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Nota de A bertura
0 problema central da economia e o da coordena~ao das interac~6es
entre agentes heterogeneos, descentralizados, interdependentes e capacidades
cognitivas limitadas, num quadro de diversifica~ao dos padr6es de troca de
hens, servi~os, informa~ao e cultura. Na sua raiz, o conceito de globaliza~_:iio
refere-se a acelera~ao deste processo e das suas consequencias, a medida que
as trocas sao facilitadas pelas varias vias de comunica~6es.
Porem, a globaliza~_:iio e urn conceito abstracto; nao se refere a urn objecto
concreto mas a uma interpreta~ao de urn processo societal. Par isso, o fen6meno
nao pode ser definido facilmente. Assim, a globaliza~_:iio e muitas vezes vista nao
apenas como urn "processo de sentido unico", mas como uma dinamica dialectica.
Para muitos autores, a globaliza~_:iio e urn processo complexo que envolve altera~6es politicas, econ6micas e s6cio-culturais. E tambem referido, habitualmente,
pelas consequencias que acarreta.
0 que conhecemos sabre as consequencias da globaliza~_:iio e ainda
limitado. Os economistas salientam o papel dos mercados financeiros flexiveis
no reaproveitamento do capital para novas oportunidades; os soci6logos
analisam o papel do capital social; os ecologistas afirmam que a medida que os
governos respondem ao aquecimento global e as mudan~as climaticas, se observam efeitos profundos na organiza~ao das sociedades; os ge6grafos analisam algumas das concentra~6es de espa~o que originam novas actividades
produtivas. Mas, ainda nenhum foi capaz de fornecer uma analise interdisciplinar adequada da economia, ou modelos crediveis para fazer previs6es seguras.
0 conceito emergente de sustentabilidade e utilizado para formular uma
traject6ria alternativa ao desenvolvimento da nossa sociedade em globaliza~ao.
Pode funcionar como urn novo paradigma para os adores: os politicos, as empresas e a sociedade civil.
Como paradigma do pensamento, a sustentabilidade e caracterizada por
urn pensamento de longo prazo, inclusivo e holistico. 0 pensamento de longo-prazo e provocado pela procura explicita de uma equidade intergeracional.
0 pensamento holistico e estimulado porque se valorizam as preocupa~6es
ecol6gicas, sociais e com a seguran~a de todos os niveis da sociedade. Como
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consequencia, a noc;ao de sustentabilidade leva-nos a "sobre-optimizar" as
decis6es, em vez de "externalizar as efei tos negativas" .
Esta edic;ao de "Lusiada - Economia & Empresa", reline uma serie de contributos que incluem analises sabre algumas das preocupa<;6es economicas e
empresariais dos nossos dias, no quadro da passagem do conceito de globalizafiiO para o de sustentabilidade, tais como: a reforma da regulamenta<;iio financeira; o risco de credito em alguns mercados das obrigac;6es; o desenvolvimento e o investimento directo estrangeiro nas economias em "transic;ao"; os
processos de decisao esh·ah~gica empresariat entre as quais as de inovac;ao para
a sustentabilidade ambiental; o contributo da forma<;ao das pessoas para os
resultados das organizac;6es; a perspectiva multidimensional de avaliac;ao da
produtividade economica das empresas.
0 primeiro artigo trata do estudo da reforma da regulamenta<;ao financeira. As reformas financeiras ocorridas nas economias ocidentais, cujo objectivo e tamar OS sistemas financeiros mais solidos e robustos, servem de base a
construc;ao de urn Regime Switching Model of Risk for the Banking System, apresentado neste artigo, par Anabela Sergio. A autora testa a hipotese que o risco
no sistema banccirio pode ter aumentado no decurso da reforma financeira.
0 segundo artigo estuda o peso do risco de credito soberano na volatilidade dos prec;os das obliga<;6es transaccionadas no mercado, emitidas em pafses em vias de desenvolvimento, em moeda estrangeira. Atraves da aplicac;ao
pratica da formula<;ao de Dym (1994) com incidencia em algumas economias
em desenvolvimento, a autora, Marta Loff, demonstra que o risco de credito
explica mais de 70 par cento da volatilidade dos pre<;os das obrigac;6es.
0 estudo da relevancia da ajuda ao desenvolvimento e do investimento
directo estrangeiro nas economias em "transic;ao" e o tema do terceiro artigo.
0 autor, Antonio Rebelo de Sousa, argumenta sabre uma melhor perspectiva
da evoluc;ao futura da EU no quadro da economia internacional.
Mario Antao assina o quarto artigo desta edic;ao, com o estudo dos
processos de estrategica empresarial com enfase na utilizac;ao das arvores de
decisao combinada com ouh·os instrumentos e metodos de apoio a tomada de
decisao, alva de investigac;ao teorica e aplicada.
0 tema do quinto artigo refere-se ao estudo do comportamento e da
implementa<;ao de estrategias de inovac;ao para a sustentabilidade ambiental
de empresas em sectores industriais potencialmente poluidores. As autoras,
Manuela Sarmento e Manuela Duarte, demonstram os resultados de urn
programa de inova<;ao ambiental implementado num grupo de empresas
portuguesas.
0 estudo de avalia<;ao do contributo da formac;ao para os resultados das
organjza<;6es e o tema do sexto artigo. 0 autor, Cesar Madureira, apresenta urn
estudo aplicado a Administra~ao Publica portuguesa, no qual avalia, segundo
o modelo de Kirkpatrick, a reac~ao, a aprendizagem, o comportamento e o
impacto nos resultados organizacionais.
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0 ultimo artigo desta edi<;ao, apresenta OS resultados do Observat6rio da
Produtividade Empresarial, integrado na Faculdade de Ciencias da Economia e
da Empresa da Universidade Lusfada, no perfodo do quinquenio 1997/2002.
0 autor faz a analise do desempenho da produtividade de 25 subsectores da
economia portuguesas, no universo das 1000 Maiores Empresas, numa perspectiva multidimensional, elegendo tres vertentes principais: economica, salarial e tecnologica.
A expectativa e que estes contributos mere<;am o reconhecimento dos
leitores.
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