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No final do século passado, os fatores de produção mais importantes, eleitos pelos 
economistas, eram o capital e os recursos naturais. Os resultados coletados perante 
essa colocação primária levaram o mundo a começar sua rota de produção de itens 
ligados às necessidades identificadas como sendo essenciais à preservação da vida. 
Tratam-se dos bens definidos por uma palavra que se encontra universalizada, 
as commodities!

Embora a industrialização seja um processo antigo na humanidade,  
o avanço dos meios de produção tem sido marcante e diversificado, como sabemos.  
O progresso passou por várias fases tecnológicas. Técnicas mais aprimoradas da  
agricultura e da manufatura foram centrais para o desenvolvimento pleno  
da indústria produtiva global, setor que emprega um grande número de pessoas.

O primeiro país a passar por uma industrialização foi a Inglaterra. Isso porque 
a indústria alterava não somente os meios de produção, mas criava expectativas de 
mudanças nas relações sociais também. O século XVIII dá a partida inicial para 
a Primeira Revolução Industrial, quando a Inglaterra passa a basear seu desen-
volvimento econômico na manufatura. Com isso, começou a transformação da 
sociedade, avançando sobre a economia de mercado e estabelecendo o capitalismo 
como um sistema, que, em que pesem as críticas por certos excessos, deu nova 
forma à riqueza dos povos. 

A burguesia é a classe que se consolidou com o processo de industrialização e, 
em muitos casos, homens são substituídos por máquinas nos meios de produção. 
O impacto da industrialização gera um grande aumento na divisão do trabalho, 
grandes progressos em produtividade industrial, assim como o crescimento da 
classe média e dos padrões de consumo.

A Segunda Revolução Industrial expandiu o grupo de países detentores de 
tecnologias e produções industriais. É uma fase caracterizada pela descoberta 
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e pelo uso da energia elétrica, além do uso e da valorização do petróleo como 
fonte de energia. Essa industrialização do século XIX esteve inserida no contexto 
do Neocolonialismo ou Imperialismo, no qual os países buscavam por áreas de 
influência no mundo, onde pudessem vender seus produtos industrializados e obter 
as matérias-primas necessárias para o sustento de suas indústrias. 

Nesse momento, o Brasil começou a usar as técnicas industriais para desenvol-
ver o campo e sua área produtora, dando origem à grande evolução da agricultura. 
Beneficiada com o uso das primeiras máquinas que, embora tenham diminuído os 
empregos no campo, influenciou para a descoberta do valor da Educação no Campo. 
Os produtos da indústria requeriam habilidades, além do processo simples e manual 
de se plantar e colher, necessitando de logística de transporte e de distribuição!

Já a Terceira Revolução Industrial é mais recente e a vivemos constantemente 
sob seus impactos. Essa fase é caracterizada pelo grande avanço da informática e da 
telemática, que informatizou e tornou mais rápida as relações de produção, econô-
mica e social, salientando a amplitude do empreendedorismo e da inovação. Ambas 
existiam nas épocas anteriores, mas, embora antigas, mostraram que o emprego 
poderia ser gerado por qualquer cidadão e não simplesmente oferecido por terceiros!

Estes me parecem os sentidos do livro que agora, caro leitor, está em suas mãos. 
Cremos que, muito mais do que discussões, devemos tentar medir os resultados 
dos esforços sistemáticos que se aplicam para atingir determinados objetivos.  
A obra traz uma ideia nova e mostra que a única forma de ensinar empreendedorismo 
é pelos exemplos. É nesse ponto que parecem residir os maiores obstáculos para 
o crescente aumento dos investimentos requeridos para o lançamento de novos 
produtos ou serviços, isto é, como obter resultados dentro de períodos de tempo 
compatíveis com a disponibilidade dos recursos alocados.

As comparações trazidas, pelos casos da Petrobras, Embraer e Embrapa, 
mostram os riscos para empreender em direções inovadoras. A questão é como 
se avalia a grandeza e a certeza do sucesso, que pode não ser maior. Em que pese 
tais obstáculos, parece não haver alternativa melhor para que uma empresa possa 
ser vencedora e conquiste posições no mercado mundial competitivo nos dias  
de hoje, do que manter um acelerado ritmo de inovação. 

Um dos fenômenos mais importantes da globalização, e que, por vezes, não nos 
apercebemos, é que os consumidores estão se desnacionalizando progressivamente. 
Mesmo nos Estados Unidos há 20 ou 30 anos, os produtos eram 100% nacionais. 
Atualmente, a economia enfrenta pesados déficits no comércio exterior, constatando 
atônitos a invasão de produtos provindos de países “overseas”!

É por essa razão que as empresas mais inovadoras, sem dúvida as de maior 
sucesso no mercado mundial, a despeito das crescentes somas de recursos financeiros 
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alocados pelos governos para P&D, insistem em aumentar, de maneira quase que 
assombrosa, os seus orçamentos para novos desenvolvimentos, envolvendo produtos 
novos, fabricados sob o clima da inovação, com crescentes níveis de qualidade e a 
preços cada vez menores, graças aos paralelos ganhos de produtividade.

Infelizmente, no Brasil, pesando nossas tradicionais dificuldades para se ter 
números confiáveis, não sabemos o quanto as empresas privadas investem em novos 
conhecimentos, técnicas e processos. No entanto, nos países mais desenvolvidos, 
sabe-se que os recursos financeiros para a ciência e tecnologia são primariamente 
de origem privada e excedem aquilo que os respectivos governos colocam no setor. 

A prosperidade econômica das empresas não é um jogo de soma zero, uma vez 
que o sucesso de uma não implica o fracasso de outra. Ao contrário, a competição 
é direta e resulta em benefícios para o consumidor, gerando resultados econômicos 
para os participantes que levam ao crescimento do padrão de vida de um país e 
de sua população. 

A emergência de novas e desafiantes tecnologias nos encaminha para uma 
transição importante que obriga as organizações a repensarem seus modelos e 
projetos de negócios. As grandes empresas que possuem recursos financeiros não 
têm mais garantido o primeiro lugar. Hoje em dia, uma organização pequena e 
flexível pode superar um grande competidor com o emprego de novas tecno logias, 
padrões mais altos de qualidade e de produtividade, que lhe permitam oferecer 
bens e serviços aos clientes com maior rapidez e custo mais baixo. 

Estamos no tempo de desafios, no qual líderes deverão assumir suas posições, 
ousando promover diferenças entre os costumes e os comportamentos compara-
tivamente aos exigidos no presente! Por sua vez, vencemos a primeira década do 
Terceiro Milênio. E o que vemos é uma revolução em curso. Contudo, por aqui  
temos de nos preocupar, pois se não nos organizarmos melhor, estaremos 
sendo afastados de um futuro brilhante, cheio de realizações empolgantes, 
perdendo as oportunidades, agora abertas, para oferecer mais qualidade de vida 
a cada brasileiro. 


