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Renascimento
à vista?
A ExpoManagement 2007, simbolicamente marcada pela música,
mostrou que a hora é de mudança de paradigma, liderada pelas
ciências, pelas artes e pelo humanismo; com a devida abordagem ao
fenômeno, é possível, teoricamente, um país em desenvolvimento
tornar-se desenvolvido em apenas uma geração –ou menos
De já existisse jornal 500 anos atrás, alguém tomaria um cappuccino na Piazza della Signoria,
em Florença, Itália, lendo as seguintes manchetes:
Ataques terroristas assustam população.
Violência em alta: sobe o número de crimes e seqüestros.
Corrupção intensa é preocupação cada vez maior.
Homens de negócios contrabandeiam petróleo.
A religião tenta controlar a política, mais uma vez.
A traição espanhola.
Lembra a conjuntura atual de algum país que conhecemos? Talvez, mas esses seriam
os principais assuntos dos jornais da época dos Médicis, uma realidade que o Renascimento italiano, e, posteriormente, europeu, transformou de modo visceral. O biólogo Juan
Enriquez, fundador do Projeto de Ciências da Vida da Harvard Business School, iniciou
com essa história sua brilhante apresentação na ExpoManagement 2007 para mostrar
que os países –todos eles– podem intercalar momentos de ascensão e de queda e que tal
movimento se deve a mudanças nas ciências e na tecnologia.
“Embora muitos ainda atribuam essa variação civilizatória a exércitos, terras e recursos
naturais, ela se deve sobretudo às ciências e à tecnologia”, enfatizou Enriquez. Leonardo da Vinci, entre outros, com invenções tão brilhantes e variadas como o planador e o
garfo, e o Renascimento italiano, pode-se dizer, são provas concretas de causa e efeito do
fenômeno.

CIÊNCIA
Desse modo, Enriquez também estava avisando à platéia da ExpoManagement que
um novo Renascimento começa a se estabelecer. Se, no Renascimento italiano, Leonardo
inventou a primeira máquina a vapor e protótipos de helicóptero e submarino, e se sua
criatividade daria origem a avanços como o salva-vidas, o pára-quedas e a bicicleta, no
Renascimento da era da genômica, os cientistas vêm desenvolvendo a programação de
células vivas –da mesma maneira que se programa um computador– para gerar qualquer
coisa que se imagine.
“Isso não é ficção, está acontecendo”, esclareceu o biólogo aos mais incrédulos, mas
não em escala. Por exemplo, a montadora Toyota usa em seus carros plástico produzido
do milho, e experiências similares têm sido feitas por empresas dos Estados Unidos e da
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Europa (inclusive no Brasil há pesquisas nessa área). Constroem-se vasos sanguíneos com
pele humana e já se clonou um transistor dentro de uma célula –a empresa Synthetic,
que o fez, passou a valer US$ 400 milhões em apenas dois anos de vida, de acordo com
Enriquez.
Ou seja, em um futuro não muito distante, a produção que hoje exige uma fábrica
imensa talvez possa ocorrer em uma garagem, se o produto for desenvolvido dentro de
bactérias. As empresas têm o potencial de revolucionar, com a genômica, todos os setores
de atividade. Enriquez aposta tanto nisso que, pessoalmente, trocou a vida acadêmica pela
presidência da Biotechonomy, empresa de pesquisa e investimento em ciências da vida, e
se tornou um dos diretores-superintendentes da Excel Medical Ventures, companhia de
capital de risco que investe em projetos inovadores da área médica.
Ray Kurzweil, inventor e especialista em inovação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), apontado por Bill Gates como o maior nome da inteligência artificial no
mundo, também destacou em sua palestra o impacto das ciências e da tecnologia. Segundo
ele, o novo paradigma se relaciona com o fato de “a biologia ter se tornado uma tecnologia
da informação”, e algumas maravilhas têm sido feitas graças a isso, como o Respirocyte,
glóbulo vermelho artificial que libera oxigênio em vasos capilares.

ARTE
Como todos sabem, no Renascimento original, grandes obras de arte foram produzidas em toda a Europa. Não deve ser exatamente esse o padrão no Renascimento que
estamos prestes a presenciar, no entanto. O que acontecerá, dessa vez, é que as artes invadirão, como nunca, o cotidiano da sociedade e dos negócios. E isso já vem ocorrendo.
Foi o que provou o publicitário Kevin Roberts, presidente-executivo mundial do grupo
Saatchi & Saatchi, em sua palestra na ExpoManagement 2007. “Passamos rapidamente
da era da informação para a do conhecimento, a da interrupção, a da permissão e a
da experiência, e agora, sem perceber, ingressamos na era da atração”, explicou ele à
platéia. Hoje as empresas devem atrair os consumidores, ser amadas por eles. “Foram
a publicidade e as atitudes criativas que fizeram a Toyota passar de empresa mais respeitada à mais amada pelos consumidores e daí seu boom”, opinou Roberts. Michael
Eisner disse o mesmo sobre a Disney, empresa que comandou por duas décadas. “Só temos
de aprender a pôr a criatividade dentro da caixa”, observou, citando o pontilhismo do
pintor Georges Seurat como metáfora –“cada ponto captura toda a essência da obra de
arte final, cada ponto importa”.
O maestro João Carlos Martins –que subiu ao palco do evento acompanhado de sua
orquestra, Bachianas– preferiu ilustrar o novo peso das artes de outra maneira, e com
ênfase na música. Um dos maiores especialistas atuais em Bach, ele disse categoricamente:
“A música se tornou a régua do mundo. Tanto que, quando um negócio ou um governo
vai bem, diz-se que está afinado, harmônico, que a equipe toca como uma orquestra. E
vice-versa. O parâmetro de resultado é a música, a emoção que ela consegue provocar”.

HUMANISMO
As tecnologias avançam muito mais rápido do que nossa capacidade de lidar com
elas, o que faz com que a mão-de-obra devidamente capacitada se reduza, os salários dos
qualificados subam e a desigualdade de renda no mundo aumente, como alertou em
sua videoconferência na ExpoManagement 2007 Alan Greenspan, presidente do Banco
Central dos Estados Unidos por 18 anos. Assim, como haverá o humanismo típico do Renascimento? Bem, o Renascimento italiano não foi distribuidor de renda –ele só focalizou
mais o ser humano–, e é possível que a história se repita, com o marketing de cauda longa
de Chris Anderson ou as marcas de amor de Kevin Roberts.
Mas também é possível que a herança histórica seja subvertida, como tem sido inúmeras vezes, lembrou Kurzweil em sua apresentação. Foram necessários 10 a 15 anos
para chegar ao primeiro bilhão de aparelhos celulares no mundo; o segundo bilhão se
disseminou em três anos e o terceiro em um; a previsão é que haja 6 bilhões entre 2008 e
2009. E vale lembrar que o celular é visto por muitos especialistas como vetor de inclusão
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digital e social. Então, agora, talvez os seres humanos consigam se apropriar dos frutos
do Renascimento de maneira mais igualitária.

O BRASIL E AS EMPRESAS
E será que ainda dá tempo de países periféricos como o Brasil alcançarem o novo
bonde? Afinal, perderam o bonde anterior, da era digital. Pela matemática de Kurzweil,
sim: “A taxa de mudança de paradigma vem dobrando a cada década. Isso significa que
haverá 32 vezes mais progressos nos próximos 50 anos do que houve nos últimos 50; é a
lei da aceleração das mudanças”. E, sabe-se, toda vez que muda um paradigma, podem
mudar o jogo e os jogadores. O ex-ministro da Economia Delfim Netto e Alan Greenspan
concordaram que sim, e Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getulio Vargas em
São Paulo, elencou vantagens competitivas do Brasil capazes de sustentar isso.
As empresas brasileiras precisam inspirar-se, no entanto, em novos modelos, como
o da companhia norte-americana TransMedics, citada por Juan Enriquez, que investe
em fazer transplantes de órgãos vivos e já consegue manter o coração humano vivo e
ativo fora do corpo. Ou o da Zappos.com, que atende o nicho de mercado de calçados pela internet, na América do Norte, mencionada por Chris Anderson. Ou o da
WholeFoodsMarkets, rede de supermercados diferenciada dos EUA dedicada a alimentos
naturais, orgânicos, frescos, que fazem bem à saúde e têm preços premium, apontada por
Michael Porter.
O Brasil só precisa construir urgentemente a ponte para as ciências e a tecnologia do
século 21. Simbolicamente, a Ponte Vecchio florentina hoje é ocupada por joalherias.
O texto é de Adriana Salles Gomes, editora-executiva de HSM Management. A reportagem é de Adriana Salles
Gomes e Lizandra Magon de Almeida, colaboradora de HSM Management.
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Ciência e arte

Do ATCG à caixa
da criatividade
Palestrantes tão diversos como o inventor Ray Kurzweil
e o ex-presidente da Disney, Michael Eisner, explicaram
na ExpoManagement 2007 por que o mundo deve
tornar-se cada vez mais orientado pelos pensamentos
científico e artístico
0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1… Jealous Guy, de John Lennon. 1, 0, 1,0, 1, 0, 0, 1, 1… Californication, da banda Red Hot Chilli Peppers. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1… My Man’s Gone, de
George Gershwin. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1… Samba sobre o Infinito, de Paulinho da Viola.
1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1… Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach.
Parece improvável que músicas tão distintas possam ser todas transcritas pelos números 0 e 1, apenas mudadas as combinações. Mas assim é a linguagem digital, que vem
revolucionando nosso mundo nas últimas duas décadas, e não são somente músicas que
se transmitem desse modo, mas filmes, livros etc. –cada som, texto e imagem que existe
sobre a Terra é passível de codificação em 0 e 1.
A, T, C, G, G, G, T, A, A… Medicamento que acaba com a sensação de ciúmes nas pessoas? A, T, C, A, A, G, T, A, G… Equipamento cinematográfico que barateia e democratiza
a indústria do cinema, permitindo que outros países compitam com Hollywood em iguais
condições e diluam a californização mundial? G, G, T, C, C, C, G, T, A, A… Hormônio
revitalizador e sem efeitos colaterais que possibilitará às mulheres adiar a solidão indefinidamente, viabilizando a atração de –e por– novos parceiros, mesmo com o avanço da
idade? C, T, T, G, A, G, T, C, T… Combustível que nos permitirá viajar pelo infinito? C, C,
T, G, A, G, T, A, T… Prova definitiva da existência de Deus?
Naturalmente essas seqüências de números e letras, e suas decodificações, foram desenvolvidas de modo aleatório pela autora deste artigo e não têm valor científico algum. Mas
a comparação serve para ilustrar o potencial impacto, sobre nossas vidas e sobre o planeta,
de uma mudança de linguagem tão fundamental. O alfabeto latino “A, B, C...” havia, sim,
sido superado pelo 0 e pelo 1, ainda que nunca tenhamos pensado na questão desse ponto
de vista. E, agora, o código 0 e 1 está prestes a ser suplantado por A, T, C, G, as letras que
designam as bases nitrogenadas formadoras do DNA –adenina, timina, citosina e guanina.
Qualquer coisa pode ser criada a partir da combinação dessas quatro letras e seu domínio
será a chave do sucesso daqui por diante, para indivíduos, para empresas, para países.
Pelo menos, foi o que afirmou categoricamente o cientista Juan Enriquez, fundador
do projeto Ciências da Vida da Harvard Business School e presidente da Biotechonomy,
na palestra de encerramento da ExpoManagement 2007. O potencial da genética –ou
melhor, da genômica– deixou uma platéia inteira de executivos boquiabertos.
INOVAÇÃO PELA CIÊNCIA
No auditório principal, os queixos já haviam começado a cair um pouco antes, na verdade, com Ray Kurzweil, o inventor e especialista em tecnologia do Massachusetts Institute
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of Technology (MIT), e sua descrição das maravilhas que as ciências vêm criando e que os
comuns mortais ainda desconhecem, tais como o glóbulo vermelho artificial Respirocyte
–uma máquina nanotecnológica. Não foram só descrições; ele mostrou sua impressionante
máquina de leitura para cegos, um aparelho do tamanho de um Blackberry que custa US$
2 mil, escaneia um texto e o “fala”. Ele ainda assombrou o público com previsões como
a de que, em 2010, dispositivos embutidos nas pessoas permitirão a tradução em tempo
real da conversa num idioma para outro, e a de que, em 2029, implantes neurais possibilitarão a entrada de informações de ambientes virtuais em nosso cérebro, ampliando
nossa capacidade mental.
Autor de livros como A Era das Máquinas Espirituais e A Medicina da Imortalidade (ed.
Aleph), Kurzweil preocupou-se em alertar que não é mais possível planejar negócios sem
levar em conta os desdobramentos das ciências de modo geral, devido ao crescimento
exponencial que as define. De acordo com o inventor, não se pode prever exatamente
o que virá, mas, para não se perder, é importante passar a fazer uma projeção anual de
como as tecnologias se desenvolverão. “Isso é muito sério; a taxa de pobreza na Ásia
foi reduzida à metade graças a esse desenvolvimento exponencial da tecnologia e cairá 90% nos próximos dez anos. E a tecnologia da informação fará com que os demais
países, como os africanos e americanos, também possam chegar a uma nova realidade
econômica e social.”
É claro, Kurzweil lembrou que tanto avanço também pode trazer destruição, como
ocorre nas guerras ou no desenvolvimento das armas biológicas, e admitiu que nada
impede que os bioterroristas o façam. De todo modo, argumentou o especialista do MIT,
são novas oportunidades de negócios que se abrem para todos, até nos casos de uso destrutivo, porque será necessário desenvolver antídotos. O próprio Kurzweil foi contratado
pelo Exército dos EUA para encontrar modos de “desligar” um eventual vírus lançado
por bioterroristas e também criar vacinas –“o modelo é o mesmo do software que combate
vírus de computadores”.

A ciência não resolverá tudo

O

meio ambiente concentrará parte importante dos esforços científicos nos
próximos anos, sem dúvida, mas a
agenda ambiental precisa ser enxergada
corretamente, não se limita ao meio ambiente, e sim é uma soma de todos os
problemas de produção e consumo. Quem
fez esse alerta, no ciclo paralelo de palestras
da ExpoManagement 2007, foi Roberto
Guimarães, professor da Fundação Getulio
Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), com
mais de 20 anos de trabalho na Organização
das Nações Unidas no currículo.
Conforme resumiu Guimarães, é necessário criar novos paradigmas para as
empresas e a sociedade. Por exemplo,
é preciso questionar o modo de uso dos
meios de transporte, além de investir em
pesquisa e tecnologia, para reduzir seu
impacto no meio ambiente ou substituir
gasolina por etanol. “Todo dia são lacrados
500 carros novos no Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo. Com isso, não
importa muito qual é o combustível. Assim
como temos de fazer as pessoas pararem

de fumar, em vez de inventar um cigarro que
não dá câncer, temos de fazer as pessoas
venderem seu carro. Eu já vendi o meu”,
exemplificou o professor.
Guimarães esclareceu que não propõe
nenhuma volta nostálgica no tempo. “A
revolução agrícola mudou o meio ambiente,
mas, se a idéia é voltar ao que era antes
dela, não, muito obrigado, prefiro como
está hoje. O que precisamos é garantir um
impacto controlável e, para isso, temos de
mudar o paradigma”, explicou o professor.
“Não faz mais sentido tanta acumulação de
bens e serviços.”
Para analisar melhor o problema e conseguir efetivamente resolvê-lo, observou
o especialista, deve-se aprender a levar
em conta todas as opiniões, por mais
divergentes que sejam. “Se reuníssemos
vários representantes da sociedade ligados
ao meio ambiente em uma sala e perguntássemos o que deveria ser feito para
resolver o problema da Amazônia, teríamos
visões muito diferentes. Por exemplo, um
madeireiro consciente diria que é preciso
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plantar árvores –para cada árvore cortada,
uma seria replantada. Já um ecologista
diria que o problema não são só as árvores, mas todo o ecossistema, e que este
deveria ser mantido intacto; a proposta
dele seria cercar a Amazônia. Se o Chico
Mendes estivesse na sala, ele perguntaria:
‘Vocês sabem quantas pessoas vivem na
Amazônia? São 23 milhões! Temos de dar
condições de vida para esse povo’ –e sua
solução seria criar uma reserva extrativista.
Os indigenistas, por sua vez, diriam que a
Amazônia tem a maior diversidade cultural
em seus territórios indígenas, com populações que ainda tiveram pouco contato
com a civilização, e que todos os de fora
deveriam ser expulsos.”
Quem será que estaria certo? A resposta, garantiu Guimarães, é “todos”. “Se
aceitarmos uma única opinião, estamos
endossando o ecofascismo. O conflito não
significa que as pessoas estão em posições
antagônicas, apenas que estão em posições
distintas. Elas têm de se reunir e resolver
juntas o problema.”


Os queixos caíram também nos auditórios paralelos, como, por exemplo, nas palestras
da incubadora paulistana Cietec (Centro Incubador de Empresas Tecnológicas). Descobriu-se que o Cietec vem desenvolvendo 128 projetos, o que o torna a maior incubadora
da América Latina e a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a incubadora
chinesa que tem 250 projetos em andamento. Suas principais áreas de atuação são
tecnologia da informação, medicina e saúde, biotecnologia, meio ambiente e eletroeletrônicos, o que não é nada mal. “O Cietec surgiu para ser a incubadora da cidade, para
andar ao lado dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, para
aproximar o Tio Patinhas do Professor Pardal e vice-versa”, explicou Eduardo Giacomazzi,
coordenador de marketing do Cietec (veja quadro abaixo).
Segundo Giacomazzi, as incubadoras são um dos caminhos para que o Brasil possa
avançar definitivamente nessa era marcada pelas ciências, junto com um projeto de país
para a área de ciência e tecnologia. “Vale a pena estudar o que outros países vêm fazendo.
Na Índia, por exemplo, está sendo desenvolvido um projeto que considera cada indiano
um inovador. Foi criada a rede Honey Bee, que envia estudantes para cadastrar idéias em
todo o país. Com isso, hoje a Índia responde por cerca de 10% dos registros internacionais
de patentes.”

Procura-se um Tio Patinhas para o Professor Pardal

Q

uando se fala em invenção, a imagem
que nos vem à cabeça muitas vezes é
a do “cientista louco”, aquela pessoa
alienada, com idéias que só ela entende,
que passa o tempo todo criando longe
do convívio social. Essa imagem nunca é
associada a alguém com muito dinheiro.
O famoso personagem das histórias em
quadrinhos Tio Patinhas, por exemplo,
financia as pesquisas do Professor Pardal e
dali aufere lucros, mas poucos se lembram
disso, e o cientista em si está sempre às
voltas com suas invenções, longe do mundo
material.
Foi essa a premissa da apresentação do
coordenador de marketing do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec),
Eduardo Giacomazzi, no ciclo paralelo de
palestras da ExpoManagement 2007, que
traçou uma comparação entre a invenção
tecnológica e científica, a inovação e a
criação de riqueza. “Algumas empresas
estão começando a dar-se conta de que a
inovação é fundamental e hoje o Brasil vive
um momento de repensar esses conceitos.
Só o iPhone, novo telefone da Apple, teve
mais patentes registradas do que o Brasil
inteiro em 2006”, afirmou o especialista.
O momento, portanto, é o de aproximar o Professor Pardal do Tio Patinhas.
E o caminho, de acordo com Giacomazzi,
passa pela incubadora de negócios. Já
existem cerca de 350 incubadoras no País.

São parques tecnológicos que propiciam a
criação desse tipo de ambiente e atraem
investidores para que se relacionem com a
ciência. “No Brasil, produz-se muita ciência
e pouca tecnologia”, disse ele, completando
que basta existir um laboratório para que
surjam pesquisadores aqui e acolá.
Três gargalos devem ser enfrentados,
contudo, para facilitar esse processo:
1) O baixo domínio do inglês pelos brasileiros é um fator que nos coloca em posição
de desvantagem em relação à Índia e à
China. “A Índia fatura mais com a exportação de outsourcing do que o aço e a soja
brasileiros juntos.”
2) É preciso também acabar com o preconceito que rotula o pesquisador de “cientista
maluco”. As inovações e invenções, portanto, devem suprir necessidades. “Nossa
visão de invenção é sempre de alguma
coisa maluca, que não tem serventia de
verdade. Se não for usada, uma inovação
simplesmente não existe.”
3) A aproximação entre universidades e
empresas é fundamental. “Hoje a grande
maioria das empresas não se relaciona com
as universidades. Há muita coisa boa para
explorar. A Fapesp [Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo] já
está criando uma rede de megabanda
larga, integrando os principais centros de
pesquisa de São Paulo. Campinas é um
pólo de biotecnologia, São Carlos é um
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centro de excelência em fotônica”, observou
Giacomazzi.
Para tanto, incubadoras como o Cietec, que tem a Universidade de São Paulo
(USP) entre seus membros formadores,
são fundamentais: o Cietec já formou
várias empresas para trabalhar com o que
chamamos de “tecnologias portadoras de
futuro”, como biotecnologia e telemedicina.
E o trabalho rende bons frutos: enquanto,
no Brasil, 70% das novas empresas morrem
em cinco anos, as que saem do Cietec
têm um índice de mortalidade de 30% no
mesmo período.
O modelo Cietec
Como explicou Sergio Risola, gerenteexecutivo do Cietec, essa entidade privada
sem fins lucrativos foi criada em abril de
1998, em São Paulo, a partir de um convênio entre a USP, a Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico (SCTDE-SP), o Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo (Sebrae-SP), a Comissão Nacional
de Energia Nuclear por meio do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado São Paulo (IPT), entidades que
compõem o Conselho Deliberativo do
Cietec. Depois, o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) também passou a fazer
parte do Conselho.


O Programa de Aceleração de Tecnologia foi anunciado pelo governo federal poucos
dias depois da ExpoManagement 2007, mas, para o especialista Juan Enriquez, há pelo
menos três providências urgentes que o Brasil deve adotar se quiser integrar esse novo
boom científico mundial: 1) começar a tratar no mínimo 5% das escolas do mesmo modo
que o país trata as peneiras para os times de futebol, identificando os melhores alunos
(com vocação científica) e investindo neles, 2) colocar essas crianças em contato com
empreendedores e 3) fazer com que 3% dos fundos de pensão do Brasil sejam investidos
em companhias start-ups dessas crianças. Provocador, o biólogo encerrou sua apresentação
com uma sutil ameaça: “Fazer tudo isso não é obrigatório, lógico, porque sobreviver não
é obrigatório”.

Etanol, verdades e mitos

S

e você perguntasse mundo afora qual
é o maior trunfo científico do Brasil nos
dias atuais, possivelmente ouviria “etanol
de cana-de-açúcar” como resposta mais
freqüente. Mas esse combustível renovável
está envolto em tantos e tão acalorados
debates que é preciso separar o joio do
trigo na hora de analisá-lo.
Claro, não podia faltar esse debate na
ExpoManagement 2007, ainda mais que
um dos palestrantes do ciclo paralelo foi
o ex-ministro da Agricultura, engenheiro
agrônomo e coordenador do GV-Agro,
Roberto Rodrigues. “Há um fluxo de capitais
vindo para o Brasil. Mas é preciso haver um
novo paradigma agrícola, vencer as tarifas
e alterar os subsídios [na Rodada Doha
das negociações da Organização Mundial
do Comércio]”, advertiu ele.
Um dos mais respeitados especialistas da
área do Brasil, Rodrigues fez vários esclarecimentos relevantes ao público da Expo:
Que papel devem ter os biocombustíveis no futuro próximo? Para o
século 21, a perspectiva é que o pacto
mundial seja feito em torno da questão
energética. “O crescimento da demanda
de energia nos próximos 30 anos deve ser
de cerca de 50%, e 55% em relação aos
combustíveis líquidos. Com isso, o papel
dos biocombustíveis é muito importante.”
E ele completou: “Com a mudança dos
supridores de energia, muda o jogo de
forças e a democracia se torna mais sólida,
a economia mais bem distribuída”.
O etanol pode representar um diferencial estratégico para o Brasil?
“Sim. Ambientalmente, nem se discute a
vantagem dos biocombustíveis. Mas seu
impacto vai além: acredito que afetará
as questões políticas e a democracia no
mundo.” Tampouco se discute o potencial do Brasil nessa área: já usamos 44%

de combustíveis renováveis, enquanto
o mundo usa 14%, segundo Rodrigues. “O
Brasil poderia produzir 15% do combustível consumido no mundo em 15 anos,
se usasse toda a terra e toda a tecnologia
atual. Isso, sem contar a tecnologia que
está por vir, que pode até fazer dobrar
esse índice.” Existe a possibilidade de se
aumentar em 7,5% a área plantada de
cana no Brasil.
Há de fato mercados para o etanol
brasileiro? Ainda é preciso construí-los,
na verdade, cuidando para que substituir a
dependência do petróleo pela dependência
do etanol seja um requisito legal. “Um país
como o Japão, por exemplo, que depende
do petróleo externo, argumenta que não vê
sentido em substituir a dependência dos
produtores do petróleo pela dos produtores
de etanol.” Por exemplo, no Brasil, o PróÁlcool só foi para frente quando se tornou
obrigatória a mistura de 20% de álcool na
gasolina.
A cana-de-açúcar é mais competitiva
que outras culturas para produção do
etanol combustível? Não há dúvida de
que hoje a cana representa a opção de
produção de etanol com a melhor relação
custo-benefício. “A cana dá em países
tropicais, onde há terra, sol, mão-de-obra
e água. Mas não será para sempre, necessariamente. Só se tivermos juízo. Grandes
consumidores de energia como Estados
Unidos, Canadá, Suécia e Austrália não
têm essas condições. Temos condições
inclusive de vender nosso know-how para
países da América Central e Caribe. O GVAgro ganhou uma concorrência mundial
para fornecer o projeto técnico ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento, que
está procurando candidatos ao desenvolvimento da cultura da cana”, contou
Rodrigues.
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A cultura de cana-de-açúcar substituirá áreas destinadas à plantação
de alimentos? Rodrigues negou incisivamente: “Dos 62 milhões de hectares de
terras agricultáveis existentes no Brasil,
apenas 3,2 milhões, ou 5%, são adequados para a cana. O que existe no Brasil é
uma quantidade muito grande de terras
usadas para pastagem, 220 milhões de
hectares –destes, 90 milhões poderiam
ser aproveitados para agricultura, sendo
que um quarto serviria para a cana”. Em
outras palavras, mesmo com o avanço
da cultura da cana, a área destinada ao
plantio de grãos pode aumentar 22% –e a
produção, com tecnologia, 127%.
Como têm livre arbítrio, será que os
produtores, mesmo não precisando,
não preferirão substituir plantações
de alimentos por cana? O professor do
GV-Agro explicou que o mercado vai se
ajustando pela lei de oferta e procura: “É
claro que os agricultores sempre buscam
as alternativas mais rentáveis. O que orienta
suas decisões sobre isso é a expectativa
de aumento e queda dos preços vis-à-vis à
média de preços histórica de cada cultivo”.
Ou seja, hoje, os produtores brasileiros
evitam milho e soja, porque estão acima
da média histórica. Mas eles não estão
substituindo grãos por cana; o crescimento
da cana está acontecendo principalmente
sobre áreas de pastagens degradadas e,
no Estado de São Paulo, também sobre
as regiões produtoras de laranja. “Até
podemos dizer que cana arrancou laranja,
porque o preço da laranja estava baixo.
Mas, como a oferta diminuiu, a laranja já
começou a ser replantada em outras áreas – inclusive no Paraná, que nunca teve
tradição de laranja.”
Continua na página seguinte



A cana inviabiliza o solo para outras
culturas? O plantador de cana consegue,
sim, utilizar o solo para outra cultura. “É uma
falácia antiga dizer que a cana empobrece
o solo; diz-se o mesmo do eucalipto e não
é verdade. Todo produto agrícola extrai nutrientes do solo e tem de ser usado adubo
para repor esses nutrientes. A preservação
do solo depende dessa reposição. A cana,
na verdade, é uma das culturas que mais
deixa material orgânico no solo.”
O risco de desabastecimento de
etanol não é elevado, pelo fato de os
usineiros, que adquirem a cana dos
produtores rurais, poderem dirigi-la
ora para produção de açúcar ora para
a de álcool, conforme a conveniência
de preços? Rodrigues argumentou que,
na verdade, hoje não existe mais um
mercado de cana –o produtor não tem
proteção, é mero entregador; o usineiro
paga o que quer e concentra cada vez
mais a produção. “O preço da tonelada é
tão baixo que o frete inviabiliza os lucros;
então o plantador só pode vender para usinas que estejam até 25 ou 30 quilômetros
de distância. É fundamental que se volte
a se estabelecer uma regra de paridade
entre agricultor e usineiro, controlando as
cotas para a produção de açúcar e álcool,
como fazia o Instituto do Açúcar do Álcool
até ser extinto pelo governo Collor, em
1991.” Porém o ex-ministro garantiu que
essa manipulação dos usineiros, verdadeira
no passado, já não é mais tão viável; não
existem mais tantas usinas híbridas e a
flexibilidade para mudar de um produto
para outro é menor. “A maioria das usinas

de álcool é só de álcool, o que reduz o
risco de desabastecimento.”
Os preços do etanol não são muito
instáveis? Existe, sim, certa ciclotimia dos
preços, pelo fato de a safra ser semestral
e o comércio, anual. “Já sabemos qual é a
solução para isso: a criação de um sistema
nacional de estoque, algo feito em conjunto
entre Estado e setor privado, para evitar que
o consumidor fique na mão da oscilação
dos preços.”
Incentivar a cana não significa incentivar as péssimas condições de
trabalho dos cortadores de cana, conhecidos como bóias-frias? Rodrigues
afirmou que, pelo menos em São Paulo,
há um movimento forte para terminar de
vez com o corte de cana manual, que é
considerado um trabalho desumano. Mas
há outra corrente, liderada pelos próprios
trabalhadores, que não quer a mecanização
em função do desemprego que seria causado. “Os dois lados têm sua razão e acho
que a eliminação tem de ir acontecendo
na medida do possível, com modelos de
substituição de mão-de-obra.” Rodrigues
contou que está trabalhando com o governo estadual para criar um financiamento
para a reciclagem dos trabalhadores e a
capacitação para plantio de produtos de
alto valor agregado, como frutas, flores,
seringueiras e orgânicos.
A cultura da cana não exige que se
façam queimadas, o que agride o solo
e também emite gases de efeito estufa?
Quanto à emissão de gás carbônico, é uma
realidade. “Fazem-se queimadas apenas
para a colheita de cana com corte manual

–não para plantação–, porque a folha da
cana crua tem sílica, que corta os trabalhadores, e para afastar cobras, aranhas e outros animais que possam atacá-los”. Como
essa queima é uma prática tradicional, não
há alternativa para ela enquanto houver
corte manual, por isso, a mecanização é
desejável. Contudo, a queimada não agride
tanto o solo quanto se pensava, matando
os microorganismos que ajudam a refertilizá-la. Ele próprio fez um estudo medindo a
temperatura do solo em queimadas de cana
e descobriu que a queima é tão rápida que
não chega a mudar a temperatura a ponto
de comprometer os microorganismos. “Se
a colheita passar a ser mecanizada, de cana
crua, será preciso haver uma recomposição
tecnológica, no entanto, porque as pragas,
doenças e insetos que eram destruídos pelo
fogo não o serão mais.”
O Brasil está mesmo pronto para explorar o etanol internacionalmente? Não.
Roberto Rodrigues elencou mais de uma
dúzia de questões que ainda precisam ser
abordadas para que o Brasil trace sua estratégia de etanol para os próximos anos: 1)
Quanto o Brasil quer produzir? 2) Para qual
mercado? 3) Sob quais condições? 4) Que
modelo de produção utilizar? 5) Quem cuidará da logística e da infra-estrutura e qual será
o pipeline? 6) Quem bancará a estocagem?
7) Como será feito o zoneamento e financiamento? 8) Qual será a tecnologia adotada?
9) Qual será o modelo de produção?
10) Como será a comunicação do produto?
11) Haverá créditos de carbono envolvidos
na operação? 12) Haverá um selo ambiental? 13) Que parcerias poderão ser feitas?

AGRONEGÓCIO COM CIÊNCIA E ARTE
Costumamos fazer severa autocrítica pelo fato de o Brasil investir tanto em agronegócio,
preferindo commodities a produtos de maior valor agregado, com pouca ciência e pouca arte,
certo? Pois o ex-ministro da Agricultura, engenheiro agrônomo e coordenador do GV-Agro,
o Centro de Agronegócio da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, Roberto Rodrigues,
rebateu essa idéia enfaticamente em sua palestra no ciclo paralelo da ExpoManagement
2007: “A visão existente no Brasil é que o segmento do agronegócio aqui é velho e atrasado.
Mas não é: é altamente competitivo e tecnológico. Ao contrário de países europeus, que,
por causa da fome vivenciada no passado, adotaram uma política de segurança alimentar
que inclui subsídios estatais de até 34% da renda dos agricultores e fez com que não houvesse a menor competitividade lá, o Brasil é extremamente competitivo”.
E há espaço para ampliar essa competitividade com ciência e arte. Segundo Rodrigues,
os países desenvolvidos estão sofisticando suas demandas por produtos agrícolas e exigindo que a produção se preocupe com questões de sustentabilidade, econômicas, sociais
e ambientais. Isso requererá uma busca constante por certificações, com a conquista de
selos de qualidade que podem agregar valor aos produtos. A questão demográfica mundial
também pressiona pela produção de alimentos. “Entre 2000 e 2030, a população deve
ganhar mais 2 bilhões de pessoas, somando 8 bilhões no mundo, 62% das quais habitantes
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de cidades. Com isso, mudará ainda mais a forma como as pessoas se alimentam.” Rodrigues deixou claro o caminho a ser seguido pelo Brasil ao lembrar que, nas cidades, mais
mulheres trabalham fora, e os alimentos precisam ser industrializados. Em sua palestra,
o biólogo Juan Enriquez foi além: “O agronegócio será indústria. Por exemplo, 60 cabras
poderão produzir, em seu leite, todo o remédio necessário para tratar determinado tipo
de câncer nos Estados Unidos”.
Some-se a tudo o fato de que o maior crescimento populacional é esperado em regiões
como África e Ásia, que gastam a maior parte de suas rendas em alimentos, e pode-se perceber que o que é commodity hoje talvez realmente passe a representar maior valor amanhã.
Citando o prêmio Nobel de Química Alan Diarmid, Rodrigues reforçou: “Dos dez maiores
problemas que afligem e afligirão a humanidade em curto prazo, cinco têm a ver com a
agricultura”. Juan Enriquez corroborou essa idéia: em 40 anos, a participação do agronegócio na atividade mundial vai avançar de 30% para 40% da atividade mundial e indústria
e serviços devem descrescer para 20% cada. Hoje as participações se equivalem.
Entre as previsões do ex-ministro, está a de que “o fluxo de comércio sul-sul vai crescer
muito. Em 2006, 60% das exportações brasileiras agrícolas foram para a União Européia,
China, Estados Unidos, Irã e Rússia. Ainda temos todo o mercado da África para explorar”. Ele também discutiu muito a importância que a agricultura terá para resolver a crise
energética e os problemas ambientais associados aos gases de efeito estufa (veja quadro na
página 7). “A agricultura já está sendo e continuará sendo alavanca do desenvolvimento
no Brasil”, sentenciou.

CRIATIVIDADE IN THE BOX
Michael Eisner, o executivo que fez com que o valor de mercado da Walt Disney Company saltasse de US$ 2 bilhões para mais de US$ 80 bilhões nos 20 anos em que a presidiu,
afirmou, em sua palestra no auditório principal da ExpoManagement 2007, que a criatividade é a melhor ferramenta para o crescimento das empresas. Ele resumiu a ausência
de inovação na maioria das organizações da seguinte maneira: “Elas desperdiçam energia
no que não interessa, em vez de se concentrar apenas em idéias criativas inspiradoras.
Precisam aprender a usar o ‘não’ como ferramenta de gestão”.
As pesquisas de mercado e o benchmarking com os concorrentes estão entre os desperdícios de energia apontados por Eisner. “As pesquisas nos impedem de ter idéias
completamente novas; elas nos fazem olhar para trás, assim como olhamos para trás ao
observar os concorrentes.”
O palestrante falou com conhecimento de causa: entre os anos 1970 e 1980, Eisner
já transformara a Paramount Pictures em líder de mercado em venda de ingressos e de
lucratividade, abraçando idéias como a da série de filmes Indiana Jones, do diretor Steven
Spielberg, que foi rejeitada por todos os outros estúdios de cinema e era desaconselhável segundo as pesquisas de mercado. Hoje, esses filmes já são chamados de “novos clássicos”.
Na Disney, Eisner provou ainda mais o acerto de sua concepção de crescimento, promovendo, sempre apoiado em idéias inspiradoras, uma ousada diversificação dos negócios, totalmente contra a corrente: investiu mais em parques temáticos –inclusive fora dos
Estados Unidos–, e em hotéis –até para safáris–, cruzeiros de navio, eventos, emissoras de
televisão –como a rede ABC e a esportiva ESPN–, rádios e jornais diários.
A criatividade, contudo, não pode “correr solta”, como reforçou o executivo ícone do
setor de entretenimento. Deve ser uma criatividade dentro da caixa, ou seja, submetida
à disciplina fiscal e coerente com a marca que a sustenta. Antes que se tirem conclusões
apressadas, vale observar: Eisner é tolerante a erros. O executivo entende que, sem eles, não
há criatividade. “Poder falhar é muito importante. Punir falhas é apenas um modo de encorajar a mediocridade”, garantiu –a microgestão e a tolerância a erros devem coexistir.
Eisner, que em 2005 fundou a Tornante Company, empresa que investe –e incuba– novos
negócios de mídia e entretenimento, deixou clara sua mensagem final: “A criatividade é a única
barreira significativa para o sucesso nos negócios”. Ou seja, quem a transpõe sai vencedor.
Segundo o executivo, isso vale para todas as atividades empresariais, até a área financeira e as
maneiras de reduzir custos. “Muitos diretores financeiros são mais criativos que pintores.”
HSM Management 66 janeiro-fevereiro 2008



GESTÃO DO AMBIENTE DA INOVAÇÃO?
Ter idéias e colocá-las dentro da caixa com seu micromanagement, conforme proposto
por Eisner, também poderia ser traduzido como gerenciar a execução da inovação. Mas o
que ocorre com o caminho que precisa ser percorrido antes da faísca da primeira idéia?
Também ficou clara na ExpoManagement 2007 a necessidade de gerenciar o ambiente
corporativo para que favoreça o surgimento de idéias. No estande da Fundação Dom
Cabral (FDC), a professora Goulart Dourado fez palestra enfatizando que a chave para
isso é administrar tanto o (fácil) conhecimento explícito como o (difícil) conhecimento
tácito –tudo aquilo que se sabe na empresa, mas que não está registrado explicitamente
em manuais e documentos.
A professora citou uma tabela elaborada pela firma de consultoria Booz Allen Hamilton,
segundo a qual o conteúdo organizacional é 20% explícito e 80% tácito. “O mundo dos
negócios, embora ainda seja dominado pela engenharia, tem outras relações e habilidades que requerem uma visão mais delicada e muita negociação”, como explicou em sua
palestra no estande da FDC. O conhecimento tácito, segundo ela, se manifesta no clima,
nas conversas e vai sendo construído gradualmente, de forma processual.
Como as empresas podem gerenciar seus ambientes para favorecer a inovação, então?
Algumas estão tentando criar ambientes mais convidativos para a troca de experiências
em suas sedes, locais que fujam do padrão das corporações e incentivem as pessoas a falar.
Outras vêm apelando para as comunidades que surgem na internet. Os caminhos ainda
estão sendo procurados.
Uma coisa é certa, contudo, como resumiu Giacomazzi, do Cietec: “Inovar é intrínseco ao ser humano, é muito mais simples do que parece”. E a criatividade brasileira, tão
reforçada na palestra do publicitário Kevin Roberts (veja página 13), pode torná-lo ainda
mais simples.

Desafios no setor da moda

U

m dos setores tradicionalmente associados a inovação e criatividade é o
de moda. E toda sua cadeia produtiva
–desde a produção de fibras e a indústria
têxtil, tecelagens e confecções até o varejo,
incluindo acessórios, bijuterias e jóias– foi
bastante discutida na ExpoManagement
2007, na palestra de Silvio Passarelli, professor da FAAP.
Atualmente, explicou Passarelli, o setor
enfrenta dois enormes desafios: a agressiva
concorrência que o setor vem sofrendo
da China e a tendência de aquisição de
empreendimentos nacionais por fundos de
investimentos, o que pode descaracterizar
as marcas brasileiras –Passarelli acredita
que cerca de 40% a 60% delas terão sido
vendidas nos próximos dois anos para alguma modalidade de fundo de investimento,
como já aconteceu com Rosa Chá, Le Lis
Blanc, Zoomp, Ellus. “Isso faz parte do
processo de conglomeração de marca, um
fenômeno global que já está acontecendo
na Europa e Estados Unidos.”
Para enfrentar os problemas, em primeiro

lugar, o Estado brasileiro precisa definir que
tipo de relação quer ter com esse segmento
da economia em termos de regulação,
financiamento e políticas públicas, analisou
Passarelli. “Dizem que existem financiamentos, por exemplo, mas é uma quimera,
nunca ninguém os viu. O governo concede
apenas incentivos pontuais, reagindo às
pressões do segmento, mas não formula
uma estratégia para mão-de-obra e tecidos,
como fazem os outros países. Ninguém
sabe se o Brasil quer ser varejo, ter marcas
ou ter estilo no campo da moda. As grandes
empresas estão absolutamente perdidas”,
disse o professor. “Enquanto isso, a China
se transforma no maior confeccionista, dos
pedidos mais simples aos mais sofisticados.
É uma indústria limpa, cuja mão-de-obra
não precisa ser muito qualificada. Poderia
ser um setor estratégico para o Brasil.”
Para o especialista da FAAP, uma questão fundamental para ser abordada é como
tornar os pequenos e médios players dos
setores têxtil e de vestuário competitivos
internacionalmente. “A participação bra-
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sileira no mercado mundial de moda é de
cerca de parco 0,5%, o mercado interno
ainda é o foco.” Em 2005, o faturamento
brasileiro no mercado interno na área foi de
US$ 30,7 bilhões, ante US$ 2,2 bilhões
no mercado externo. “O Brasil não está
conseguindo traduzir sua capacidade instalada em exportação. O ideal seria chegar
a pelo menos US$ 6 bilhões.” O Brasil tem
condições para isso? Passarelli apresentou
alguns indicadores: o País é o 7º maior
produtor têxtil, com auto-suficiência em
algodão, 2º maior em índigo, 3º maior em
malha, 5º maior em confecção e 7º maior
em fios e filamentos.
Contudo, além de uma estratégia setorial, é preciso que o País supere problemas
culturais, como o fato de muitos confeccionistas se limitarem a fazer cópias de
modelos de fora (descosturam e copiam)
ou de terceirizarem a produção nos Tigres
Asiáticos e na China (trazem contêineres
fechados com camisas que custaram US$
5 por unidade, incluindo impostos, e que
são vendidas aqui por R$ 170).
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MARKETING E ESTRATÉGIA

Da cauda longa à
responsabilidade
Se o humanismo no marketing significará tratar cada
consumidor como indivíduo, na estratégia ele dependerá
diretamente de incorporar a agenda social nos negócios,
disseram os palestrantes da ExpoManagement 2007

O

mundo dos negócios tem sido representado em um gráfico em que o eixo vertical
demonstra a freqüência de vendas e o horizontal, a variedade de produtos ofertados. A figura que em geral se enxerga nele é a de um sino, com 20% dos produtos,
no meio, respondendo por 80% das vendas. Estamos vendo surgir, contudo, outro desenho:
o perfil de um animal como cão ou gato, com cabeça, pescoço e uma cauda bem longa,
pois haverá uma variedade de produtos crescente, cada um deles respondendo por um
volume de vendas baixo. É isso que acontece em um mercado dominado pela internet, em
que os hiperlinks conduzem os consumidores por possibilidades de escolha infinitas e em
que qualquer um pode ser fornecedor de qualquer coisa, usando novas tecnologias como

O social é econômico

A

o repassar por uma manhã inteira
diante de um auditório lotado todos
os princípios de uma estratégia de
sucesso, Michael Porter revelou que a nova
onda na estratégia está em as empresas
integrarem estratégia e responsabilidade
social corporativa. “Não há conflito entre
os interesses econômicos e sociais, mas
coincidências. Como a estratégia deve
estar voltada para o longo prazo, é preciso
que as empresas ajudem a garantir o longo
prazo”, lembrou o grande especialista em
estratégia, de Harvard.
Em outras palavras, se a ação socialmente irresponsável pode destruir os
consumidores de amanhã e poluir o meio
ambiente de onde se tiram as matériasprimas e a energia, ela pode arruinar a estratégia das empresas. Mas, avisou Porter,
os executivos têm de passar a encarar a
agenda social estrategicamente. Isso significa que é preciso: 1) haver alinhamento

entre o princípio fundador da empresa e
sua ação social; 2) utilizar as competências,
informações, conhecimentos técnicos e
pessoas que ali trabalham para maximizar
o impacto social pretendido; e 3) valer-se
das atividades de responsabilidade social
para aumentar a capacitação da companhia
em questões ligadas a sua identidade –não
se trata de fazer marketing, mas de adquirir
capacitações na iniciativa social que servirão
ao negócio central.
Porter estudou, por exemplo, o modo
como a Nestlé da Índia atua na região de
Moga. A empresa reverteu a instabilidade do
fornecimento de leite causada pelo despreparo dos pequenos produtores rurais sujeitos
a condições ruins de solo, clima e mercado
oferecendo aos produtores, gratuitamente,
treinamento e assistência técnica em áreas
tão diversas como saúde animal e instalação
de poços para amenizar o período de seca
e organizando seu mercado.
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Em concorrida entrevista coleti va após a palestra, Porter retomou o
assunto: “Milton Friedman estava errado. A
função das empresas não é gerar lucro; elas
devem gerar lucratividade de longo prazo,
por séries de anos ou décadas. E, para
isso, é obrigatório que sejam socialmente
responsáveis”. O especialista criticou o
modo como várias organizações brasileiras
vêm atuando nessa área, sem qualquer
estratégia, “apenas por marketing” –mas
não citou nomes.
As palavras de Porter encontravam eco
em toda a ExpoManagement 2007, especialmente no Espaço de Responsabilidade
Social, coordenado pelo Grupo Integrado e
pela TV Cultura, que apresentou ao público
desde cases de empresas como o Itaú até
os requisitos de responsabilidade social
adotados pela Bovespa, passando por
palestras que trataram do tema “ética” de
maneira inovadora.
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P2P (peer-to-peer). E é essa a forma que o humanismo desse novo Renascimento assumirá no
marketing: todos os gostos individuais serão respeitados e atendidos, todo mundo poderá
produzir e consumir o que bem entender –dentro dos limites legais, naturalmente.
Essa é a aposta de Chris Anderson, autor do best-seller A Cauda Longa (ed. Campus/Elsevier) e editor-chefe da revista Wired. E foi sobre isso que ele falou no auditório principal
da ExpoManagement 2007. A tendência pode obrigar as empresas a transformações ainda
mais radicais que as que elas já estão vivendo. Os blockbusters não deixarão de existir, é
claro; como disse Michael Eisner, sempre haverá megassucessos do tipo Piratas do Caribe.
No entanto, sua participação deve cair bastante em relação ao todo.
As companhias precisarão apostar cada vez mais em nichos de mercado e aprender a
apoiar-se mais nos lucros do que no volume de vendas. O curioso é que isso é totalmente
coerente com a estratégia que Michael Porter (veja quadro na página anterior) vem pregando
há quase três décadas e que repetiu na ExpoManagement 2007: “Encontre uma proposição
de valor que defina bem quais clientes –consumidores finais e canais– e quais necessidades
você quer atender. Não se pode oferecer tudo para todos”.
A demanda por uma oferta ilimitada talvez sempre tenha existido, esclareceu Anderson;
estima-se que o varejo tradicional perca metade do mercado por limitar o que oferece. “Só
não havia antes um canal de distribuição que viabilizasse isso, como a internet”, explicou o
palestrante. Anderson exemplificou a nova tendência dos nichos tanto com as centenas de
pequenas cervejarias regionais e artesanais nos Estados Unidos nos últimos dez anos como
com o sucesso da Zappos.com na América do Norte, especializada em calçados, com uma
oferta de mais de 750 mil modelos –que varejista de calçados tradicional oferece isso?
Anderson observou que as grandes empresas tendem, de agora em diante, a atuar tanto
em mercados blockbusters como de cauda longa. E ele deu os exemplos da Nike e da Hershey.
“A Nike, empresa normalmente boicotada pelos consumidores com preocupações sociais
por conta do episódio de uso de trabalho semi-escravo na Ásia, é a dona da Converse,
que faz os tênis de lona favoritos dos vegetarianos. A Hershey, também, é conhecida pelos
chocolates populares, mas comprou a sofisticada ScharffenBerger.”

O mercado dos novos velhos

E

m 2025, um quinto da população das
Américas terá mais de 60 anos e, na
Europa, a proporção será ainda maior
–um terço. Até na China, onde os idosos
são apenas 140 milhões hoje, sua participação deve crescer para 400 milhões em
2050. E o Brasil, quem diria, já tem 10%
da população com mais de 60 anos, com
maior concentração no Rio de Janeiro e
no Rio Grande do Sul. Ou seja, em médio
prazo, o consumidor idoso será um dos
alicerces do mercado. Você já parou para
pensar como isso influirá nos negócios?
Realmente?
O Massachusetts Institute of Technology
parou –e faz tempo. A renomada instituição
norte-americana montou um laboratório
de estudos do envelhecimento, conhecido como MIT AgeLab, e seu fundador
e diretor, Joseph Coughlin, apresentou
na ExpoManagement 2007 as principais
descobertas feitas ali.
Em primeiro lugar, é possível que mude

a percepção sobre “idoso” em relação
ao que ocorre hoje, quando ainda existe
uma supervalorização do jovem. “Antes,
uma pessoa era considerada velha aos 30
anos de idade; agora isso ocorre apenas
quando ela completa 60 e há perspectiva
de o prazo se alongar, porque será possível
chegar aos 80 ou 90 com saúde; viveremos
30 ou 40 anos mais que nossos avós, e
as mulheres viverão cerca de oito anos
mais que os homens”, afirmou Coughlin
à platéia do auditório principal. Pouco
antes, o cientista Ray Kurzweil já tinha
avisado: “Agüentem firme mais 15 anos,
que a medicina será outra e o conceito de
longevidade também”.
Em segundo lugar, um imenso leque de
produtos e serviços deverá ser criado para
que os idosos administrem doenças sem
se sentir tão mal ou inseguros, desde a
carreira de cuidador até roupas inteligentes
para monitorar a saúde, reduzir ferimentos
causados por quedas e aumentar o vigor,
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passando pela adaptação e modificação
de casas e carros. Também devem ser
desenvolvidos para eles muitos produtos
educacionais sob medida e serviços de
apoio a empreendedores –bancos como o
Barclays, por exemplo, estão concebendo
linha de crédito para aposentados que
queiram empreender, já que eles são cada
vez mais ativos.
Por fim, o desafio não será somente criar
produtos adequados para os mais velhos, e
sim soluções –combinando produtos e serviços– que os entusiasmem, uma vez que são
bem mais exigentes que os consumidores
mais novos. Entre os fatores geradores de
entusiasmo certamente estarão facilidade
de uso, conveniência e atendimento personalizado –por exemplo, varejistas como
Target e Boots e instituições financeiras
como Wells Fargo, Wachovia, Generali e
Deutsche Bank já estão oferecendo serviços
de assistência em casa a seus clientes de
terceira idade.
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O especialista sugeriu cinco iniciativas on-line para as empresas que quiserem aproveitar bem o mercado de cauda longa: 1) desista de montar um portal; os blogs têm
muito mais força; 2) derrube todas as muralhas que dificultam o acesso a sua empresa,
incluindo as de assinaturas; 3) deixe todo seu conteúdo à disposição dos internautas
e faça com que seu site vá até eles para poupar-lhes tempo, usando, por exemplo, o
modelo RSS, que nos Estados Unidos já responde por 36% da navegação, ante 64% da
web; 4) pare de guardar conteúdos velhos em arquivos; eles devem ficar sempre disponíveis –50% do ganho da editora Condé Nast nos Estados Unidos vem de material
antigo que não lhes custa produzir; 5) permita que as pessoas alterem seu conteúdo, incluindo legendas em fotos, como fez a General Motors –mesmo que
haja críticas, o fato de sua empresa ter essa postura tolerante e aberta contará muito com os novos consumidores; as vendas da GM dispararam seis meses
depois que ela fez isso. Anderson também recomendou uma iniciativa
off-line: que as empresas parem de despender esforços para combater a pirataria.
“Essa batalha nunca será vencida. É melhor aproveitar a pirataria, como os brasileiros
têm feito agora, com a divulgação de filmes [referindo-se a Tropa de Elite]”, disse ele.
Diante da dificuldade dos executivos do Brasil de enxergar todo esse potencial da
internet devido ao baixo investimento do mercado publicitário local na web –em torno
de 3% do bolo total–, Anderson analisou que as mudanças podem ser um pouco lentas,
sim, mas são irreversíveis. Nos Estados Unidos, o percentual já é de 9% –e de um bolo
muito maior–, acrescentou.

Estratégia local e amorosa
Outros sinais do humanismo iminente se viram nas palestras de Pankaj Ghemawat,
professor do Iese e da Harvard Business School, e de Kevin Roberts, CEO mundial do
grupo publicitário Saatchi & Saatchi. Ghemawat pregou o foco no público local, depois
de rebater a tese de que o mundo está mesmo globalizado, com números consistentes
–por exemplo, mais de 90% das 500 maiores empresas globais do ranking da revista Fortune
fazem mais de 50% de suas vendas em seus mercados domésticos (veja outros números no
artigo do especialista em HSM Management nº 64, página 52). Assim, explorar as diferenças
das realidades tanto para produzir como para vender ainda é fundamental para o sucesso,
de acordo com o professor. “A cerveja Brahma para exportação é completamente distinta
da Brahma local em sabor, garrafa, posicionamento etc. E tem de ser assim mesmo.” E ele
deu um aviso: “Quanto mais longe –geograficamente– sua empresa for, menos dinheiro
ela fará”.

Internacionalização de marcas

C

onstruir uma marca no exterior não é fácil, mas é a nova regra do jogo. Eduardo Felberg, gerente de identidade corporativa e
marcas da Petrobras, desenvolveu o caso de construção da marca Petrobras na Argentina, a partir de 2001, quando a empresa passou a atuar ali também como distribuidora –experiência que tem servido a sua entrada em países como Paraguai,
Uruguai e Colômbia.
Alguns desafios
A imagem da Petrobras na Argentina, assim como a de todos os outros postos brasileiros, era muito ruim, pelo fato de a composição da gasolina comercializada no Brasil
ser diferente da Argentina. Os argentinos vinham de férias ao Brasil com seus próprios
carros, abasteciam e, como o carro não estava preparado, o desempenho não era bom.
E eles punham a culpa na gasolina.
Era preciso lidar com a tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina, em aspectos
que variam do futebol à qualidade da carne.
Era preciso conciliar os valores e atitudes brasileiros com o estilo argentino. “Por
exemplo, para o argentino, as coisas nunca vão bem –e, naquele momento, sua
economia estava bem mal mesmo. Já os brasileiros têm o otimismo e a alegria como
marca. Basta comparar o samba e o tango.”

Algumas ações
Adquirir postos das redes Repsol, espanhola, e Pecom, argentina, com o cuidado de
explicar aos funcionários que os empregos seriam mantidos. Aos poucos, os postos
ganharam a identidade visual da Petrobras na Argentina, com logotipo azul.
Padronizaram-se os rótulos dos produtos, mas usaram-se embalagens diferentes.
Patrocinou-se um time de futebol –primeiro o Racing, depois o River Plate– e mostrou-se
o diferencial da crença no futuro, numa ação com cantores e artistas argentinos.
Sobre a qualidade da gasolina, “divulgamos informações sobre a octanagem
da gasolina Podium, que é a melhor gasolina premium, porque eles conhecem isso lá.
E fizemos filmes para mostrar que a gasolina Petrobras estava na Fórmula 1, com o
piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams”.

Leia a cobertura completa desta palestra em www.hsmmanagement.com.br, hsm management update nº 51.
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Segundo Roberts, o amor deve ser levado em conta na estratégia desenhada para a
marca. “Os consumidores morreram e foram substituídos por gente; as pessoas querem
compromisso, atenção, conexão”, garantiu o publicitário. “Por isso, as marcas têm de
ser amadas e não apenas respeitadas, como ocorria no passado.” Ele resumiu sua receita
de apelo emocional para atrair os consumidores a três elementos: 1) mistério –informações demais atrapalham; 2) sensualidade, o que significa acionar os cinco sentidos dos
consumidores; e 3) intimidade, do tipo que leva os consumidores a agir. Empresas que
contam boas histórias reunindo esses três elementos são as que conseguem construir
esse amor pela marca e, assim, as que têm a melhor estratégia, concluiu Roberts em
sua palestra.
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PESSOAS

Com resiliência
e confiança
A capacidade de recuperar-se rapidamente e o otimismo
devem ser as principais características das pessoas;
a confiança precisa ser a principal característica da
organização. Foi o que afirmaram diferentes palestrantes
na ExpoManagement 2007

L

eia esta história de um profissional que tinha nas mãos seu principal instrumento
de trabalho. Em 1970, ele foi convidado a participar de um treino de futebol
com os jogadores do time para o qual torcia, bateu a mão direita em uma pedra
e, embora passasse por cirurgias para recuperá-la, teve sua competência questionada e decidiu encerrar a carreira. Logo encontrou, contudo, um novo modo de usar
a mão direita e voltou à cena. Oito anos depois, teve lesão por esforço repetitivo (LER)
na mesma mão. Aprendeu a concentrar os movimentos na mão esquerda e retomou o
trabalho. Um dia, levou um tiro durante um assalto na Bulgária. Por oito meses, fez tratamento hospitalar para reprogramar o cérebro e conseguiu voltar a atuar no mesmo ritmo
do início da carreira. Mas a lesão cerebral trouxe conseqüências: para não comprometer
a fala, teve mais tarde de tirar um nervo que comprometeria a mão esquerda. Encerrou
novamente a carreira. Para se manter no mesmo setor de atividade, resolveu mudar para
uma função que lhe permitisse usar a mão esquerda de modo mais suave. Então, teve um
tumor e perdeu os movimentos dela definitivamente. Não se deu por vencido e aprendeu
a fazer a mesma coisa com os olhos.
Essa é a comovente história do pianista e maestro brasileiro João Carlos Martins, que
hoje, além de reger com os olhos, memoriza as partituras porque não pode folheá-las
com as mãos. Nesse meio-tempo, ele ainda foi empresário do lutador de boxe Éder Jofre,
levando-o a recuperar o título de campeão mundial de sua categoria aos 37 anos de idade,
e terminou de gravar a obra completa de Bach, sua especialidade. No auditório principal
da ExpoManagement 2007, Martins encantou a platéia com sua música e com sua história,
mas, principalmente, sintetizou as duas características que, segundo pesquisa realizada pela
firma de consultoria Caliper Human Strategies mundialmente, distinguem os profissionais
de melhor desempenho: resiliência e otimismo.
Você acha que tanta resiliência e otimismo são como agulha no palheiro? Herb Greenberg e Patrick Sweeney, respectivamente presidente e vice da Caliper mundial, mostraram, em duas palestras, nos ciclos principal e paralelo, que isso é muito mais comum
do que se pensa. Em seu best-seller O Sucesso Tem Fórmula? (ed. Campus/Elsevier), além de
contarem a história de João Carlos Martins, escreveram sobre muitas outras, como a do
próprio Greenberg, que ficou cego aos 10 anos de idade, por conta de uma infecção atrás
das orelhas que se espalhou. Desafiando a lei de Nova Jersey, que obrigava deficientes
visuais a estudar em colégios especiais, os pais lhe contrataram uma tutora que ensinava
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em braile até conseguir um colégio regular que o aceitasse. A resiliência e o otimismo
dos pais transmitiram-se para ele, que se tornou CEO de uma das mais respeitadas firmas
de consultoria da atualidade. “A resiliência, ou seja, a forma como lidam com o fracasso
e usam seus defeitos em benefício próprio, é uma das qualidades mais importantes das
pessoas de sucesso, ao lado do otimismo”, garantiu Sweeney, referindo-se a dois atributos
essencialmente humanos. Ele ainda ressaltou a importância da competitividade (bem
controlada), pois é o que motiva a pessoa a superar-se.

Confiança em alta
E o humanismo do lado das empresas, onde estará? Segundo Marco Tulio Zanini,
professor da Fundação Dom Cabral, as relações de confiança serão o que moverá as
organizações em um futuro próximo. “Com a valorização do conhecimento em todos os
setores de atividade, os mecanismos internos das empresas precisam ser mudados. Surge
uma nova lógica da produção de valor que diz respeito aos mecanismos sociais internos,
com cada vez menos mecanismos burocráticos”, explicou ele, com base em resultados de
pesquisas de clima efetuadas para seu livro Confiança – O Principal Ativo Intangível de uma
Empresa (ed. Campus/Elsevier), que incluiu sete empresas do Brasil.
Os países latinos provavelmente terão de fazer mais esforço que os outros para chegar
a esse ponto, de acordo com Zanini: neles o nível de confiança costuma ser mais baixo.
“No Brasil, especificamente, o maior problema é que patrão e empregado não se sentem
iguais. Essa distância de poder gera efeitos colaterais como paternalismo, personalismo,
nepotismo, impunidade e informalidade. Por outro lado, contudo, temos uma capacidade
muito boa de nos associar, que pode ser usada para o bem.”
Confiança, por exemplo, foi o que se viu na Xerox, que conseguiu mudar sua cultura lenta e baseada em produtos para rápida e voltada para serviços –isso em menos de
cinco anos e sem mudar as pessoas nem fazer cortes no orçamento da área de pesquisa e
desenvolvimento. No auditório principal da ExpoManagement 2007, Anne Mulcahy explicou que a mentalidade de “não jogar o bebê fora com a água do banho” foi o que deu
segurança a todos e pavimentou o caminho para mudar. “Nossos colaboradores sabiam
que nós os víamos como parte da cultura e que confiávamos neles para fazer as mudanças
necessárias”, disse a executiva, considerada a mais poderosa das mulheres executivas do
mundo. Para Mulcahy, o pensamento no longo prazo e a preservação da área de P&D,
motivo de orgulho de todos, alimentaram a confiança.

A ética do CEO

V

ocê não tem de ceder!” Esse foi o título da
palestra de Julio Sergio Cardozo, CEO da firma
de auditoria Ernst & Young no Brasil, o mesmo
que ele deu a seu livro, publicado pela editora
Campus/Elsevier, que trata dos princípios éticos
de uma trajetória pessoal e profissional. “O grande
problema atual é a relativização da ética. Quando
se faz isso, não há mais ética.” Cardozo afirmou
que “para vencer não é preciso ser antiético”.
“Quem venceu sendo antiético não é uma pessoa
bem-sucedida realmente, mas um oportunista que
a sociedade deixou crescer.”
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Ele deu vários exemplos práticos, como o de
ter recusado a presidência da Ernst & Young na
primeira vez em que lhe ofereceram, em 1995,
por não sentir-se preparado, e recomendar outra
pessoa. Entre os conselhos de Cardozo para ter
ética estão saber quando lutar e quando recuar,
não ter medo de ousar, ser revolucionário e estar
pronto a responder quando desafiado. O que
isso tem a ver com ética? Segundo palestra do
consultor Eduardo Farah, no Espaço de Responsabilidade Social, tudo, porque “ética tem a ver
com boa auto-estima”.
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BRASIL X MUNDO

Ainda dá tempo
Se estatísticas atuais indicam que, em 14 anos, uma empresa ou
um país conseguem mudar radicalmente, o Brasil pode alcançar melhor
patamar de desenvolvimento logo, segundo vários palestrantes da
ExpoManagement 2007

O que disseram do Brasil
O Brasil é o líder mundial na obtenção de energia de plantas e isso é muito importante.
Mas precisa reduzir seu gap de produtividade em relação aos outros países. Juan Enriquez
O Brasil é um dos países que todo mundo deveria conhecer; ao lado de China e Índia,
tem muito a ensinar. Chris Anderson
Na última década, o Brasil enfrentou e venceu duas grandes crises, e hoje está a caminho
de sua necessária “destruição criativa”. Alan Greenspan
De acordo com nossas pesquisas, a marca Brasil é uma lovemark, amada no mundo todo,
assim como Itália e Austrália. Kevin Roberts
O Brasil teve algumas grandes vantagens, como auto-suficiência no petróleo, plano
de estabilização econômica brilhante –ainda que não seguido dos complementos que
promoveriam o crescimento– e o equilíbrio externo, um presente derivado da expansão
econômica mundial a partir de 2003. Para dar certo, agora, basta que elimine as restrições
ao crescimento, dando aos empresários brasileiros condições de igualdade para competir
com os estrangeiros, como redução da carga tributária, juros reais baixos, câmbio equilibrado, boa infra-estrutura e maior facilidade para produzir. Delfim Netto
O Brasil possui um tesouro incrível, estima-se que 20% de toda a biodiversidade do planeta. Estamos pesquisando plantas da região do rio Negro, na Amazônia, para descobrir se
algumas podem combater células tumorais malignas e bactérias. Já testamos, no laboratório
do Hospital Sírio-Libanês, 600 espécies e pelo menos 72 agiram contra pelo menos um tipo
de célula tumoral e 50, contra bactérias. Dráusio Varella
A classe média do Brasil não é grande o suficiente para que o país comporte um parque
temático da Disney. Ela precisa crescer. Michael Eisner

O que disseram do mundo
O mundo não foi aplainado pela globalização; ainda há muitas diferenças entre os
países, que devem ser aproveitadas nas estratégias das empresas. É como faz a Embraer,
que monta as aeronaves no Brasil, porque a etapa de produção requer uso intensivo de
mão-de-obra e aqui ela é mais barata. Essa é sua vantagem sobre a concorrente canadense
Bombardier. Pankaj Ghemawat
A globalização já ocorreu, sim, mas se deveu à questão ambiental. Prova disso foi que, em
1996, o aeroporto de La Paz, na Bolívia, ficou fechado por três dias pela fumaça causada
por queimadas no Brasil. Agora é preciso que os indicadores econômicos se adaptem a
ela. Medir o PIB não faz mais sentido; só se devem respeitar índices que levem em conta
o bem-estar. Roberto P. Guimarães
Fico imaginando o que pensaria um extraterrestre que chegasse à Terra e visse um
planeta onde a produção de alimentos triplicou nos últimos 20 anos e seus preços caíram
75%, enquanto a situação de fome duplicou. Roberto P. Guimarães
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