
Um duelo sobre a
Dois best-sellers. Dois autores premiados. Duas visões diferentes

Eles são profissionais mais do que respeitados
mundo afora. Um deles é Prêmio Nobel de Eco-
nomia, O outro é um jornalista premiado, autor
de vários best-sellers. Joseph Stiglitz, 63 anos,
e Thomas Friedman, 53 anos, respectivamente,
discutem o mesmo tema em livros publicados

L

Joseph
Stiglitz e a
gestão das
desigualdades

á fora, a noite de segun-
da-feira é bem gelada, tí-
pica do outuno na Euro-

pa. Mas nem por isso a fila pa-
ra entrar na casa de espetácu-
los Kaufleuten, uma das mais
badaladas de Zurique, na Suí-
ça, é menor. Ao contrário, o

burburinho dos estudantes, acadêmicos e
banqueiros é grande. A estrela da noite é o
Prêmio Nobel de Economia, o americano
Joseph Stiglitz, que apresentará seu mais re-
cente livro, Making Globalization Work (al-
go como "Fazendo a globalização funcio-
nar"), da Editora W.W. Norton, ainda não
lançado no Brasil. Na obra, o ex-economis-
ta-chefe do Banco Central americano e chair-
man do Conselho de Assessores Econômi-
cos na gestão de Bill Clinton avança na aná-
lise já iniciada em seu livro anterior, A Glo-
balização e Seus Descontentes, Ou seja, a de
que a globalização está se tornando um sis-
tema cada vez mais ineficiente ao gerar me-
nos oportunidades aos já desfavorecidos. "A
globalização não tem de prejudicar o meio
ambiente, aumentar as desigualdades, en-
fraquecer as diversidades culturais e favore-
cer os interesses corporativos à custa do bem-
estar do cidadão comum", afirma.

Em Making Globalization Work, Joseph ci-
ta novamente o caso da América Latina e do
Fundo Monetário Internacional como exem-

plo e diz que suas regras para promover o
chamado "ajuste macroeconômico" falha-
ram. "O melhor aluno do FMI era a Argen-
tina e veja o que aconteceu", diz o Prêmio No-
bel referindo-se à crise em que mergulhou o
país em 2001. "Se o Brasil conseguir um cres-
cimento de 4% ao ano está mais do que sa-
tisfatório." Como lidar, então, com os pro-
blemas gerados pelas novas relações globais?
Joseph propõe unia série de medidas. Avalia
estratégias de ajuda financeira, perdão da dí-
vida e investimento direto às nações menos
favorecidas. Aborda temas fundamentais, que
dependem basicamente da responsabilidade
de cada país, como investimento em educa-
ção, combate à corrupção e vontade política
de seus governantes em estabelecer novas re-
formas. Faz, ainda, sugestões referentes a re-
lações de comércio internacional, proprie-
dade intelectual, responsabilidade social das
empresas e meio ambiente.

Para o economista, a chamada mão invi-
sível, defendida por Adam Smith, capaz de
regular as imperfeições do mercado (agora
ainda mais globalizado e complicado), não
é invisível. Ela não existe. Daí a necessidade
de gente eficiente para gerenciá-lo. É, por-
tanto, a hora de o brasileiro aproveitar a
oportunidade. "Esses países [da América La-
tina] têm tantos profissionais competentes,
preparados. Por que não deixar, desta vez,
que eles façam suas escolhas?" diz Joseph.
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sobre o mesmo tema. Confira POR DALEN JACOMINO, DE ZURIQUE, SUÍÇA

recentemente: a globalização. Só que com pers-
pectivas bem diferentes. Para Joseph Stiglitz, o
foco é a desigualdade gerada pelo sistema. Para
Thomas Friedman,as imensas oportunidades do
chamado "mundo plano" Conheça mais sobre o
pensamento de cada um deles.

S e há algo irrefutável na obra O Mundo
É Plano (Editora Objetiva), do jorna-
lista americano e colunista do The New

York Times Thomas Friedman, é o seu traba-
lho de campo. O autor reúne uma gama am-
pla de entrevistas, histórias e depoimentos
para provar a sua tese. Isto é, a de que hoje,
graças ao avanço tecnológico, vivemos numa
grande planície global. As diferenças ou bar-
reiras geográficas, econômicas e sociais fica-
ram num segundo plano, prevalecendo o aces-
so rápido e direto a mercados e indivíduos.
O livro começa com a visita do jornalista à
companhia Infosys Technologies, em Ban-
galore, na índia, uma das jóias do TI india-
no. Lá, os profissionais fazem desde serviço
de call center até pesquisa para projetos ul-
tra-sofisticados. É o chamado outsourcing,
Tudo a custo muito menor do que se fosse
feito nos Estados Unidos ou na Europa. Ta-
manho avanço tecnológico tem possibilita-
do a países como a índia abrir novas fren-
tes de negócios. "O campo de ação está sen-
do cada vez mais nivelado", disse Nandan
NUekani, CEO da Infosys Technologies, em
entrevista a Thomas. A frase foi impactan-
te para o jornalista, que comprou a idéia do
CEO e resolveu mostrar como e por quê.

Em O Mundo É Plano, Thomas Friedman
discute ainda como esta fase avançada da
globalização está transformando as deman-
das profissionais. "A primeira, e mais impor-

tante, habilidade a se desenvol-
ver num mundo plano é apren-
der a aprender", diz o jornalis-
ta. "Já que nenhum profissio-
nal escapará da digitalização, da
automação ou do outsourcing
de parte ou de todo o seu tra-
balho." A motivação para apren-
der é fatal neste novo cenário. "No mundo
plano o Ql (Quociente de Inteligência) é im-
portante, mas o QC (Quociente de Curiosi-
dade) e o QP (Quociente de Paixão) serão
cada mais relevantes", diz Thomas.

A questão é que ele pouco considera as
desigualdades, também parte do cenário
global, t suas causas. Desta forma, fica di-
fícil acreditar que o mundo é majoritaria-
mente plano. Nem todos têm acesso a um
computador, à internet ou mesmo à edu-
cação. E, sem esses recursos, sua tese fica en-
fraquecida. "O mundo não é plano, como
diz Thomas Friedman, e em alguns casos
está cada vez menos plano", argumenta Jo-
seph Stiglitz, no livro Making Globalizion
Work (veja resenha ao lado). Além disso, no
primeiro capítulo do livro, falta ao jornalis-
ta um pouco de modéstia ao comparar sua
jornada à índia à de Cristóvão Colombo no
século 15. "Colombo navegou com a Nina,
Pita e Santa Maria para as índias... (e aca-
bou chegando à América)... Eu fui de Luf-
thansa business class." 

O mundo
plano
de Thomas
Friedman
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Text Box
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