresas continuario acomodadas 
em suas tecnologias atrasadas enio terio interesse em adaptar-se 
~s novas, se compradores aceitam o que lhes é oferecido. 

Pg.62 



Se o mercado alvo for desenvolvido, as empresas tentaria de tudo 
para oferecer produtos compat(veis com os do mercado externo. 

Cabe entretanto ao pa{s interessado em vender, buscar mercado e 
impor seus produtos, criando demanda, criando novos h~bitos de 
consumo e principalmente inovando. 

O Brasil tentou entrar na Comunidade EconBmica Europ~ia atrav~s 
de Portugal, vendendo seus produtos para este pa(s, para que 
fossem repassados para os outros pa(ses da CEE. Portugal tornar
se-(a um distribuidor de produtos brasileiros. Foi uma posição 
c8moda que não surtiu efeito desejado. Portugal tendo entrado 
para a CEE com um grau de desenvolvimento inferior aos dos outros 
pa(ses como a França, Alemanha, It,lia, ainda nio possu(a sua 
inddstria competitiva e tinha um mercado que aceitava os produtos 
brasileiros uma vez que não havia se tornado exigente. Entretanto 
houve um grande investimento em Portugal por parte da CEE para que 
o pa{s tomasse o caminho do desenvolvimento e de forma r~pida. 

Este fato fez com que Portugal rapidamente se 
competitivo, sendo que, as empresas que haviam passado 
Estado na ~peca da Revolução dos Cravos voltaram para seus 
propriet~rios e estes investiram para poder adequ~-las aos 
de qualidade europeus. 

tornasse 
para o 
antigos 
padrões 

Os produtos brasileiros que não possu(am compet it ividade, ficaram 
marginalizados. De qualquer forma, houve uma grande penetração 
brasileira no mercado português, principalmente na ~rea de 
pr·estaç:ão d<::· s<::rviç:os. Temos com'o e:-:emplo, B. ltauTec, na ár·ea dE· 
computação; DPZ, na área de propaganda; Pão de Aç:dcar, em 
distribuição de alimentos e a Dimep, entre outras. 

O Brasil i ainda um grande 
instaladas no Rio Grande 
brasileiros, alcançaram um 
comparado com os calçados 
preços atrativos. 

exportador-de calçados, tendo fábricas 
do Sul e São Paulo. Os calçados 
padrão, de qualidade internacional, 

italianos, ganhando mercados por terem 
.A\. 

()pr-incipal impor·tador de sapatos br-asi1E:iros s~·ío oc: 

palllistas 
Estados 

vendc::rn Unidos, para onde as fábricas gadchas e 
anualmente 119 milhaes de pares de calçados. 

Um novo mercado c::st~ se abrindo para este sc::torr o japonis, 
a al {quota t de 60% sobre a importa~ão de sapatos. 

) 
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Para este próximo ano entretanto, atravis da imagem do 
Mundial de Fórmula I, Ayrton Senna, o mercado japonis 
consumir cer~a de 300 mil pares de "driving s~oes", um 
calçado esportivo, que dever~ ser lançado naquele mercado. 

Campeio 
deverá 

tipo de 

Graças ao prest {gio do piloto, pela primeira vez, cal~ados 
brasileiros serio importados pelo Japio, sem cobrança de tarifas 
alfandegárias e sem quantidade limitada de cotas. Atualmente cada 
pa{s pode exportar no máximo 5 milh5es de pares de sapatos para o 
Japio.<28> 

Com esta conquista, abre-se um caminho para a entrada de calçados 
brasileiros, nio só no Japio, mas tambim para outros pa(ses 
orientais, pois o Japio poderá funcionar como um trampolim para os 
outros mercados, que sio bastante desenvolvidos. 

Conquistar mercados 
economia aberta para o 

internacional. 

é importante para o 
exterior, para o 

pa{s que deseja ter 
mercado 

uma 

Uma forma utilizada pelo Brasil nos anos 70, foi a organizaçio de 
feiras de exportaçio, as Brasil Export. 

Estas feiras eram organizadas pelo Departamento de Com~rcio 
Exterior do Ministério da Ind~stria e Comércio, juntamente com a 
empresa privada de promoçio e eventos Alcintara Machado. 

Uma delas, a Brasil Export 73, foi um marco a real izaçio de feiras 
no exterior, por ter sido para o pa{s, a pioneira. 

Realizada em Bruxelas, em novembro 
conquistar o mercado europeu, a 
Européia, e Bruxelas foi escolhida 
sede da CEE. 

de 1973, visava 
futura Comunidade 

estratigicamente, 

claramente 
Econ&mica 

por ser a 

(28) "Calçados: Japão é a grande meta" -Diário ao Comércio 
13/12/91, p,p, 3 
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Fo~am 500 exposito~es, dos mais dive~sos seto~es da economia, 
desde pequenos fab~icantes de bijoute~ias, até os de po~te como 
t~ato~es pesados~ 

O B r as i 1 , n a é p o c ê\ , v i v i a o • M i 1 a g r e B r_ as i 1 e i ~ o • c o m tl m 
I 

c~escimento que atingiu 11% ao ano, havia pleho emprego, o mercado 
interno estava suprido, t(nhamos qualidade de produtos, alcançando 
a competitividade internacional, pois os p~eços eram atraentes. 

A o~dem nacional entio era exportar, conquistar mercados, 
expandi~, chegando inclusive ao subsídio de exportaçio. 

A feira atingiu todos os objetivos propostos, contratos de 
exportaçio firmados, sendo que nenhum participante ~eg~essou ao 
pa(s sem pelo menos um negdcio fechado. 

Um caso interessante que oco~~eu naquela época i que mesmo os 
empres~rios que nio tinham "stands" prdprios no local da feira, 
chega~am ~ Bruxelas, com seus cat~logos e mostru~rios e foram 
batalhar seus negócios de exportaçio, e obtiveram ixito. 

O que chama a atençio ao analisarmos essa Brasil Export, 20 anos 
depois, i que nessa época havia um esp(rito de luta nos 
empres~rios, diferente daquele que vemos hoje. 

O empresirio daquela época, nio tinha escr~pulos em exercer o 
papel de vendedor, dono de empresa ou mesmo participar da 
produçio. A mental idade era trabalho, e fazer com que o pa(s se 
concretizasse como o pais do futuro, no io. Mundo, consegui~se 
sair do processo que atravessava de subdesenvolvido para "em 
desenvolvimento". O dinamismo que precisa ser recuperado, do qual 
falamos no cap{tulo anterior, sentia-se presente, naquela época. 

Guando analisamos esse processo, vemos hoje, um empresariado, 
novamente acomodado, e questionamos o que levou a esta volta aos 
anos 40. Cabem aqt.! i vá r i a~, Pf:'rgunt ar;; que:· si o de di f í c i 1 resposta" 

p 9. c!>~j 

. J 



Um fato i certo, a crise mundial do petrdleo iniciada naquele 
mesmo ano, teve reflexos no Brasil no in(cio dos anos 80, 
iniciando novamente um retrocesso no desenvolvimento, do qual nio 
conseguimos sair at~ hoje. Houve uma volta da interven~io estatal 
no mercado, e o pa(s fechou-se novamente ao mercado externo. 

' . 
As crises econ&micas consecutivas, acabaram por provocar a perda 

do dinamismo existente, e a euforia empresarial. 
I 

i 
De qualquer forma, hi setores que estio se impondo no me~cado 

internacional, e o processo de abertura do pa(s, ainda que tirdio, 
poderi trazer de volta o esp{rito competidor caracter(sti~o do 
empres~rio brasileiro dos anos 70. A estabilidade polltica e os 
novos acordos internacionais para entrada de capital estrangeiro 
no pa{s, sio também fatores relevantes para a retomadla do 
crescimento, pois traz de volta a credibilidade, que é vis~a no 
mErcado internacional como um dos fatores de ausincia de risc~. 

Com isto, o ambiente nacional seri prop{cio para 
que as empresas possam produzir, competir e fazer com que a ~a~io 
encontre seu diferencial para atuar com eficiincia no m~rcado 
internacional. 
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CAPiTULO 6 - O COMPORTAMENTO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES 
--~-----------------------------------------------

Desde meados da década de 70. as importaçaes têm estado sujeitas 
a uma série de controles administrativos destinados a contornar a 
desarticulaç~o entre as pol{ticas tarif~ria e industrial, 

Enquanto a pol {tica industrial privilegiava c desenvolvimento dos 
setores de bens intermedi~rios e de capital, a pol (t ica tarif~ria 
elevava indiscriminadamente a prote~~o aos bens de consumo. 

O uso indiscriminado de restri~aes n~o tarif~rias ~s importaçaes, 
ao reduzir a demanda por divisasT tem como conseqtiincia a 
valoriza~io da taxa cambial1 que produz o resultado desejado no 
Balan~o de Pagamentos. Dessa forma1 tal pcl {tica penaliza as 
exportaçHes. 

De fato 1 as exportaçHes brasileiras diminu{ram muito seu r{tmo de 
cresciment.o desde a década passada: entre 1968 e 1974, cresc1am ao 
r(tmo de 40% ao ano; passaram a aumentar 23% ao ano de 1974 a 
1980, taxa que se reduziu a 7,2% de 1981 a 1988.<29) 

Esses resultados foram obtidos graças aos subs(dios concedidos 
para compensar os custos internos mais elevados do que os 
internacionais e~ valoriza~~o cambial. 

O grau de abertura da economia brasileira diminu(u 42% entre 1980 
e 1987 <30), transformando-a em uma das mais fechadas ao exterior~ 
as importa~~es passaram de 11% do PIB em 1980 para 6% em 1987, com 
conseqUências negativas sobre o desenvolvimento tecnológico do 
pa(s. 

O fechamento do mercado ~ importa~~o ampliou o poder de mercado 
de todas as empresas aqui instaladas, forneceu a vertical izaç~c 
excessiva da economia nacional e inibiu fortemente a difusio de 
novas tecnologias. 

-----------------------------------------------------------------
(29)(30)- Fonte: FIESP- Livre para Crescer- Outubro 1990. 
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O crescimento das exportaçies tem sido resultado da incorporaçio 
de capitais e de tecnologia em fases sucessivas de substituiçio de 
importaçies. O decl(nio da taxa de expansio das vendas externas 
no Brasil, est~ associado ~ diminuiçio do r(tmo de inovaçies 
tecno16gicas, que deveriam ter melhorado o poder competitivo do 
Brasil no mercado mundial. 

6.1 - IHPORTACÕES 

Ao analisarmos o comportamento das importaçies brasileiras nos 
per(odos de 68/86 e a comparaçio entre 1975 e 1989, vemos, que 
houv~ uma queda na importaçio de bens de capitais (m~qui~as e 
equipamento>. 

QUADRO 12 

COMPOSICAO DAS IMPORTACOES 

BENS DE CAPITAL . 

35,6,o/o 36,8% mDI 
MA TERIAS PRIMAS . 

COMBUSTIVEIS . 

25,5'o/o 14,2'o/o 
D MINERAIS . 

1975 1989 

ONTE: CACEX 
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'i' 
I A queda foi se acentuando de 1975 à 1985. Em 1975 a importaç:ão ·, 

de bens de capital, representava 32,3% as importaç:ies do pa{s ~ 
(Quadro 12>, Chegando à 18,9% em 1985 (Quadro 13> tendo iniciado 
seu crescimento em 1986, 24,7% e em 1989, 25%. 

============================================================================================ .. 
E S T R U T U R A DAS I K P O R T A C O E S <EM %> 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

:==========================================================================================: 
\ Anos: 

I \ : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1981 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988 I 1989 l 
lHistorico 
·-------------------•------•------•------•------•------•------•------'------·------•-------· ·-------------------·------·------·------·------.------·------·------.------·--------------· 

!Bens de CapitaJ •••• l34.60 l24.80 132.30 128.70 l18.20 :18.90 124.70 126.00 128.70: 26.70: 

:===================:======:======:======:======:======;======:======:======:======:=======: 
* :Bens de Consumo .... : NO HD HD NO HD : 6.00 l14.00 110.00 l 9.00 l 14.00 : 

:===================:======:======:======:======:======:======:======!======:======:=======: 
I : l 

:Materias Primas •••• : NO NO NO l NO NO l28.00 l3S.00 l32.00 :33.50 l 34.70 : 

!===================:======:======;======:======!======:======:======:======:======:=======: 
I : : 

lCoabustiveis ••••••• lii.50 :22.06 l25.20 !31.20 lSi.30 l47.00 l19.B0 131.00 l28.30 : 24.25 : 

============================================================================================ 

* N.O. NAO DISPONIVEL 
Fonte: Boletim do Banco Central.do Brasil (dados Drutos) 

Pg.6<;' 

j 



' 

Not~-s~ com ~st~s dados, o f~cham~nto qu~ t~v~ o país ~:vinda d~ 
novas t~cnologias,qu~ como j~ ~xplicamos nos cap{tulos a~t~rior~s, 
provocou a ~stagnaçio ~a falta d~ produt ividad~ ~ comp~titividad~ 
nas ~mpr~sas brasileiras,imp~dindo sua atualizaçio tecnoidgica. 

' 

Houv~ tambim uma mudança no comportamento das importaçi~s de bens 
de consumo, passando de 6% em 1975 para 14% ~m 1989. 

Esta constataçio, vem comprovar o que dissemos sobr~ a ~ntrada no 
pa{s d~ produtos competitivos e com qualidade que pod~rio fazer 
pressio sobre as empresas nacionais para inovarem e produzirem com 
qualidade, uma vez que estaria sujeitas a perda de mercado~ 

De qualquer forma, a pauta de importaçies ideais para o país no 
momento, d~veria estar c~ntrada em bens de capital, miquinas e 
equipamentos e tecnologia para aumentar a produtividade do parque 
industrial. 

A importaçio de bens de consumo, ainda que saud~vel em ~m 
primeiro momento, para a tomada de consciência de quio defasados 
nos encontramos, nio deve ser excessiva para nio inibir totalmente 
a atuaçio industrial, considerando que as empresas, ainda nio 
estio aptas para concorrerem com estes produtos. 

Verifica-se, ainda dentro deste quadro de importaçies, a queda 
gradativa de importaçio de petrdleo. Ainda nio temos 
autosuficiência como a Argentina, mas o aumento da produçio 
interna, Ji est~ contribuindo para uma dimin~içio do volume 
importado, cujo montante a ser economizado em divisas, poder~ 
passar para a conta de importaçies de bens de capital, 
contribuindo assim para acelerar o processo de atulizaçio 
tecnoldgica. 

6.2 - EXPORTACÕES 

O volume de exportaçies do país, reflete o grau de abertura da 
economia, o nível de eficiência dos manufaturados e mesmo das 
safras agrícolas, e ainda a riqueza de solo da Naçio existência de 
matérias primas raras ou jazidas de minérios. 
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O Brasil tradicionalmente foi um exportador de produtos 
prim~rios, tendo como principais itens de exportaçio e cafi, cacau 
e o algodioM 

Houve ainda, no siculo XIX, a borracha natural. 
grande fornecedor de borracha, da Amaz6nia, 
desenvolvimento daquela regiio. 

O pa1s era um 
que propiciou o 

I. 
I 

O caf~, continua na pauta de exportaçaes, mas hoje representa 
apenas 4% do volume exportado,(31). Esta queda vem acentuando desde 
1976, tendo como causa principal a devastaçio dos cafezais, que 
contribuiu para uma quebra na produçio, e a perda do lugar 
do io. produtor mundial. 

O caf~, foi substitu{do em volume pela soja, que ainda tim um bom 
mercado internacional. 

A mundança no perfil das exportaçaes brasileiras i saud~vel, pois 
mostra a evoluçio e o desenvolvimento que o país est~ 
E:n<per imentando. 

Seria interessante que ainda fossemos o io. produtor mundial de 
caf~, pois~ um produto tradicional e ligado com a imagem do pa{s, 
e ainda consegu{ssemos exportar semimanufaturados e manufaturados 
em grandes volumes. Os manufaturados de maior valor agregado 
contribuem para uma maior entrada de divisas no pa{s. 

Os produtos primários foram sendo subst itu(dos pelos 
semimanufaturados como dleo de soja bruto, farelo de soja, que 
representam 17% das exportaçaes brasileiras, hoje. 

Os produtos manufaturados cresceram, mas essE crescimento nio ~ 
representado por bens de consumo de alto valor agregado, sobre os 
quais falamos em nosso trabalho E expusemos a postçao brasileira 
de falta de compet it ividade. Estes produtos sio o papel, celulose, 
fios de algodio, suco de laranja, aço, cujas produç&es foram 
praticamente abandonadas pelos pa(ses desenvolvidos, por questaes 
E:·:co1 Óg i c as. 

< 31 ) Fonte : B o I e tI m do Banco c entra I do Bras 1 1 I V o I • 27 I N ª . 7 
Julho - 1991 
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Temos ainda exporta,io de autom6veis principalmente para ~frica e 
pa(ses ~rabes e dos aviSes produzidos pela EMBRAERF que 
conseguiram um lugar de destaque nos pafses desenvolvidos como 
Estados Unidos e França. 

Abaixo, quadro comparativo das exportaçBes brasifeira por tipo de 
produtos, onde notamos a mudança no perfil das exportaçBes entre 
j. 975 e 1989. 

QUADRO 14 

COMPOSICAO DAS EXPORTA COES 

1m 
MANUFATURADOS. 

59,So/o 28,2o/o 

D I 
BASICOS 

1975 1989 

NTE: CACEX 

Alcançamos um volume de exportaçio representativo para: o nosso 
pa(s, mas o que ainda nio nos torna uma naçio voltada para o 
com~rcio exterior. 

Em 1989, o volume das exportaçBes brasileiras representou 1,2% do 
total do comércio mundial e as importaçBes, 0,7%. Sio n~meros 
baixos para a nona economia do mundo. 
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O Brasil ~xporta 9% do PIB ~ importa 4%. Guando analisamos os 
paÍses asiáticosr os "Tigr~s·r t~mos a Coréia ~~·:Portando o 
corr~spond~nt~ a 36% do PIBr Taiwanr 50% do PIB ~ Hong Kongr com 
6% o mais baixo, uma vez qu~ Hong Kong t~m algumas características 
prdpriasr onde entram muitos componentes para ser~m apenas 
montados e reexportados como produtos finais.C32) 

O quadro comparativo abaixo, 
estagnados em volume de exportaçgo 

QUADRO 15 

demonstra o quanto 
entre i98~ e i990. 

Quadro comprarativo de Aumento médio de Exporta~ões 

Entre Alguns Países 

EXPORTAC~O EM USS BILHÕES 

f i c amos 

PAiS 1984 1990 Aumento Médio (%) 

Alemanha 171.,0 420.,0 16,2 
EUA 216,0 394,0 10.,5 
Japão 170,.0 286,0 9,.1 

Itália 73,4 170,.0 15,.0 
Hong Kong 28,.3 82,.0 19,.4 
Tai..-an 26,.0 67.,0 17,.1 

Coréia do sul 26,.0 65,.0 16.,5 
China 24.,8 62,.0 16,.1 
Espanha 23,.3 56,.0 15,.7 

México 24,.0 42,0 9,.0 
Bras i 1 27,.0 31,.0 2,.3 

I ---------------•------------ ----------- -------------------
Fonte: Relatório do GATT-Elaboração: CNI/DECEX/DAO 

(32) Oa~os fornecidos pelo OECEX da FIESP 
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O aumento m~dio das exportaçSes brasileiras~ foi de 2,3% enquanto 
a Cor~ia do Sul, que havia exportado menos que nosso pa{s em 1984, 
teve um aumento de 16~5%. 

Esses percentuais vim ao encontro do que dissemo$ sobre os pa{ses 
asi~ticos, que estio se transformando, graças ~s mudanças 
ocorridas no seu ambiente econBmico, ao desenvolvimento 
tecnoldgico e ~ qualidade de educaçio, cbntribuindo para se 
tornarem competitivos. 

A perda de mercado, 
para a empresa e para 
perdido parte de 
modernizaçio, nio por 
lei de reserva de 
setor de inform~tica. 

tanto externa quanto interna, ~prejudicial 
a Naçio. A Sio Paulo Alpargatas, tim 
seu mercado no exterior, por falta de 

negligincia da empresa, mas por imposiçio de 
mercado do pa{s, que emperra a modernizaçio-

Durante o tempo que a Sio Paulo Alpargatas tentou se modernizar, 
seus concorrentes internacionais o fizeram em ritmo mais forte
Pa{ses asi~ticos. As m~quinas modernas computadorizadas -teares 
inclusive-,produzem mais r~pido e com melhor qualidade enio podem 
ser importadas pela empresa no Brasil devido a reserva de 
mercado.(33) 

A situaçio i preocupante, uma vez que a empresa, no mercado 
externo, compete com os melhores fabricantes do mundo, tendo que 
ser muito eficiente, A nio manutençio das exportaç~es com 
eficiincia implica perda das cotas que sio de difícil recuperaçio. 

Os pa{ses mais desenvolvidos, trabalham com cotas de importaçio. 

Como vimos o Japio aceita apenas 5 milh~es de par~s de calçados 
de cada pa(s. 

Os 1 imites sio muito bem determinados e esta cota, nio coberta, 
passa para outro fornecedor. Esta é uma das grandes dificuldades 
de entrada nos mercados internacionais as chamadas barreiras de 
ingresso. 

(33)nl lhas de Eflclênclan Revista Cacex, Nª.1095- 17/04/89 
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Na ~rea textil, a qual a Sio Paulo Alpargatas pertence, o 
produtor mais eficiente do mercado internacional e a Cor~ia. 

Os coreanos trabalham com teares de ~lt ima geraçio, conseguindo 
aumentar a produçio num ritmo bem maior que o Brasil. Com isso, 
vio ganhando mercado, e para nossas empresas, ~ manutençio da 
parcela de mercado, internacional torna-se cada vez mais dif(cil. 

Apesar da pouca part icipaçio do Brasil no total do com~rcio 
mundial, o pa(s mant~m relaç~es comerciais com pa(ses dos 5 
continentes, principalmente em exportaçSes. Significa que temos 
uma exportaçio diversificada, em termos de pauta de produtos e que 
o pa(s tim um caminho aberto no mercado internacional, 
necessitando apenas tornar-se mais produtivo, eficiente para 
encontrar seu diferencial competitivo. 

Como ilustraçio do exposto, colocaremos abaixo o quadro 
demonstrativo das exportaçSes por regiSes, e o condensado dos 
principais itens importados e exportados, em siries histdricas, 
que mostram o comportamento e as tendincias de nossas relaçSes 
comerciais. (Quadros 16 e 17> 

================================================================================================================= 
QUADRO 16 

-P A U T A D E E X P O R T A C O E S <EH %> 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * :===============================================================================================================: 
:HISTORICO \ ANOS : 1964 : 1973 : 1974 : 1975 : 1976 : 1980 : 1981 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988 : 1989 : 1990 : 
:===================!======:======:======:======:======:======:======:======:======:=======:======:======:======: 

CAFE : 53.0%: 22.0%: 13.0%: 11.0%: 21.0%: 14.0%: 8.0%: 11.0%: 9.0%: 8.3%: 6.5%: 5.1%: 4.0%: 
:===================!======:======:======:======:======]======:======:======;======:=======:======:======:======: 

ACUCAR 
J 

2.0%: 9.0%: 16.0%: 11.0%: 3.0%: 6.0%: 5.0%: 2.0%: 2.0%: 1.2%: 1.0%: 0.8%: 1.6%: 
:===================:======:======:======:======:======!======:======:======:======:=======:======:======:======: 

SOJA 
E 

DERIVADOS 
: HD : 15.0%: 11.0%: 13.0%: 17.0%: 9.0x: 11.0%: a.0x: 6.0x: a.8x: 9.ex: 10.0x: 9.2%: 

:===================:======:=~====!======:======:======:======!======!======:======!=======:======!======:======: 
* : : 

SUCO DE LARANJA : ND : ND : NO NO : NO : NO : NO ND : HD 3.1%: 3.3%: 3.0%: 4.6%: 
:===================:======:======:======:======:======:======!======:======;======:=======:======:======:======: 

PRODUTOS 
PRIMARIOS : 34.0%: 19.0%: 17.0%: 18.0%: 15.0%: 11.0%: 12.0%: 50.0%: 20.0%: 23.0%: 22.0%: 23.0%: 25.0%: 

:===================:======:======:======:======:======:======!======:======;======!=======:======:======:======: 
PROD.SEHI-

KANUFATURADOS : 5.0%: 7.0%l 8.0%: 7.0%: 8.0%: 10.0%i 9.0%: 12.0%: 9.0%: 12.0%: 14.0%: 16.8%: 16.0%: 
:===================:======:======:======~======:======:======~======:======:======:=======:======:======:======: 

MANUFATURADOS : NO : 22.0%! 28.0%: 29.0%: 26.0%: 42.0%: 48.0%: 54.0%: 54.0%: 55.0%: 55.0%: 53.0%: 53.0%! 
======================================================~=r~~================================================== 
FONTE: BoletiM do Banco Central -Dados Brutos.* N.D. NAO DISPONIVEL 
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====================================================================== 
QUADRO 17 .. .. , 

DISTRIBUIÇAO GEOGRAFICA DAS IKPORTAÇOES E EXPORTACOES EK (%) 
:====================================================================: 
IHISTORICO \ ANOS : 1975 : 1976 : 1981 : 1985 : 1987 : 1988 : 1989 : 
:===================:======:======!======:======:======:======:======: 
IESTAOO§ UNIDOS •••• : 15.4%1 18.2%1 17.6%1 27.3%: 28.t%l 26.6%: 24.t%l 
~===================:======:======:======;======:======:======:======: 
ICANADA ............. : 1.6%1 1.4%: 1.2%1 1.6%: 2.1%1 2.6%1 2.6%1 
:===================:======:======:======-:======:======:==;===:======: 
!ALADI •••••••••••••• : 13.8%! 11.9%1 18.1%1 8.6%1 11.3%1 10.9%: 10.1%! 
:===================:======:======:======t======:======:======:======: 
!COMECON ............ : 8.8%: 9 .ex: 7.3%1 3. 9%! S.n;: 3.2%: 3.1%: 
:===================:======:======:======:======:======:======:======: 
:cEE •••••••••••••••• : 31.4%: 34.9%: 27.1%! 30.0%: 26.4%: 28.7%: 3e.sz: 
t===================:======:======:======:======:======:======:======: 

-' 

IJAPAO .............. : 7.8%! 6.3%1 5.2%1 5.5%: 6.3%! 6.9%! 7.0%! 
;===================:======:======:======:======:======:======:======: 

I 
I 

lAFRICA ••••••••••••• : 
11 

Nl> Nl> ND .NO 4.0%! 3.3%! 2.8%! 
:===================:======~======;======:======:======:======:======: 

f 

:or. KEDIO •••••••••• : NO ND ND NO 4.7%: 3.8%! 3.3%: 
:===================:======:======:======:======:======:======:======: 

I 

;AELC ••••••••••••••• : ND NO NO NO 2.2z: 1.9%: 2.ez: 
:====================================================================: .., 
IIHPORTACOES 
:==============================================================;=====: 
IESTADo·s UNIDOS •••• : 25.3%1 23.1%: 15.8%1 19.8%! 21.0%1 21.0%! 21.0%: 
~===================t======:======:======:======:======l======:======i 

: CANADA ............. : 1.7X: 2.5%1 2.5%: 3.1l:: 2.7%: 2.8%: 2.5l:: 
•-------------------1------'------•------•------·------'------•------· 
·-------------------·------.------~------.------·------·------.------· 
IALADI •••••••••••••• I 5.9%: 9.5%1 14.1%1 12.2%1 11.7%: 12.7%1 18.2%1 
·--------·-----------•------•------•------•------'------1------•------· ·-------------------.------.------·------·------·------,------·------· 
lCOiiECON ............ : i.n.:: 1.8%: 1.1%: 2.3%: 2.6%! 2.1%: 1.74: 
:===================:======:======:=~====~======:======:======:======: 
lCEE •••••••••••••••• : 31.1%: 24.5%1 13.8%: 17.641 22.3%! 22.0%: 20.5%1 
:===================:======:======:======!======:======:======:======: 

..} 

lJAPAO •••••••••••••• : 9.1%: 7.1%: 5.7%: 3.8%: 5.6%: 6.6%: 6.5%: 
:===================:======:======~======!======:======:======:======~ 

I 

:AFRICA ••••••••••••• : ND 
'I 
I 

NO NO NO 3.5%: 4.4l:: 2.8%: 
:===================:======:======:======:======:======:======:======: 

l! 

!Or. HEDIO •••••••••• : NO NO NO HD 20.7%: 18.7%: 16.74: 
·-------------------•------•------·------'------•------•------'------· ,-------------------·------.------,------t------.------·------·------. 

* ;AELC •••••••....•••. : ND NO NO ND 4.3%: 5.0%! 5.i%l 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil (dados brutos) 
COiiECON : Albania, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polonia 

Romenia, Tchecoslovaquia, URSS. 
AELC : Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suíça. 
Oriente Kedio : Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Arabes, Irã, 

Iraque, outros. 
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CONCLUSÃO 

N ã o P o cl e r í <:1 mos €-: n c E: r· r a r n o ~:; s o t r e:\l:ni\ 1 h c>, <;\ f c\ 1 t c\ d E~ c o m p fd: i t: i v i d <HI f.·: 
da Na~ão Brasileira, sem externar a nossa opinião para que o 
quadro venha a reverter a longo prazo. 

Detectamos alguns pontos que são cruciais para reverter o 
processo de falta de competitividade. 

Primeiro, deve-se investir nos fatores de produ~io, 
principalmente em educa,ão. Uma reforma educacional s~ria, que 
possa levar as crian~as de todo o país~ escola, e acabar com o 
analfabetismo crescente, uma característica de país 
subdesenvolvido que estamos carregando. O ano 2000 se aproxima, e 
é inadmissível, com as mudan,as ocorridas no mundo, que ainda 
esteJamos alijados do bem estar social. 

~ preemente que se eduque com qual idade,que a Universidade possa 
ter em seus quadros estudantes oriundos das escolas p~bl icas e não 
somente aqueles jovens, que por for~a de uma melhor condição de 
renda e social, tiveram sua forma~io nas escolas particulares. 

Quanto ~s Universidades, uma remodelação deveria ser feita, 
que as pesquisas cient (ficas pudessem ser terminadas. 

Temos bons pesquisadores, equipamentos, mas o índice de 
complementação de pesquisa é baixo, sempre devido à falta de 
verbas. Gast~mos muit~ como vimos, nas Universidade, para os 
alunos serem mantidos. O Brasil é um dos poucos países do mundo, 
onde a Universidade é gratuíta. Ela pode ser eliminada sendo 
compensada por um sistema de bolsas. A verba de ensino, assim seria 
utilizada em pesquisa e melhoria do ensino básico, que, este sim, 
devería ser gratuíto para todos, P na concesslo de bolsas 
uni vf.~r·~• i t <:\r i as. 

Os convênios entre Universidade e empresas, 
p <':\I''(:\ amb 0!5 n 

PsJ. 77 
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A empresa teria onde fazer suas pesquisas, testar materiais, 
testar produtos, desenvolver novas tecnologias. 

A Universidade·teria trabalho prJt ico para 
formam com conhecimentos did~t ices, mas 
prático. 

S(~l.lS 

mui t c> 
a li.Hl () !:> , 

POUCC) 

qu~~ li><'!: 

t r<;\t) ~·\1 h o 

A forma,io de mio de obra especializada, como vimos. é um fator 
preponderante para o futuro do pa(s. 

A tecnologia também nio deve ser esquecida. ~preciso acabar com 
a lei protecionista de reservas de mercado e com a "pirataria" 
das patentes. para que o parque indust ial volte a crescer e possa 
manter as suas tradiç3es. 

Nio temos capacidade suficiente para desenvolver certos tipos de 
equipamentos no pa{s, pelo que expusemos anteriormente. Há falta 
df:• P€·~l:>CJUiSi:\. 

Poucas sio as empresas que conseguem ter em seu prdprio dom(nio, 
um departamento de pesquisa e tecnologia, onde testam produtos, 
novos materiais e conseguem com isso ser cbmpet it ivas no mercado. 

A credibilidade do pa{s é importante para o desenvolvimento dos 
fatores de produ~io. Necessitamos dos investimentos externos. 

~ fundamental a estabilidade e credibilidade para que estes 
capitais de risco voltem a ser aplicados. 

Vimos que as pol (t icas 
anos, acabaram por fazer 

prc>t<;:c i em ir:;tas 
m<:\1 à s<:ul i d<:\clf:' 

adotadas durante 
das empresas brasileiras. 

O governo deve adotar pol{ticas abertas E sem intervençio nos 
fatores produtivos, e os empresários devem aprender a lutar 
sozinhos, pela sua parcela de mercado. A concorrência é a mola 
propulsora ela produtividade, ela eficiência e da qualidade. 

A concorrência é saudJvel 
c: t1mP&~t i t i va. 

para que a empresa 



A baixa participaçio 
mostrar quanto estamos 
capacidade competitiva. 

brasileira no com~rcio internacional, vem 
longe do mundo, o quanto perdemos de nossa 

O Brasil deve pensar ainda, com sua entrada para o Mercosul, que 
dever~ participar desse bloco econ6rnico, em igualdade com outros 
pa{ses membros. Já temos, corno vimos, uma defasagem em educaçio, 
enio seria bom para o pa(s, que perdissemos tamb~m em tecnologia, 
em qual idade, em eficiincia. Mesmo dentro de um bloco econ6mico, 
devemos ser melhores, ou no minimo iguais. 

No momento atual, onde ficou claro que as relaçaes econ&micas 
deste final de século, serio ditadas pelas relaç~es entre blocos 
econ8rnicos, temos que estar preparados para enfrentar ·o mundo". 
Há uma mudança de concepçio em lugar de erguer barreiras e 
exigir percentuais elevados de nacionalizaçio, deve-se abrir 
mercados, atrair capitais estrangeiros e estimular a cornpetiçio 
nacional. 

A organizaçio do mercado interno, se a Naçio estiver preparada 
para competir internacionalmente, vir~ por si só, uma vez que para 
conseguirmos os objetivos internacionais, as mudanças internas 
deveria ser feitas, e com isso o crescimento vir~. trazendo 
riqueza e bem estar. 

Ficamos um pouco pessimistas com a situaçio, que nos parece 
cr{t ica em diversos pontos essenciais do desenvolvimento, mas ao 
mesmo tempo, compartilhamos com a esperança de Ant8nio Kandir, em 
seu artigo escrito na Revista Exame, onde diz~<34) 

·remos um empresariado dinâmico, criativo e saudavelmente 

ambícioso; uma capacidade gerencial de alto quilate; um 

contingente importante de trabalhadores quali~icados; uma 

índústria e uma agricultura com algum grau de modernização; 

uma rede ~inanceira, cuja sofistica~ão tem poucos paralelos, 

caracterizada por sólidas relações com o sistema 

financeiro internacional; uma malha de comunica~ões 

bastante desenvolvida; mais de 40% do capital instalado no 

(3~) Kandlr. Antonio op.clt 
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país de origem estrangeira: cerca de 90 grupos 

empressariais privados nacionais com patrimônio líquido 

superior a 100 milhões de dólares: uma sociedade sem 

grandes con~litos étnicos. raciais ou religiosos ~ator dos 

mais desejados no mundo de hoje; um mercado interno 

potencial dos maiores do mundo. 

Finalmenter temos uma quantidade abundante de terra e água 

e um clima dos mais ~avoráveis.r e não estamos sabendo 

explorar umas das ~ontes de competitividade 

di~erencia do demais países. 

que nos 

Terra e água em abundância e clima ~avorável signi~icam que 

temos potecialmente. a nosso ~avorr alimentos e energia 

baratos. base para a exporta~ão competitiva para qualquer 

tipo de produto. 

Se associamos a esse ~ator uma atua~ão do Estado 

agressivamente voltada para a educa~ão e a pesquisa 

tecnolÓgica e com ~orte participa~ão no trabalho de 

promo~ão comercial. bem como um modelo industrial que não 

privilegie o capital nacional ou estrangeiro. mas sim a 

~orma~ão de joint ventures. estamos adicionando aos 

alimentos e à energia baratos o ~ermento do conhecimento 

técnico comercial. Abrem-se. entãor amplas 

possibilidades de produ~ão competitiva para a exporta~ão. 
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com inúmeros re~lexos positivos sobre o sistema econômico 

doméstico.· 

Este artigo, contém implícito a PE·~Irrg.tnb:\ : 
por que ainda ·nio alcan~amos o nosso 
desenvolvimento, a nossa estabilidade? 

!'.>t:·~ temo~:; ttJclo is;so, 
diferencial, o nosso 

Quando olhamos para esses fatores da natureza.~gua,terra e clima 
favor~vel, sentimos o quanto o país poderra estar usufruindo de 
melhores condiçaes. A sociedade estaria com bem estar, a economia 
f:i'CI u i 1 i b r ad c:-1.. 
Confirmamos assim, que a preocupa~io que ti vemos em elaborar este 

trabalho P buscar causas e tentar formular solu~3es, para 
determinar a falta de competitividade da Naçio, nio é sd nossa, e 
que chegamos~ conclusaes que podem ser compartilhadas com outras 
pessoas. Desta forma, cremos que alcariçamos o objetivo proposto. 

Finalizando, queremos confirmar mais uma vez o exposto em nossa 
dissertaçio, através do quadro abaixo, que mostra o desempenho 
brasileiro compa~ado com padraes internacionais. 

In cl i c: <:\cl DI'' 

l~ohü i v i dadf!' de 
Invent<:\rio~-> (j,) 

Qual idad<:~ dt;:· 

Mécl i <:\ 
131-'asil. 

10 

Produção <2> 25.700 

Custo de Produçio<3> 114% 

Satisfa~ão do 24 
ClientE-~ (4) 

Tempo de Entrega (5) 37 

Tempo médio de preparo 
da máquina (6) 

Tamanho do lote de 
p r Cl d tJ d\ o < 7 > 

CaP<:'IC idad<~ Ut i 1 i;::ada(tl) 

Valor Agregado (9) 

Custos de Garantia P 
ConsE~rtor:; (10) 

f31 

j.7 

74% 

4~~% 

:1% 

P<:\dr·(i\o 
Mund i é':\ 1 

200 

90% 

:\.0 

a::· 
... J 

j, 

95% 

!7i0% 

0. j,% 

(:\.) vezes por ano somente 
matérias primas e material 
em processamento. 

<2>Prob1emas-rejeiçio por 
milhio (somente de material 
E~m procf~'sso) 

(3) comparado ao melhor 
c:onc:Cll''rftrlt:€·~ int:(:wnac: ic>n<:\1 <1.%) 
(4) n~mero de pedidos com 
reclamaçic (por 1.000) 
(5)média do n~mero de dias 
desde c recebimento de pedido 
at~ entrega do produto 

(6) set-up (em minutos) 

(7)Em termos de demanda 
total <expresso em dias) 
(8) percentual da capacidade 
tot<:d inst:;:\lad<:\ 
(<,il) % d() h~ad .... t inH~· t(Jtal de 

p r od uç: f:\ o 

<10) % sobre o valor bruto 
de:-~ v<:~nda~:; 

FONTE: Relatorio "Padroes de Manufatura de classe Mundial" da 
Er·IH'>t & Young. 
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