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A competitividade é um dos termos mais usados na economia moderna. A confusão surge por 
conta de diferentes interpretações: de que as nações concorrem com outras no mercado 
mundial, onde existem “ganhadores e perdedores” e que o comércio define a força ou fraqueza 
de um país. Nesses casos, não há lugar para limites ou para sustentabilidade. 

Mas, o que significa “competitividade”? A competitividade, como é definida pelo Centro de 
Competitividade Mundial da Escola de Finanças suíça IMD (WCC), é um meio para alcançar um 
objetivo, um incremento na prosperidade para toda a população, ou seja, encontrar o 
equilíbrio entre crescimento e criação de riqueza por um lado e bem-estar social no outro. Essa 
medida é ainda mais válida no compasso em que os países avançam no caminho do 
desenvolvimento e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita se incrementa. Os países em 
desenvolvimento têm como prioridade o crescimento, mas a responsabilidade social e 
ambiental é um luxo que não podem compartilhar. 

Portanto, quando as nações tornam-se ricas, geralmente existe mais aceitação e equilíbrio 
entre um crescimento rápido e qualidade de vida. Os países mais ricos tendem a ser 
predominantemente de classe média, com valores dessa classe. Isso significa focar-se na 
criação de crescimento que ofereça oportunidades a todos os setores da economia – 
desenvolvimento tecnológico, infraestrutura social (saúde, educação), enquanto a 
sustentabilidade social e ambiental é gestada em paralelo. 

Partindo disso, a responsabilidade competitiva pode-se resumir no seguinte: abordar os 
desequilíbrios sociais e de renda; responsabilidade financeira; responsabilidade social das 
empresas; comércio livre e aberto e multilateralismo responsável; e responsabilidade na 
administração do meio ambiente. 

Para uma sociedade ser competitiva não implica sacrificar todo o crescimento nem obter um 
rendimento econômico a todo custo. A competitividade abrange tudo – trata-se de como as 
nações e empresas administram a totalidade de suas competências. O Anuário de 
Competitividade Mundial da IMD define a competitividade de acordo com muitos critérios, 
integrando não apenas os fatores econômicos, mas também sociais e ambientais. Esses 
critérios (mais de 300) indicam uma imagem da economia, eficiência governamental, eficiência 
dos negócios e infraestrutura dos países. 

História 

O debate sobre a competitividade também pressupõe de que maneira os países administram 
dois tipos de economias: uma de proximidade, que oferece bens e serviços ao usuário final, e 
uma economia global que define o grau no qual as nações estão inseridas na dinâmica 
mundial. Nos últimos 30 anos, a economia global tem crescido devido à redução das barreiras 
comerciais, assinatura de acordos de comércio, integração regional e privatizações. O medo de 
perder a competitividade, gerando por medidas protecionistas, surge quando a economia de 
proximidade é ameaçada. Os conflitos podem acontecer quando o impacto da globalização 
começa a invadir o território nacional. As políticas industriais e as medidas para proteger as 
indústrias “estrategicamente sensíveis” geralmente são consideradas pouco rentáveis, mas, 
por outro lado, realizam uma função social ou são aceitas como importantes ou prestigiosas 
para a imagem do país. 

 



A competitividade também diz respeito ao equilíbrio entre agressividade nos mercados 
mundiais e o atrativo (para investimentos e capital humano). Tradicionalmente, a 
competitividade estava vinculada com a agressividade internacional dos países, ou seja, 
exportações e investimento estrangeiro direto. A Alemanha, a Coreia do Sul e o Japão 
seguiram essa estratégia. Uma das maiores revoluções na competitividade tem sido tornar-se 
mais atrativo, como o fizerem a Irlanda e Cingapura, através de incentivos, isto é, 
investimento direto para a criação de empregos. A China também é um caso interessante, já 
que tem sido agressiva (alguns diriam muito agressiva) nas exportações e no investimento 
estrangeiro direto, transformando-se em um forte chamariz para os investidores. 

Como consequência da atual crise econômica mundial, a competitividade tornou-se uma 
“obsessão perigosa” como foi previsto em 1994 pelo economista ganhador do Nobel Paul 
Krugman? O caminho para alcançar a topo tem deixado para trás algumas nações e a algumas 
pessoas dentro dos países em pior situação? O que é evidente são os altos níveis de dívida 
pública acumulados por muitas nações ricas e desenvolvidas e que geram déficits para 
“subsidiar” parte da economia doméstica e benefícios para o bem-estar social. 
 

Manejo sustentável 

O Fórum para a Administração da Sustentabilidade das Empresas (CSM) da IMD há muito 
tempo descobriu que um dos maiores obstáculos para que as empresas apliquem grandes 
avanços quando o assunto é o problema da mudança climática é, por exemplo, a ausência de 
igualdade de condições no âmbito das emissões de carbono. Atualmente, as companhias na 
Europa estão submetidas a grandes pressões de competitividade, já que os regulamentos 
sociais e ambientais evoluíram na região. Pressionar para que essas companhias cumpram 
com os regulamentos (a maioria das companhias globais têm incluído esses temas em sua 
agenda estratégica) é cada vez mais difícil para organizações sociais, como as ONGs. As ONGs 
internacionais atuam cada vez mais nos países desenvolvidos, onde se beneficiam mais e uma 
nova geração de companhias poderosas está aparecendo. 

No entanto, a competitividade não tem nada a ver com a acumulação de riqueza nem com 
lucros no curto prazo. Mais uma vez, a pesquisa do CSM demonstrou que são as companhias 
as culpadas em propagar uma perspectiva gerencial de curto prazo extrema que impede o 
avanço de estratégias empresariais sustentáveis, isso em grande parte por conta de um 
modelo dirigido por acionistas, bem como por uma tentativa de satisfazer às expectativas dos 
consumidores cada vez mais com bens a preços competitivos. Além disso, a pesquisa do CSM 
demonstrou que o dilema de uma perspectiva no curto prazo também existe no nível 
governamental. 

A competitividade responsável deve ser constituída com a criação de riqueza através de 
resultados no longo prazo, construindo um “pilar institucional”. As sociedades devem 
administrar sua competitividade de uma forma responsável, encontrando o equilíbrio correto 
entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais e mantendo o sistema de valores do país e 
seu patrimônio ambiental. O mesmo acontece com as empresas. A Shell, por exemplo, tem 
noção da importância de administrar a interface entre um mercado eficiente, solidariedade 
social e segurança nacional. 

 

 

 



Finalmente, para que a competitividade seja sustentável no longo prazo, as sociedades e 
companhias deveriam manter como objetivo o balanço entre globalidade e proximidade, 
criação de riqueza e coesão social, enquanto se preserva a estabilidade de um sistema de 
valores. E, sobretudo, deveriam focar-se na viabilidade no longo prazo de medidas de 
competitividade adotadas no presente, pensando em que tipo de legado vamos deixar para a 
próxima geração. 
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