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Pessoas bem informadas e atentas ao que acontece no mundo sabem que a globalização 
oferece muitas oportunidades, mas traz consigo grandes ameaças. Todavia, ao não dar o 
devido valor a esses novos fatores, a maioria dos executivos responsáveis por empresas não 
adota iniciativas coerentes com as novas necessidades.  
 
Alguns dados preliminares nos ajudarão a encaminhar nossas reflexões. De acordo com 
estudos de economistas brasileiros – José Roberto Afonso, Geraldo Biasoto Jr. e Carolina Freire 
- publicados no jornal “O Estado de S.Paulo” de 21.02.07, o Brasil consome com gastos 
públicos (federal, estadual e municipal) 44,7% do PIB (Produto Interno Bruto) e destina a 
investimentos públicos apenas 1,9% do PIB. Em comparação com as taxas de investimento 
governamental no Japão (5,7%) e Tailândia (7,7%), claro está que precisamos reduzir os 
gastos com o custeio da máquina pública para aumentarmos a taxa de investimentos em infra-
estrutura.  
 
Esta é a razão de termos carências de boas estradas para transportes rodoviários e ferroviários 
bem como falta de investimentos na modernização de portos. Se aliarmos a essa baixa taxa de 
investimento público à elevadíssima carga tributária e à anacrônica legislação que regula os 
contratos de trabalho, teremos um panorama que desestimula as empresas privadas, tanto 
brasileiras, quanto do exterior, a investirem no desenvolvimento de suas atividades no país. A 
carga tributária no Brasil atinge porcentagem semelhante à dos países mais desenvolvidos, 
porém o retorno em benefícios à população é semelhante aos de países subdesenvolvidos da 
África. 
 
Na verdade, o Brasil, dentre os paises do BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China é aquele que 
menos coordena seus planos estratégicos às oportunidades geradas pelo enorme 
desenvolvimento que o mundo globalizado tem oferecido desde 1995 e já perdemos várias 
oportunidades para inseri-lo no mundo contemporâneo desenvolvido. Ainda assim o Brasil, no 
momento, é visto pelos analistas das agências internacionais como o país da América do Sul 
com melhor retorno sobre os investimentos considerando-se que, embora cresça menos do 
que Índia e China, suas empresas têm resultados melhores do que as que existem nesses 
países. Empresários e executivos de empresas brasileiras precisam considerar algumas das 
novidades que passamos a destacar: 
 
1- A não aplicação de novas técnicas, já implementadas no mundo globalizado, poderá 
inviabilizar a capacidade de competir da empresa, tantas são as mudanças que deveremos 
adotar. Uma questão fundamental é conhecermos as modernas técnicas e utilizá-las na gestão 
empresarial. 
 
2 - De forma crescente ocorrem operações offshoring, pelas quais a empresa transfere uma ou 
mais de suas fábricas para outro país a fim de fabricar exatamente o mesmo produto, só que 
com mão-de-obra mais barata, carga tributária menor e melhores condições de infra-
estrutura.  
 
3 - A inclusão da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) trouxe uma nova e 
importante variável para o mundo dos negócios, ou seja, os chineses estão invadindo o mundo 
com seus produtos baratos, inviabilizando produtores locais. 
 
4 - No final de 2004, a IBM vendeu toda sua divisão de Computação Pessoal (PC’s) para a 
chinesa Lenovo, ficando com 18,9% de participação no capital.  
 
5 - Nos últimos 20 anos, apenas desenvolvemos ferramentas de colaboração e conexão, como 
a Internet e os sistemas computadorizados. Daqui para frente, essas ferramentas e as 
telecomunicações vão influenciar, definitivamente, toda a vida nas sociedades organizadas. 
 



6 - Em Nangladore, na Índia, milhares de profissionais locais são contratados por empresas 
americanas e inglesas para atuar em call centers, prestando serviços de atendimento em 
inglês, como se estivessem em Nova York ou Londres.  
 
7 - Entre 2000 e 2004, a utilização da Internet cresceu 125%, incluindo 186% na África, 209% 
na América Latina, 124% na Europa e 105% nos EUA, segundo dados da Nielsen NetRatings.  
 
8 - O número de telefones celulares em uso na China já é maior do que o número de 
habitantes nos EUA, e os sul-coreanos superam os americanos em termos de uso da Internet e 
penetração da banda larga. 
 
9 - Utilizando uma placa da Linksys Wireless adaptada a um PC, podemos acessar a Internet e 
manter-nos em contato com o mundo, desde que o ambiente operacional também esteja 
adaptado ao sistema sem fio. Muitos ambientes em São Paulo já contam com este recurso, e 
outros locais em todo o Brasil, também estão adotando essa nova tecnologia. 
 
10 - Empresas especializadas em Logística podem retirar os produtos em fábricas- clientes, 
levar para um Centro de Distribuição, embalá-los, emitir as faturas, entregar os produtos aos 
clientes e, ainda, efetuar a cobrança das faturas. 
 
11 - Centros de Diagnósticos permitem que retiremos os resultados de exames médicos via 
Internet, e hospitais podem autorizar a saída dos pacientes sem a antiga burocracia. Basta que 
o médico responsável assine a alta, e o sistema computadorizado autoriza a saída. Os 
pagamentos serão feitos pelos Planos de Saúde. 
 
Para incluirmos o Brasil na era da globalização, o mais importante é criar condições para o 
desenvolvimento geral por meio de aumento dos investimentos do governo em infra-estrutura 
e redução dos entraves burocráticos para abertura e fechamento de empresas.  
 
É também imprescindível diminuir a carga tributária e aprovar a reforma na legislação 
trabalhista, a fim de incorporar pequenas empresas que atuam na informalidade. De fato, a 
globalização está aí e não podemos ficar alheios a essa verdade. Todas as sociedades estão 
sendo influenciadas, de uma forma ou de outra, pelas novas técnicas para produzir, vender e, 
principalmente, para administrar empresas.   
 
Uma dúvida persiste: se um país tem condições de participar dessa nova ordem, seus cidadãos 
terão aumento da riqueza e progressos na sua qualidade de vida e na mobilidade social. 
Entretanto, o que acontecerá com milhões de pessoas que não terão condições mínimas para 
participar desse novo mundo? Segundo o consagrado jornalista Tomas Friedman, do New York 
Times, em seu best-seller O Mundo é Plano (Editora Objetiva, 2005), existem milhares de 
bolsões de pobreza em zonas rurais ou em periferias de grandes cidades, cujos habitantes têm 
10 vezes mais possibilidades de morrer de doenças evitáveis por meio de vacinas do que os 
habitantes do mundo desenvolvido. São exemplos conhecidos as populações da Índia, China, 
África e América Latina.  
 
Este tema deve ser incorporado à agenda política dos países e empresas que tencionem 
participar do mundo globalizado. Nunca foi tão válida a proposta de que, se quisermos atingir 
novos objetivos, precisaremos mudar nossos procedimentos e seguir por novos caminhos. 
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