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Volto a ocupar este espaço para falar da importância de uma visão internacional, da absorção 
de conceitos de internacionalidade. Escrevo este artigo enquanto observo mais de 650 
pessoas, vindas das mais diferentes regiões do mundo, reunidas em Kansas City, EUA, para 
fazer negócios entre si. Trata-se do Futurallia, um conceito criado pelo WTC Poitier 
Futurescope, da França, hoje aplicado em diferentes países. Já houve eventos Futurallia no 
Qatar, na França, na Polônia, na Bélgica, no Canadá e em outros países. O que está sendo 
organizado agora em Kansas City é o 16º. 
 
O que Futurallia oferece é a oportunidade de, em um único evento, reunir empresários de todo 
o mundo (são 40 países participantes por aqui) em torno de um único objetivo: fazer negócios. 
Estou aqui por dois motivos: 1- representar o WTC Business Club, que é Delegation Leader do 
Futurallia Kansas City para o Brasil e 2- para formalizar um acordo com os detentores do 
“sistema Futurallia” para realizar um evento com essas características no Brasil. Nós, do WTC 
São Paulo, sediaremos o encontro mundial da World Trade Centers Association, que reúne 330 
unidades, espalhadas por 101 países. Aproveitaremos essa importante oportunidade para 
gerar um momentum de internacionalidade no Brasil. 
 
Em paralelo ao encontro, receberemos delegações do mundo todo para um grande 
matchmaking entre empresas estrangeiras e brasileiras, num evento que estamos chamando 
de WTC International Business Summit. É uma grande oportunidade, mas também uma 
enorme responsabilidade, já que sabemos que iremos enfrentar uma resistência das empresas 
brasileiras (pequenas e médias, principalmente) em se abrir para o mercado internacional. 
Talvez pelo mercado doméstico aquecido ou pelo “custo Brasil”, ainda percebemos um certo 
descaso das empresas brasileiras por uma abertura internacional. 
 
O problema é que tal internacionalização não é mais opção, é necessidade. Nesse mundo sem 
fronteiras, está todo mundo tentando se posicionar como player internacional. Para dar a 
devida dimensão a esse fenômeno, cito dois exemplos que vivencio aqui, no Futurallia Kansas 
City. Primeiro: adivinhe qual o país com a maior delegação de empresários neste evento? Com 
certeza, você errou. É Burkina Faso, com 75 empresários. Burkina Faso é um país africano 
com pouco mais de 13 milhões de habitantes e que ostenta um dos piores índices de 
alfabetização do mundo. Mas está aqui, se abrindo para o mundo. 
 
O segundo exemplo: estava eu com colegas brasileiros no evento inaugural do 
Futurallia, quando fomos abordados por um simpático empresário, cujo nome, 
curiosamente, era igual ao meu (Alexis não é um nome tão comum...). Pois ele 
simplesmente pediu licença para sentar na nossa mesa, se apresentou e começou a 
vender seu peixe. Ele está à procura de investidores para um sistema de segurança 
de dados. De onde é esse simpático empresário? Togo. Outro país africano de baixíssima 
expressão no mercado internacional. 
 
Cito esses dois exemplos para enfatizar meu ponto de vista. Mas vejamos a atitude dos 
Estados Unidos. O governo estabeleceu metas mais que ambiciosas para o comércio 
internacional. Querem aumentar as exportações dos atuais US$ 1,57 trilhão para US$ 3,14 
trilhões em 2014. “Será o maior aumento que um país já fez nas exportações”, disse o 
responsável pelo programa de incentivo às exportações dos EUA. Outros exemplos, mais 
próximos de nós: antes de vir para os EUA, estive no Uruguai, para o encontro LATAM do WTC. 
Lá assisti à apresentação de uma ambiciosa Free Zone de Montevidéu, que pretende atrair 
empresas para explorar o potencial da nossa região. 
 
O representante do Paraguai também apresentou números expressivos de crescimento 
daquele país (o maior crescimento da América Latina), que se abre como opção de empresas 
em busca de soluções mais competitivas. Enfim, desculpe se estou sendo repetitivo, mas não 
consigo deixar de me preocupar com essa timidez brasileira perante o mercado internacional. 
O Brasil está com uma visibilidade inédita no mundo, mas temo que sejamos percebidos 
apenas como “caça”, de um número cada vez maior de vorazes caçadores. 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 maio. 2011, p. 18 
 


