Herança bendita

HERANÇA
BENDITA
O legado das multinacionais brasileiras de
ponta vai muito além dos números
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emanas antes de deixar a Presidência, em fins
de 2002, Fernando Henrique Cardoso concedeu entrevista à rádio CBN, de São Paulo. Um
de seus entrevistadores questionou-o sobre
onde acreditava residir o maior legado de
seus dois mandatos consecutivos: no campo
social, econômico ou civilizatório. Fernando
Henrique respondeu que não cabia a ele tal
avaliação, e sim à população, mas que, se
pudesse escolher, gostaria de ser lembrado por
ter deixado um legado civilizatório ao país.

André Cauduro

O ex-presidente referia-se, provavelmente, ao respeito pela democracia
e pelas instituições que marcara seu
governo, mais importante, sob a sua
ótica, que qualquer avanço social
ou econômico – especialmente
quando o país não contava 20 anos
de redemocratização e fazia parte
de um continente com farta tradição
populista e ditatorial.

Coincidência ou não, foi ao longo
do governo FHC que se consolidou
no Brasil uma corrente de pensamento até então pouco notada: a
dos que acreditam que o subdesenvolvimento econômico e social do
país deriva, sobretudo, de questões
culturais. Dos antepassados portugueses e indígenas, o brasileiro teria
herdado o desprezo pela educação e
a aversão ao trabalho, matérias-primas que, ao longo do tempo, teriam
originado traços de caráter tão tipi-
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camente nacionais quanto maléficos: o jeitinho, a improvisação, a informalidade excessiva, a resistência
à meritocracia, a crença no poder
salvador do Estado e a acomodação
crônica. Segundo essa visão, os
problemas brasileiros não seriam
frutos, portanto, de elites egoístas
ou nações primeiro-mundistas
opressoras ou mesmo de governos
ineptos e mal intencionados, e sim
de um DNA cultural defeituoso que,
ao longo do tempo, só fez multiplicar suas imperfeições originais.
A prescrição dos defensores desse
ponto de vista sempre foi clara: o
país jamais daria o salto qualitativo
necessário se não passasse a cultivar
princípios semelhantes àqueles que Ð
O país não contava 20 anos de redemocratização
e fazia parte de um continente com farta tradição
populista e ditatorial.
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FHC tinha lá suas razões para escolher ser lembrado pelos motivos
acima. Como bom sociólogo, sabia
que a tecnocracia é capaz de engendrar planos econômicos inteligentes,
e que algum planejamento pode
fazer uma iniciativa assistencialista
funcionar a contento, mas que certos traços culturais, entranhados de
cima a baixo em uma nação, não desaparecem de uma hora para outra,
por decreto ou força de vontade. O
legado civilizatório pelo qual FHC
gostaria de ser lembrado era justamente esse: a despeito das crises
econômicas enfrentadas e da persistente desigualdade social, o país
passara oito anos em estabilidade
institucional – um fato que, se nos
EUA e na Europa soaria como banal,
por aqui merecia ser festejado.

A despeito das crises econômicas enfrentadas e da persistente desigualdade social,
o país passara oito anos em estabilidade
institucional – um fato que, se nos EUA
e na Europa soaria como banal, por aqui
merecia ser festejado.
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vigoram nos países desenvolvidos,
como ética do trabalho, valorização
do sucesso individual, elogio à ambição e respeito pelo saber formal.
O país precisaria de uma verdadeira
transformação cultural se quisesse,
de uma vez por todas, romper com
seu histórico de fracassos.

Site Caterpillar

As grandes multinacionais brasileiras são
um privilégio com o qual outras nações
sul-americanas não contam.

Tal transformação era factível e estava em curso, ainda que em pequena
escala. Desde a abertura comercial
e as primeiras privatizações, no início dos anos 90, o Brasil viu surgir
uma série de empresas e setores
econômicos inteiros mundialmente
competitivos – a ponto de ocuparem
posições de liderança mesmo concorrendo com rivais de nações mais
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Como bom sociólogo, sabia que a tecnocracia é capaz de engendrar planos
econômicos inteligentes, e que algum planejamento pode fazer uma iniciativa assistencialista funcionar a contento.

22

R E V I S T A

D A

E S P M –

JULHO / AGOSTO DE

2008

D’Angelo

desenvolvidas. Foi – e é − o caso de
multinacionais brasileiras como AmBev (hoje InBev), Gerdau, Embraer,
Vale do Rio Doce (hoje Vale), e do
setor agrícola e de alimentos como
um todo: verdadeiras ilhas de excelência empresarial que emergiram
em menos de duas décadas e colocaram players brasileiros na primeira
linha da economia internacional.
Como foi construída tamanha façanha? Não é difícil imaginar que a
concorrência global na qual essas empresas se inseriram jamais
seria travada com base em esteios
culturais identificados como terceiro-mundistas, senão que em
suas contrapartes desenvolvidas.
As empresas citadas não obteriam
êxito com base na improvisação,
no jeitinho ou na corrupção, nem
desprezando o conhecimento e a
educação. O sucesso só seria possível se, no microcosmo de cada
uma dessas organizações, fosse contrariada a suposta herança cultural

do país em prol de um corolário
tratado como inédito por aqui: ao
invés de improvisação, planejamento; no lugar do apadrinhamento,
meritocracia; em vez de preguiça Ð
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Os problemas brasileiros não seriam frutos, portanto, de elites
egoístas ou nações primeiro-mundistas opressoras ou mesmo de
governos ineptos e mal intencionados, e sim de um DNA cultural
defeituoso que, ao longo do tempo,
só fez multiplicar suas imperfeições
originais.

O sucesso só seria possível se, no microcosmo de cada uma dessas organizações, fosse
contrariada a suposta herança cultural do país em prol de um corolário tratado como
inédito por aqui: ao invés de improvisação, planejamento; no lugar.

ESPM

Companhia Vale do Rio Doce
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O triunfo dessas múltis desafia a tese do DNA defeituoso; talvez os brasileiros não fossem tão avessos ao trabalho e à meritocracia quanto se imaginava, nem carentes de ambição e iniciativa quanto se supunha.

brasileira – e, por conseqüência,
com todos aqueles traços de caráter
prodigamente atacados. O triunfo
dessas múltis desafia a tese do DNA
defeituoso; talvez os brasileiros não
fossem tão avessos ao trabalho e à
meritocracia quanto se imaginava,
nem carentes de ambição e iniciativa
quanto se supunha. A radical trans-

e ignorância, trabalho árduo e
treinamento constante; ao invés de
jeitinho, qualidade total.
E assim se fez. O sucesso dessas
e de outras companhias foi obra
de intensa mobilização em nome
de valores absolutamente diversos
daqueles que, segundo alguns, reinavam no país. Uma subversão não
só da lógica econômica, portanto,
mas de um auto-retrato cultural em
crescente difusão, também.
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Inevitavelmente, surge a questão:
como, nessas empresas, uma cultura negativa presumivelmente tão
arraigada pôde ser virada do avesso
em tempo tão curto? Sim, porque
a excelência dessas companhias
foi construída com mão-de-obra

MARCUS AGUINIS

2008

formação cultural apregoada era,
ao que tudo indica, perfeitamente
substituível por um equivalente bem
menos rebuscado: o choque de capitalismo. Havia um Brasil moderno
à espera de uma oportunidade para
entrar em cena, e ela apareceu sob
a forma de evoluções relativamente
banais, mas decisivas, como privatizações, estabilidade monetária e
abertura comercial.
Fica em aberto a discussão se, de
fato, o que essas empresas promoveram foi a construção de um conjunto de princípios paralelo àquele
visto como vigente no país ou se
simplesmente souberam despertar
capacidades e valores adormecidos.
Independentemente da resposta,
o fato é que forjaram uma cultura

André Cauduro

cujo mérito está em poder exceder
os limites da economia. Afinal, cada
egresso de companhias de classe
mundial tende a incorporar parte do
ethos corporativo bem-sucedido não
só à sua vida profissional, como também pessoal. Mais do que standards
gerenciais úteis à carreira, valores
assimilados em empresas brasileiras
de ponta podem ser carregados para
a criação dos filhos, a administração
do condomínio ou o engajamento
em causas comunitárias – todas
aquelas atividades cotidianas que,
em última análise, traduzem o
caráter de um país. O efeito transformador da ascensão dessa parcela
do setor privado pode, assim, ser
potencializado na vida diária, ao
romper a fronteira econômica e
chegar à esfera cultural.
As grandes multinacionais brasileiras são um privilégio com o qual
outras nações sul-americanas não
contam. Marcus Aguinis, intelec-
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modernidade em meio a um país de
mentalidade arcaica.

Poderão dizer com convicção que seu
maior legado como homens de negócio
foi menos econômico que civilizatório,
tal qual como gostaria de afirmar
qualquer ex-presidente da república.

tual argentino, atribui o fracasso
econômico e social de seu país à
nefasta tradição cultural de oportunismo e corrupção trazida desde
a colonização espanhola. Ainda que
nos últimos anos a Argentina venha
experimentando uma recuperação
econômica, Aguinis não tem muito o
que comemorar: não há nem sombra
de uma Embraer, Gerdau ou Vale
em seu país que o permita sonhar,
sequer, com a criação de pólos de

Fica em aberto a discussão se, de fato, o que essas empresas promoveram foi a construção de um conjunto de princípios paralelo àquele visto como vigente no país ou se
simplesmente souberam despertar capacidades e valores adormecidos.

A tese defendida pelos apóstolos
do “choque cultural” é passível de
discussão, uma vez que traços de
caráter enraizados não levariam
menos de uma geração para ser
modificados. As múltis, de alguma forma, contrariaram essa
hipótese, embora deva-se reconhecer que constituem exceções
quando se examina o cenário
político-econômico brasileiro
de maneira mais abrangente.
Permanecerão como ilhas de
excelência ou terão a companhia
de outros players brasileiros de
classe mundial? Estenderão – se é
que já não estendem – seu modus
pensante vencedor por todo o
setor privado e, quiçá, público?
Fica a dúvida, e esta só o tempo
poderá dirimir. Certo é que, até
agora, os benefícios e as lições
derivados de seu sucesso vão
muito além dos números. Sem
exagero, Jorge Paulo Lemann (InBev), Jorge Gerdau Johannpeter,
Maurício Botelho (Embraer) e Roger
Agnelli (Vale), ao deixarem suas
carreiras empresariais, poderão
dizer com convicção que seu
maior legado como homens de
negócio foi menos econômico
que civilizatório, tal qual como
gostaria de afirmar qualquer exESPM
presidente da república.
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