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Prefácio

Iniciamos o ano de 2012 com uma série de incertezas e inseguranças sobre o
cenário internacional. E esta percepção não é somente deste autor. Recente
levantamento realizado pela PriceWaterhouseCoopers demonstrou que 82% de
1.258 dirigentes de empresas no mundo indicou pessimismo neste e nos próximos
anos vindouros, decorrentes das crises econômicas internacionais que tem se
instalado nos principais blocos econômicos internacionais, acentuando neste ano
na Europa. Em contraponto, os países emergentes têm obtido destaque pela
possibilidade de crescimento e consumo.

Tais afirmações coincidem com a avaliação do Fundo Monetário Internacional
(FMI) e Banco Mundial, que projetam uma economia internacional mais difícil para
todos. Neste aspecto, devemos influenciar nossas análises na avaliação ambiental
externa, mas não deixar que nossas ações pessoais e corporativas sejam
influenciadas por um contingente que tem como base a economia e finanças
simplesmente. Em passado recente, uma reportagem de um periódico norteamericano afirmou que a crise internacional de 2008-2009 foi em grande parte
resultado

de

um

desconsiderando

pensamento

outros

aspectos

econômico

e

principalmente

financeiro,

como a sustentabilidade ambiental, a

responsabilidade social e a economia criativa, que devem ser utilizados de forma
pontual e responsável e não simplesmente como um modismo ou ferramenta
mercadológica.

A partir desta pequena introdução, informamos que a Revista Eletrônica Academia
de Talentos volta neste ano a ter uma periodicidade, de semestral para
quadrimestral, tendo as datas de janeiro, maio e outubro como referenciais de
publicação. Neste número com esta nova proposta, selecionamos seis artigos
publicados na Revista da ESPM, que de certa forma pontuam o período histórico
de 2009-2011, envolvendo desde uma análise da política comercial brasileira até a
dura realidade da nossa atual economia, onde houve um incremento de

consumidores na chamada classe C, porém sem a devida correspondência da
estrutura industrial brasileira, nem tampouco propostas do setor governamental.

Desta forma, fica aqui a nossa contribuição para uma gestão e administração mais
efetiva e contributiva. Esta é a nossa linha editorial a partir deste número.
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