






Um quarto de século depois da ousada previsão de
Ted Levitt, o entusiasmo em relação à globalização dos mer-
cados cedeu lugar à euforia com a globalização da produção
- o que permaneceu foi a visão de um apocalipse globalizado,
que varrerá tudo o que estiver à frente, o que conduz a estra-
tégias para um mundo perfeitamente integrado e padroniza-
do. Eis uma definição equivocada. As diferenças entre os pa-
íses são maiores do que geralmente se reconhece - embora,
é claro, seja importante tirar partido das semelhanças. No
curto e médio prazo, as estratégias internacionais eficazes

deverão dar conta de ambas, ou seja, da realidade que chamo
de semiglobalização. Em vez de se concentrar no tamanho
dos mercados e na ilusão de um mundo sem fronteiras, as
empresas que desejam atravessar as fronteiras com sucesso
devem prestar muita atenção às diferenças entre os países.

Para ilustrar esse olhar sobre a globalização, uma
metáfora útil é o futebol. Embora a modalidade seja, su-
postamente, um fenômeno global - o ex-secretário-geral
da ONU Kofi Annan observou, com inveja, que mais pa-
íses pertencem à Fifa, a entidade que comanda o futebol,



do que às Nações Unidas -, sua influência sobre os fãs do
esporte é muito desigual. O jogo tem uma longa história
desde que aldeãos ingleses começaram a chutar bexigas de
porco na Idade Média. O futebol começou a se espalhar in-
ternacionalmente durante o apogeu do império britânico,
mas sua globalização se reverteu no interlúdio da Primeira
e da Segunda Guerras Mundiais, quando as autoridades
limitaram a transferência internacional de jogadores. Os
anos posteriores à Segunda Guerra assistiram a uma cres-
cente rivalidade internacional, principalmente em torno
da Copa do Mundo. No início da década de 60, o Real Ma-
drid despontou como o primeiro grande time europeu com
jogadores de diversos países, mas, até o final da década de
80, as ligas da Europa ocidental continuaram a limitar o
número de estrangeiros a algo entre um e três por equipe.
Enquanto isso, os países do Leste restringiam a "exporta-
ção" de seus jogadores. E a crescente rivalidade internacio-

nal não anulou a intensa competição local. Partidas entre o
Real Madrid e o Barcelona traziam de volta a Guerra Civil
Espanhola, e continuam a fazê-lo até hoje, como posso tes-
temunhar vivendo e assistindo a partidas em Barcelona.

ACADEMIAS DE EXPORTAÇÃO
Nos anos 90, as barreiras à mobilidade da mão-de-

obra desapareceram, em grande parte, para a disputa en-
tre clubes - mas não entre países. As pressões econômicas
no Leste e nas regiões mais pobres do mundo levaram ao
abandono das restrições e à adoção de estratégias voltadas
à exportação por parte de muitos clubes locais, bem como
de academias estabelecidas com esse propósito. Do lado da
demanda, uma decisão do tribunal europeu de justiça, em
1995, levantou as restrições ao número de jogadores estran-
geiros. Em 1999, o Chelsea tornou-se o primeiro clube na
história da primeira divisão inglesa a entrar em campo sem
um único jogador inglês. Em 2005, estimava-se em 45% a
proporção de estrangeiros entre os jogadores daquela divi-

são. A internacionalização é visível também em outros clu-
bes europeus, mas, no que diz respeito à Copa do Mundo, a
Fifa continua a compelir os atletas a atuar por seus países de
origem ou cidadania. Diferentes graus de mobilidade profis-
sional levaram a resultados diferenciados. Um movimento
mais ou menos livre de jogadores de clubes concentrou qua-
lidade e êxito em níveis nacional e de regiões do mundo en-
tre os clubes mais ricos. Na Liga dos Campeões da Europa,
por exemplo, o número de equipes diferentes que se classi-
ficaram para as oito primeiras posições diminuiu muito nos
últimos 20 anos. Um relatório recente da auditoria Deloitte
& Touche indica que a concentração de receitas entre os 20
principais times - todos europeus - também está aumen-
tando, à medida que os mais ricos, com jogadores melhores,
garantem direitos de transmissão proporcionalmente mais
altos. Curiosamente, o clube de maior receita em 2006 - o
Real Madrid, US$ 373 milhões -, prosperou financeiramen-

te não apenas construindo iden-
tidade local, mas também com
as vendas globais de seus produ-
tos, lastreadas por um elenco de
estrelas galácticas, como David
Beckham e Ronaldo. (Contudo,
isso parece ter cobrado um preço

em campo: no momento em que escrevo, o Real Madrid come-
çou a refazer seu elenco com jogadores mais jovens, depois
de uma seqüência constrangedora de maus desempenhos.)

Essa história de sucesso cada vez mais concentrado
não se reflete, contudo, na Copa do Mundo. Com as habilida-
des dos jogadores afiadas pela experiência dos clubes euro-
peus, um número cada vez maior de países pobres tem-se
tornado competitivo em termos globais. As últimas cinco
Copas tiveram, em suas quartas-de-final, dois times que
nunca haviam chegado tão longe. Mas a chegada desses no-
vatos não levou a mais goleadas: a diferença de gols, a partir
das quartas-de-final, tem sido de apenas um, em média, ante
dois gols nas cinco Copas do período pós-guerra. A falta de
mobilidade internacional levou a resultados muito diferen-
tes do que ocorreu nos clubes. No entanto, a crescente pari-
dade em nível de país não significa que todas as diferenças
internacionais tenham sido apagadas. Uma análise esta-
tística detalhada dos determinantes dos rankings da Fifa
esclarece um pouco a questão. Países grandes com origens



culturais latinas alcançam posições elevadas, assim como
aqueles com clima temperado e elevada renda per capita.

As movimentações internacionais de capital e de
mão-de-obra merecem consideração. Nos últimos anos, vá-
rios clubes da primeira divisão inglesa foram comprados
por investidores estrangeiros (como o Chelsea, por Roman
Abramovitch), mas as tentativas de investimento estrangei-
ro no futebol brasileiro, por exemplo, visivelmente não fun-
cionaram. Considere-se a história da Hicks, Muse, Tate &
Furst, com sede em Dallas, e sua decisão, em 1999, de inves-
tir no futebol brasileiro. Como explicou, na época, um sócio
da empresa: "É difícil imaginar um setor melhor para inves-
tir no Brasil. Se somarmos todos os torcedores de beisebol,
basquete, futebol americano e hóquei nos Estados Unidos,
esse número é menor do que a quantidade de brasileiros que
são torcedores de futebol". Baseado nessa aritmética bruta,
a Hicks, Muse assumiu o controle dos negócios do Corin-
thians, o clube mais popular de
São Paulo, e investiu mais de
US$ 60 milhões no time no pri-
meiro ano de um contrato de dez.
Infelizmente para a Hicks, Muse,
o circuito brasileiro de clubes era
tão condicionado pela política

tes do mundo, nos lembra que, apesar dos novos recordes,
a globalização permanece, em muitos aspectos, desigual e
incompleta. O fracasso do futebol nos Estados Unidos até
o momento é apenas um dos indicadores da importância de
diferenças entre países, os papéis cumpridos pelas culturas
latinas, pelas temperaturas razoáveis e pelos patamares de
desenvolvimento econômico para explicar o sucesso de vá-
rios países nos rankings da Fifa. E as restrições à mobilidade
de mão-de-obra na Copa do Mundo, mas não entre os clubes,
destaca a importância que ainda mantêm os fatores admi-
nistrativos e institucionais, assim como o histórico mais fa-
vorável de investimento nos clubes ingleses do que nos bra-
sileiros. Esses fatores indicam um sistema para pensarmos
sobre diferenças culturais, administrativas, geográficas e
econômicas entre os países. A história do investimento da
Hicks, Muse, Tate & Furst no Brasil também ilustra o que é,
provavelmente, o viés mais comum na avaliação de estraté-

e corrupto quanto o estilo cativante de jogo dos brasileiros.
O Corinthians ganhou o Campeonato Mundial Interclu-
bes em 2000, mas seu desempenho posterior desabou e os
torcedores começaram a protestar implacavelmente contra
a venda de jogadores importantes, a mudança na cor das
camisetas e a inserção de propaganda. Em 2003, no meio
de um conflito com sócios locais, a quem acusava de apro-
priação indébita de fundos, a Hicks, Muse se retirou, como
fizeram dois outros grupos estrangeiros que haviam inves-
tido no futebol brasileiro mais ou menos na mesma época.

O que essa breve discussão sobre futebol nos diz so-
bre a globalização e sobre estratégia global? O avanço do fu-
tebol reflete muitos indicadores da globalização: houve um
pico antes da Primeira Guerra Mundial, seguido de uma
reversão entre as duas guerras, seguido por um ressurgi-
mento após a Segunda Guerra. O ressurgimento levou ao
estabelecimento de novos recordes. Ao mesmo tempo, a difi-
culdade encontrada pelo futebol para ganhar fôlego nos Es-
tados Unidos, que são, de longe, o maior mercado de espor-

gias internacionais: uma ênfase no gigantismo que deixa de
levar em conta a persistência das diferenças entre os países.

As estratégias adotadas pelos clubes de futebol evi-
denciam uma série de enfoques para lidar com as diferenças
entre os países, que batizo de estratégias AAA (adaptação,
agregação e arbitragem). Muitos clubes concentraram-se
em forjar uma identidade local, ou seja, adaptar-se a lugares
específicos, mas também há os que agregaram em termos
internacionais (por exemplo, as vendas globais de produ-
tos do Real Madrid) e alguns clubes de países pobres ali-
mentaram com talentos seus equivalentes ricos. Ou seja, os
clubes mais pobres auxiliam na arbitragem. A arbitragem
também se destaca em, pelo menos, alguns investimentos
internacionais e na produção de um insumo especializado,
as bolas de futebol: a cidade paquistanesa de Sialkot é um
famoso centro produtor há cerca de 100 anos e ainda res-
ponde por grande parte da produção mundial. A descrição
do futebol concentrou-se no estado do jogo no final de 2006,
mas não se podem descartar mudanças. O presidente da



Fifa, Sepp Blatter, levantou-se contra a dominação dos clu-
bes europeus mais ricos e contra outro aspecto, relacionado
a este, da livre transferência de jogadores entre os clubes,
que comparou à escravidão. Analogamente, sempre há
maus presságios em relação à globalização para alimentar
os debates sobre se ela irá se interromper ou até se reverter.

Mais ou menos na época em que surgiu o artigo de
Levitt, a Coca-Cola embarcou em uma estratégia global
do tipo recomendado por ele. Os problemas dessa estraté-
gia levaram um tempo para vir à tona, mas, na virada do
milênio, a Coca estava à deriva, num mar de problemas.
Apenas recentemente ela começou a recuperar o rumo.
Outras empresas podem aprender com a experiência da
Coca ou redescobrir as mesmas lições sobre semiglobali-

, zação da maneira mais difícil, por meio de tentativa e erro.

VISÃO PROFÉTICA
Segundo o catálogo da Biblioteca do Congresso dos

Estados Unidos, há uma inundação de livros sobre globa-
lização. Mais de 5 mil deles foram publicados entre 2000 e
2004, comparados com menos de SOO em toda a década de
90. Na verdade, entre meados dos anos 90 e 2003, a taxa de
crescimento no número de títulos relacionados à globaliza-
ção - que mais do que dobrou a cada 18 meses - ultrapassou
a célebre lei 'de Moore! No meio de toda essa confusão, as
obras sobre o assunto que conseguiram atrair muita atenção
o fizeram ao pintar imagens de um "apocalipse da globaliza-
ção". Esses volumes tendem a exibir aquilo que os estudiosos
mencionam como as características gerais da argumentação
profética: apelos emocionais em vez de cerebrais e lógicos,
recurso à profecia, excitação semiótica (ou seja, tratar tudo
como um signo), uma ênfase na criação de "novas" pesso-
as e, talvez acima de tudo, um clamor por atenção. Durante
uma entrevista recente, a primeira pergunta que me foi fei-
ta - com bastante seriedade - foi se eu ainda achava que o
mundo era redondo. Outras visões proféticas da globaliza-
ção também têm sido apresentadas: a Morte da Distância, o







Fim da História ou a favorita de Levitt, a Convergência das
Preferências. Alguns autores sintonizados com essa linha
vêem o apocalipse como algo positivo, um escape dos con-
flitos de tribos ancestrais que têm dividido os seres huma-
nos ou uma oportunidade para vender a mesma coisa para
todas as pessoas do mundo. Outros o consideram como algo
perverso, ou seja, um processo que fará com que todo mundo
coma o mesmo fast food, mas todos tendem a partir do pres-
suposto ou prever uma quase completa internacionalização.

É neste ponto que discordo veementemente. A maio-
ria dos tipos de atividade econômica que pode ser realiza-
da dentro de fronteiras nacionais ou entre elas ainda está
ancorada de forma bastante específica por país. Pergunte,
por exemplo, qual o tamanho dos fluxos totais de inves-
timento estrangeiro direto (IED) em relação à formação
bruta de capital fixo global. (Dito de outra forma: de todo o
capital sendo investido no mundo, quanto procede de em-

presas fora de seus países de origem?) Talvez você já tenha
ouvido o discurso sobre "o investimento não conhecer fron-
teiras" e coisas do tipo. O fato é que a relação do IED com a
formação geral de capital fixo tem sido de menos de 10%
para cada um dos três anos em que há dados disponíveis
(2003-2005). Em outras palavras, o IED responde por
menos de US$ 0,10 para cada US$ l de capital investido, ou
muito menos, se reconhecermos que grande parte do IED
envolve fusões e aquisições, investimentos que não geram
aumentos verdadeiros em gastos de capital. E, embora as
ondas de fusões possam elevar a formação bruta de capi-
tal fixo a mais de 10%, a relação nunca chegou realmente a
20%. O IED não é um exemplo isolado. Dados sobre a inter-
nacionalização segundo dez dimensões se agrupam muito
mais próximo dos 10% - o que também vem a ser a média
das dez categorias - do que de 100%. A maior exceção em
termos absolutos - a relação comércio/PIB - provavelmen-
te recua na maior parte em direção aos 20% caso se ajuste

a dupla contagem. Assim, se precisasse adivinhar o nível
de industrialização de uma determinada atividade sobre a
qual eu não tivesse nenhuma informação específica, meu
palpite seria muito mais próximo de 10% do que de 100%.

Esse percentual não deve significar nenhum tipo de
constante global - meu palpite é que as próximas décadas vão
assistir a uma crescente internacionalização de muitas das
dimensões e uma lenta flutuação para cima em sua média.
As maiores empresas são significativamente mais interna-
cionalizadas do que o nível dos 10%. As 100 maiores corpo-
rações não financeiras, por exemplo, têm, em média, metade
de suas vendas, ativos e força de trabalho em outros países.

Considere duas forças motrizes da integração inter-
nacional que têm sido enfatizadas ao máximo pelos apoca-
lípticos: os avanços tecnológicos, especialmente nas tecnolo-
gias de comunicação e as mudanças que envolveram mais
países na economia mundial. A pergunta a ser feita é: essas

duas forças importantes realmente nos
levam em direção a um mundo integra-
do no curto prazo? Os avanços tecnoló-
gicos parecem ser os impulsionadores
mais citados do alegado apocalipse da
globalização. O custo de um telefonema
de três minutos de Nova York a Lon-
dres, por exemplo, caiu de US$ 350 em

1930 para cerca de US$ 0,40 em 1999 e está se aproximan-
do de zero para a telefonia pela internet. A própria internet
é apenas uma entre as muitas novas formas de conectivida-
de, possibilitadas pela digitalização e pela convergência das
comunicações e da informática. Isso tem inspirado muitos
anúncios apocalípticos, incluindo aqueles de um dos melho-
res livros do gênero, Death ofDistance, de Francês Cairncross:

"Novas idéias vão se espalhar mais rapidamente,
saltando fronteiras. Países pobres terão acesso imediato
a informações que antes estavam restritas ao mundo in-
dustrial e se movimentavam apenas lentamente, quando
se movimentavam. Eleitorados inteiros saberão de coi-
sas que antes eram de conhecimento apenas de alguns
burocratas. Pequenas empresas oferecerão serviços que
anteriormente só as gigantes poderiam prestar. Em to-
dos esses aspectos, a revolução nas comunicações é pro-
fundamente democrática e libertadora, nivelando o de-
sequilíbrio entre o pequeno e o grande, o rico e o pobre".



A MORTE DA DISTANCIA
Há um núcleo de plausibilidade em algumas das

idéias de Cairncross. As tecnologias e os padrões realmente
possibilitam a conectividade e o trabalho conjunto a distân-
cia, e isso é importante. Também é provável que, como afir-
ma a autora, a separação entre o lugar onde alguns serviços
podem ser realizados e onde eles são oferecidos será muito
importante. No entanto, é um grande exagero proclamar a
"morte da distância" com base nos avanços das tecnologias
de comunicação. Veja a própria internet. É impossível medir
com precisão a internacionalização do tráfego na rede, mas
as melhores estimativas que consegui localizar indicam um
nível pouco abaixo de 20%. Observemos os serviços de tec-
nologia da informação (TI), que costumam ser citados como
. exemplo de globalização possibilitada pela tecnologia. Entre
2% e 11% desse trabalho - dependendo do que se observa, se
o mercado potencial total ou apenas a parte imediatamente

acessível dele - está atualmente em outros países. Ou, para
um exemplo ainda mais voltado para a internet, que ajuda
a explicar barreiras, considere o Google. A empresa se van-
gloria de oferecer mais de 100 línguas e, parcialmente como
resultado disso, foi classificada recentemente como sendo a
principal página da internet. No entanto, seu alcance na Rús-
sia - o país de origem do co-fundador, Sergey Brin - foi de
apenas 28% em 2006, comparado com 64% da líder de mer-
cado em serviços de pesquisa, a Yandex, e 53% da Rambler,
dois concorrentes locais que respondem por 91% do mer-
cado russo de anúncios relacionados a pesquisas na rede.

Os problemas do Google refletem, em parte, comple-
xidades lingüísticas, já que os substantivos russos têm três
gêneros e até seis casos, os verbos são muito irregulares e o
significado das palavras pode depender de sua terminação
ou do contexto. Além disso, concorrentes locais se adap-
taram melhor ao contexto desenvolvendo mecanismos de
pagamento por meio de bancos tradicionais para compen-

sar a escassez de infra-estrutura de cartões de crédito e de
desembolsos pela internet. E, ainda que o Google tenha
dobrado seu alcance desde 2003, foi necessário estabelecer
uma presença física na Rússia e contratar engenheiros de
lá, destacando a continuação da importância da localização
física. As dificuldades bem conhecidas do Google com os
censores chineses ilustram um conjunto diferente de razões
pelas quais as fronteiras continuam importantes: os go-
vernos se tornaram mais hábeis para criar redes nacionais
fechadas e aplicar as leis locais (ajudados, em parte, pelas
tecnologias de identificação geográfica na internet, que con-
tinuam a avançar). E não são apenas os governos totalitários
que exercitam seus músculos dessa maneira. Muitos espe-
cialistas consideram os esforços do governo francês para
evitar a venda dos memorabilia nazista, em 2000, através
da página do Yahoo! como o precedente jurídico fundamen-
tal nesse sentido. E a intervenção que provavelmente teve

o maior impacto econômico: a proibi-
ção por parte do governo dos Estados
Unidos, em 2006, de apostas pela in-
ternet. As implicações de todas essas
barreiras de fronteira para a rede são
discutidas profundamente em um livro
com o eloqüente subtítulo de Illusions
ofa Borderless World, que afirma que

"aquilo que um dia chamamos de rede global está se
transformando em um grupo de redes de estados-nação".

Uma segunda força motriz importante para a inte-
gração internacional é o conjunto de mudanças nas políti-
cas que levou muitos países, especialmente a China, a índia
e a ex-União Soviética, a romper o isolamento e participar
mais amplamente da economia internacional. Os econo-
mistas Jeffrey Sachs e Andrew Warner apresentam uma
das descrições com melhor base de pesquisa (mesmo que
ainda apocalíptica) dessas mudanças e suas implicações:

"Os anos entre 1970 e 1995 e, especialmente, a
última década testemunharam a harmonização ins-
titucional e a integração econômica entre nações mais
impressionantes da história do mundo. Embora a inte-
gração econômica tenha aumentado nos anos 70 e 80,
o nível de integração recebeu muito mais atenção des-
de o colapso do comunismo em 1989. Em 1995, está
surgindo um sistema econômico global dominante".



Sim, essas aberturas nas políticas são importan-
tes, mas retratá-las como mudanças oceânicas é, na me-
lhor hipótese, impreciso. E preciso lembrar que a integra-
ção ainda é relativamente limitada. Nesse meio-tempo, as
políticas promovidas por nós, seres humanos mutantes,
são surpreendentemente reversíveis. O Fim da História, de
Francis Fukuyama, ao professar que a democracia libe-
ral e o capitalismo movido pela tecnologia deveriam ter
triunfado sobre outras ideologias, parece bastante fan-
tasioso hoje. Especialmente na esteira do 11 de setembro
de 2001, O Choque de Civilizações, de Samuel Huntington,
parece um pouco mais presciente. Porém, mesmo que nos
mantenhamos no plano econômico, como fazem Sachs e
Warner, rapidamente identificamos as evidências contrá-
rias à suposta irreversibilidade das aberturas em políticas.

O chamado Consenso de Washington, em torno de
políticas de mercado e abertas, chocou-se com a crise mo-
netária da Ásia e, desde então, desfez-se substancialmente
- na virada em direção ao "neopopulismo" em grande parte
da América Latina, por exemplo, a ponto de começarmos a
ver artigos acadêmicos com títulos como "O Consenso de
Washington morreu?" Em termos de resultados, o núme-
ro de países, na América Latina, na África litorânea e na
ex-União Soviética, que saíram do "clube da convergência"
(em termos de redução de diferenças produtivas e estrutu-
rais em relação aos países industrializados avançados) é, no
mínimo, tão grande quanto o número daqueles que passa-
ram a integrar esse clube. No nível multilateral, a suspensão
da Rodada Doha de negociações comerciais em meados de
2006 - levando TheEconomist a publicar a capa "The Futu-
re of Globalization" ilustrada por um naufrágio - não é um
bom presságio. Além disso, a recente onda de fusões e aqui-
sições internacionais parece estar encontrando mais pro-
tecionismo em um conjunto mais amplo de países do que a

onda anterior, no final dos anos 90. Considerando-se que os
sentimentos nesse aspecto mudaram mais de uma vez nas
últimas décadas, eles podem mudar novamente no futuro.

A questão aqui não é apenas que seja possível fa-
zer o relógio andar para trás em termos de políticas que
favoreçam a globalização, mas também o fato de que
houve um exemplo relativamente recente disso acon-
tecendo na realidade, durante o período entre guerras.
Em particular, é preciso considerar a possibilidade de
que a integração econômica internacional realmente
profunda não combine bem com a soberania nacional.

Sendo assim, embora as forças tecnológicas que
movem uma integração internacional cada vez maior pos-
sam ser irreversíveis, o mesmo não pode ser dito sobre as
forças motrizes das políticas, que são uma base ainda mais

insegura para visões apocalípti-
cas de completa integração, isso
para não falar na formulação de
estratégias com base nessas visões!

É interessante especular
sobre por que as crenças das pesso-
as na globalização superam a reali-
dade da semiglobalização. O aforis-
mo de Jean de La Fontaine,"Todo

mundo acredita com muita facilidade naquilo que teme ou
deseja", resume ao menos algumas das explicações: a para-
nóia daqueles que temem a dominação do mundo pelas mul-
tinacionais, a superioridade presunçosa das elites que fo-
ram caracterizadas, de distintas maneiras, como homens de
Davos e cosmocratas, a insegurança terminal daqueles que
tentam "seguir a maré", p utopismo ingênuo dos internacio-
nalistas e assim por diante. Gastar mais tempo nesta ques-
tão é um pouco como H. L. Mencken comentou sobre uma
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ida ao zoológico: envolvente, mas não muito produtiva.

a

Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 8, p. 138-152, out. 2007.


