
Por uma
GLOBALIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL
Diante da crise financeira, as relações internacionais exigem

um novo olhar, em que as decisões devem ser tomadas por

profissionais capazes de alinhar interesses e resultados

de forma que transcenda a mera análise de números e

especulações. Sem esquecer o aspecto crucial, a energia que

move o mundo feito de máquinas e pessoas POR PAULA ZA IDAN

IZER QUE CRISES SÃO OPORTUNIDADES JÁ SE TOR-

nou lugar comum, ainda mais depois da derrocada
dos mercados financeiros que agita bolsas e mo-
biliza governos em todo o mundo desde meados
do ano passado. De fato, desde o Império Romano,
e em todos que o sucederam até a atualidade, a
História se construiu sobre crises e seus efeitos

políticos, econômicos e sociais em cada nação. Nesse início de
século XXI, no entanto, a crise financeira parece colocar em xeque
todas as teorias econômicas elaboradas nos últimos trezentos
anos, do clássico Adam Smith ao revolucionário Karl Marx e o
pragmático John Maynard Keynes.

A especulação financeira chegou a níveis inimagináveis. As ini-
ciativas regulatórias, como a lei Sarbanes Oxley nos Estados Unidos
e Basilea I e II na Europa, mostraram-se insuficientes para conter



o que chegou a ser chamado de exuberância
irracional do mercado de capitais. Quando
essa bolha estourou, empresas que se pau-
tavam pela especulação viram seus balanços
despencarem para o vermelho e iniciaram
demissões maciças. O mundo chegou a um
impasse nas relações entre as nações, evi-
denciado pelos discursos dos dirigentes de
países ricos e emergentes.

Na contramão da confusão econômica
mundial, a Administração se afirma em mo-
vimentos de ações sustentáveis, ao apresen-
tar soluções que melhoram a gestão pública
e privada dentro de um objetivo comum:
aumentar a qualidade de vida e maximizar
os recursos naturais do planeta. Na visão
de diversos estudiosos, o Administrador
ganha nesse momento um papel funda-
mental nas esferas empresarial e pública
porque possui uma visão geral e integrada
das companhias e pode, por meio de espe-
cializações, ocupar as cadeiras de comando
nos poderes público e privado.

"O administrador está capacitado a mu-
dar a empresa sem tomar decisões precipi-
tadas diante das adversidades por meio de
uma visão global e voltada para uma econo-
mia mais saudável, graças a seu perfil ana-
lítico e contextual", observa José Meireles,
professor no departamento de Marketing
da Universidade Anhembi Morumbi e co-
ordenador dos cursos de pós-graduação
em Comércio Exterior, Logística e Finan-
ças. "O que se apresenta agora é uma nova
ordem mundial".

Muito além de PIBs e balanços
Para Meireles, o mundo assiste, novamente,
à discussão sobre medidas protecionistas e
ao realinhamento entre os blocos econô-
micos, antes criados com objetivos de livre
comércio, agora movidos por interesses es-
pecíficos. Intensificou-se a queda de braço
entre países desenvolvidos e em desenvol-
vimento. Incorrem-se nos mesmos erros do
passado. Falta o olhar no resultado, capaz
de proporcionar a colaboração e a relação
ganha-ganha entre todos.



A visão de que o resultado de países e
empresas não se mede somente pelo seu
balanço financeiro, mas por iniciativas co-
laborativas entre os diversos agentes econô-
micos - no caso das nações, e departamen-
tos, no caso das organizações, integrando
povos e culturas.

Essa perspectiva exige mais do que uma
análise econômica. Pressupõe um olhar
abrangente e decisores que desenhem estra-
tégias com visão global, sem comprometer
os recursos esgotáveis do planeta. Quando a
escassez é assunto corrente, fazer mais com
menos está na agenda de todas as empresas,
antes mesmo da crise financeira global.

O processo de globalização, agora, es-
barra justamente no aspecto econômico e

politico, com o seu auge na crise financeira
mundial. "Não que a globalização esteja an-
dando para trás, mas as nações caminham
para estabilizar a economia global e a ten-
dência é que países como os Estados Unidos
voltem à normalidade. Depende muito das
ações de hoje. Você não pode prejudicar os
países em desenvolvimento", avalia Marce-
lo Gonella, professor da Escola de Negócios
da Anhembi Morumbi.

Mesmo que o calcanhar de Aquiles
ainda sejam as tarifas alfandegárias que
dificultam as exportações de produtos agrí-
colas entre os continentes, é fundamental
buscar profissionais capazes de alinhavar
a administração de crises e momentos
adversos a assuntos de interesse comum
entre os países.

"O Administrador tem grandes chances
de ocupar posições de liderança em frentes
ligadas à sustentabilidade, gestão financei-
ra, recursos humanos e nas relações exter-
nas, uma vez que seu perfil profissional ga-
rante um alinhamento estratégico", afirma
Maria Tereza Fleury, diretora da Fundação
Getúlio Vargas.

Energia e sustentabilidade
Por trás da discussão política e econômica,
há uma realidade física - crescimento só
se faz com a produção de bens e serviços
e isso pressupõe energia, para movimen-
tar máquinas, sistemas e pessoas. Assim,
enquanto o mundo discute de que manei-
ra se dará a recuperação do crescimento
acelerado dos últimos 15 anos, o debate
da globalização incorpora cada vez mais a
noção da sustentabilidade. Prova disso são
os avanços verificados nas pesquisas sobre
biocombustível e outros combustíveis al-
ternativos - já se começa a testar os carros
a hidrogênio, bem como o aproveitamento
de energias renováveis.

Esse é um ponto crucial, Quando em
maio de 2004 o barril de petróleo ultra-
passava a marca de USD 40,00 temia-se a
escalada nos preços. Pouco mais de quatro
anos depois, o preço do barril já se aproxima



dos USD 150,00. De acordo com a OPEP, o
preço do petróleo passou de USD 24,36 em
2002 para USD 50,58 em 2005.

Após um crescimento médio de 1,54%
a.a., durante o período 1992-2002, a de-
manda mundial aumentou 1,93% em 2003
e 3,7% em 2004. A este histórico, somam-se
previsões. Estimativas do Departamento de
Energia dos Estados Unidos e da Agência
Internacional de Energia (IEA) prevêem
um aumento de cerca de 55% e 22%, res-
pectivamente, no consumo mundial e es-
tadunidense de energia até 2030.

Diante da escassez de recursos e do
aumento do barril de petróleo, novas so-
luções têm sido discutidas e acordos vêem
sendo assinados pelos países. Durante a
Ecogerma 2009, evento realizado pela
Câmara Brasil-Alemanha, o Ministro da
Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e a
Ministra de Educação e Pesquisa da Ale-
manha, Annette Schavan, firmaram dois
convênios de cooperação na área de sus-
tentabilidade. Um deles prevê a constru-

O MERCADO SUSTENTÁVEL BRASILEIRO
REPRESENTA 0,8% DO MERCADO
MUNDIAL E DEVE CRESCER CERCA
DE 5% A 7% AO ANO ATÉ 2020.O
ÍNDICE É PRÓXIMO AO CRESCIMENTO
ESPERADO DO MERCADO MUNDIAL,
ESTIMADO EM 6,5% AO ANO ATÉ 2020

ção de cinco torres para o monitoramento
das mudanças climáticas na região da Flo-
resta Amazônica.

"Enquanto o Brasil entra com seu co-
nhecimento e pesquisas na região, a Ale-
manha será responsável pela construção
das torres, tecnologia e know-how nas áreas
de meio ambiente e climatologia", explica
Sérgio Rezende, acrescentando que "este
acordo é inédito, pois essas áreas não ha-
viam sido monitoradas até então".



Mercado sustentável
no Brasil
Durante o evento, foi apresentado um
estudo inédito no País, "Tecnologias
Sustentáveis no Brasil", desenvolvido
pela consultoria Roland Berger Strategy
Consultants com apoio da Câmara Brasil-
Alemanha, para dimensionar o tamanho
e as características do mercado susten-
tável brasileiro.

De acordo com o estudo, o mercado
sustentável brasileiro representa 0,8%
do mercado mundial e deve crescer cer-
ca de 5% a 7% ao ano até 2020. O índice
é próximo ao crescimento esperado do
mercado mundial, estimado em torno de
6,5% ao ano até 2020. Ainda de acordo
com o levantamento, em 2007 os inves-
timentos brasileiros em meio ambiente

A globalização
adiada
POR JOSÉ MEIRELES

No auge da atual crise previamente

anunciada, adiada e agora vivida,

é curioso observar como todos se

preocupam com as conseqüências

e muito poucos com as verdadeiras

causas que resultaram, sobretudo, na

falta de competência dos mesmos

que agora remendam para poderem

prosseguir da mesma forma,

cometendo os mesmos erros.

Nada de novo se fez e não se

criaram novos caminhos que, de

alguma forma, possam contornar

(gestão de resíduos sólidos, água, sane-
amento e poluição atmosférica) soma-
ram US$ 5,2 bilhões, enquanto os inves-
timentos em energias renováveis foram
de US$6,7 bilhões.

O levantamento identificou que a crise
internacional afetará negativamente, no
primeiro momento, os investimentos em
tecnologias sustentáveis. Para 2009, um
terço dos participantes da pesquisa afir-
mou esperar uma redução de investimen-
tos no ano, enquanto 39% afirmaram que
os investimentos serão somente posterga-
dos, mantendo o mesmo nível planejado.

Segundo o Diretor de Meio Ambiente
e Sustentabilidade da Câmara Brasil-Ale-
manha, Ricardo Rose, o Brasil é visto como
um parceiro em potencial para a Alemanha
expandir e diversificar investimentos.

o estouro de uma nova bolha que

seguramente surgirá no futuro.

Tudo continuará como dantes, com

os velhos sábios difundindo as

suas "doutrinas ultrapassadas". Os

economistas continuarão referindo-

se ao passado e aos reflexos que

os acontecimentos mundiais têm

no Brasil e não serão capazes de

definir como as ações e a economia

brasileira impactará no resto do

mundo, esquecendo-se que o

Brasil é uma potência mundial.

No entanto, algo de novo está

acontecendo e pode, em médio

prazo, interferir nos planos dos

mais lúcidos, pois tal como um

garoto que comete uma maldade

e se refugia no colo materno,

também os executivos culpados

tentam voltar às suas origens

refugiando-se em protecionismos,

inadequados à nova situação.



SOBRE TAXAS DE EXPORTAÇÃO E
UMA SÉRIE DE MEDIDAS, AGORA
PROTECIONISTAS, O PRODUTOR
BRASILEIRO NÃO DEVE DEIXAR
DE VENDER O SEU PRODUTO,
MAS SE LEVANTAR DA CADEIRA
E NEGOCIAR APOIADO EM
PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO
QUE UTILIZAM FERRAMENTAS
CAPAZES DE SUSTENTÁ-LO
JOSÉ M E I R E L E S , p r o f e s s o r do d e p a r t a m e n t o de Marke t i ng da
U n i v e r s i d a d e Anhemb i Morumb i , e c o o r d e n a d o r dos c u r s o s de
p ó s - g r a d u a ç ã o em C o m é r c i o E x t e r i o r , Log ís t i ca e F i n a n ç a s .

Os erros do passado deveriam

servir de lições para o futuro, mas

infelizmente isso não acontece. É

normal que para muitos países a

saída para a atual situação passe

por um aumento ao protecionismo

comercial. Já não é natural considerar

esse protecionismo como solução.

A situação vivida agora não foi

ocasionada por nenhuma ação

comercial distorcida, mas é o

resultado da incompetência funcional,

sobretudo daqueles que insiste em

ter como referência economistas do

passado ignorando que num mundo

novo esses não mais existirão.

Devemos entender que as

doutrinas marxistas, as teses

keynesianas ou mesmo as que

foram desenvolvidas na escola

monetarista de Chicago tiveram o seu

tempo; a realidade é outra e novas

doutrinas seguramente definirão

caminhos para o desenvolvimento.

De acordo com dados publicados

pelo Fundo Monetário Internacional

nas suas edições anuais do World

Economic Outlook, desde os anos

70 do século passado até 2008,

as transações mundiais cresceram

cerca de 45 vezes, tendo a riqueza

mundial aumentado apenas

19 vezes. Isso significa que a

globalização tem sido consolidada

pelo aumento do comércio e não

pelo protecionismo. As turbulências

agora vividas não dizem respeito

ao boom comercial verificado, mas

à falta de rumo empresarial e ao

não entendimento da dinâmica

de mercado pelos executivos.

A propalada crise, que na realidade

não é mais do que o aumento da

turbulência do caos em que vivemos,

provocará em um primeiro momento

o recolher das tropas ao seu reduto

levantando trincheiras, mas logo

os generais darão conta que o

protecionismo só favorece os mais

fortes - e mesmo assim durante pouco

tempo. Isto fará com que recuem

liberando suas fronteiras e permitindo

que a globalização reine de novo, como

velho paradigma para os novos tempos.

A globalização contestada

por alguns e aproveitada por

muitos não deixa de ser o

resultado da democratização

e aproximação de todos; a sua

interpretação e principalmente a sua

operacionalização devem ser revistas

para conseguirmos um mundo melhor,

com maior inclusão e, sobretudo,

com menores desigualdades.

José Meireles é professor no departamento

de Marketing da Universidade Anhembi
Morumbi, e coordenador dos cursas
de pós-graduação em Comércio

Exterior, Logística e Finanças.

NO CASO DA AGRICULTURA,
ALVO DE MUITAS DISCUSSÕES
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