
Davos adverte: liderar hoje requer mais cautela e menos exuberância  
 
Durante a reunião anual do fórum Econômico Mundial de Davos, no mês de janeiro, o otimismo 
extraordinário dos líderes asiáticos — sobretudo dos chineses e indianos — catalisou as atenções. 
Para Michael Useem, diretor do Centro de Liderança e de Mudanças da Wharton [Center for 
Leadership and Change Management], a impressão foi a de um déja vu: em fins da década de 90, 
um espírito de exuberância semelhante rondava os líderes empresariais americanos. Todavia, a 
arrogância do otimismo sem limites pode ser perigosa, advertiu Useem, que mediou uma das 
sessões do encontro.  
 
Ao congregar cerca de 3.000 expoentes do mundo dos negócios e da política de todas as partes 
em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial oferece uma visão única daqueles que 
comandam as maiores economias do mundo.  
 
Durante a reunião anual do fórum, no mês passado, o otimismo extraordinário dos líderes 
asiáticos catalisou as atenções. O vice-primeiro-ministro chinês, Zeng Peiyan, antecipou que, em 
2010, o PIB per capita do seu país será duas vezes maior do que foi no ano 2000; já o ministro 
das Finanças da Índia, Palaniappan Chidambaram, acredita que o crescimento anual do PIB do seu 
país chegue a 8%. Como pilotos de tais locomotivas, e cientes de uma riqueza ainda por explorar 
na base de suas respectivas pirâmides, os  líderes chineses e indianos mostraram-se dispostos a 
façanhas ainda maiores. Um CEO indiano, numa atitude bastante sintomática daquele momento, 
disse-me que, para ele, um crescimento anual na casa dos dois dígitos não era mais sinônimo de 
10%, e sim de 25% a 30%.  
 
O exuberante espírito de Davos trouxe consigo um certo dejá vu: bastaria, no caso,   substituir 
“americano” por “asiático”. Quando estive em Davos, em 1997, os milagres da economia 
americana conferiam a seus líderes de empresas um ar de confiança semelhante, eu diria até 
mesmo de zelo missionário. Enquanto Andy Grove, da Intel, parecia caminhar sobre as águas, Bill 
Gates, da Microsoft,   fazia com que elas se dividissem ao meio: no momento em que chegou ao 
local da recepção apinhada de gente, a multidão instintivamente abriu caminho e, recuada, 
cochichava e observava de boca aberta passar por ela um dos grandes empreendedores dos EUA. 
Mais tarde, participei de um painel com CEOs de quatro das maiores empresas ali representadas: 
ABB, Royal Dutch Petroleum, Siemens — e, adivinhe — Enron. Foi o CEO americano Kenneth Lay 
quem mais se destacou nessa ocasião. O público ouvia-o ávido e tentava descobrir o segredo do 
seu sucesso.  
 
Os estudos sobre tomada de decisão nos ensinam que a arrogância do otimismo ilimitado pode 
resultar em escolhas aquém do ideal. Na prática do montanhismo, o guia nos adverte para que 
tomemos o máximo cuidado na hora da escalada, uma vez que a emoção da conquista pode 
toldar o bom senso. Basta lembrar a exuberância irracional que inflou as bolhas da Internet e da 
economia japonesa alguns anos atrás para nos dar conta de que os bons tempos podem ser 
presságio de tempos terríveis. 
 
E é precisamente para esse aspecto que a boa liderança em Davos quer chamar nossa atenção. 
Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro americano, conclamou os presentes a adotar uma 
atitude mais sóbria, mais precavida. Toda economia traz consigo um misto de esperança e de 
medo, disse ele. Naquele momento, porém, o que ele via era muita esperança e muito pouco 
medo.  
 
Assim como era evidente a censura ao excesso de otimismo, era evidente também a preocupação 
com um princípio de liderança igualmente importante: superar o excesso de pessimismo. Ao fim 
da sessão de brainstorming inicial, um dos   participantes falou em nome de muitos dos 
presentes. Este ano, disse ele, chineses e indianos transbordam de otimismo; os europeus estão 
confiantes, porém precavidos; já os americanos “não conseguem conciliar o sono à noite”. Em 
seguida, pediu a todos que dessem um abraço no americano mais próximo. 



O Fórum Econômico Mundial serve para conter os radicalismos e dar às empresas a possibilidade 
de tomar decisões mais criteriosas ao longo do ano. Mas também dá ao mundo dos negócios a 
oportunidade de ver o que o mundo político tem a oferecer, permitindo-lhe tomar decisões mais 
bem calculadas também nesse aspecto. Os executivos promovem suas empresas em road shows 
durante os quais comunicam aos grandes investidores seus planos para o futuro. Para os 
executivos dos países participantes, o show é Davos. É aqui que eles expõem sua estratégia 
nacional e sua capacidade de liderança perante todos. Os líderes empresariais gostaram do que 
viram em Angela Merkel, a nova chanceler da Alemanha. 
 
Os anos da Europa 
 
Merkel disse que seu objetivo é fazer com que a economia alemã cresça mais rapidamente e seja 
mais inovadora do que qualquer outra economia da Europa. Disse também que gostaria de ver a 
expansão das oportunidades de trabalho no país estimularem a geração de emprego em todo o 
continente. “As pessoas olharão para trás”, observou, “e dirão: aqueles foram os anos da Europa.” 
Mas para que isso aconteça, um legado de cinismo e de programas governamentais tem de ser 
superado. “As pessoas perderam a confiança que tinham nos políticos como artífices da 
globalização”, disse ela, e “como a maior economia da Europa, temos de assumir nossas 
responsabilidades”. Para isso, ela pretende lançar mão de ingredientes políticos bastante 
definidos: a Alemanha liberalizará sua economia, enxugará sua burocracia e delegará autoridade. 
Contudo, ao conferir maior possibilidade de arbítrio ao setor privado, ela também espera que as 
empresas o exerçam com maior responsabilidade. É fundamental que se crie uma cultura de 
“liberdade responsável”. 
 
Depois de expor com bastante clareza sua visão, Merkel apresentou a estratégia a que pretende 
recorrer para chegar lá. “Temos de reformular a estrutura federal para agilizar as tomadas de 
decisão”, explicou, e prometeu executá-las: “Temos de provar que somos capazes de 
implementá-las.” Para tanto, tomará para sua liderança tal responsabilidade: “Vivemos em um 
mundo de grandes transformações”, mas “eu estou habituada às vanguardas”. Sua fórmula 
revelou-se a um só tempo clara e instrutiva para quem estava em Davos e pensava em investir 
na Alemanha — ou em como fortalecer sua liderança: visão + estratégia + execução + foco = 
crescimento. 
 
Contudo, estar à frente de uma grande transformação pode também exigir muita firmeza. “O 
ingrediente básico de um líder”, disse o presidente Pervez Musharraf, consiste em “jamais entrar 
em pânico [...] não importa o problema e nem as circunstâncias”. Jack Straw, secretário de 
Relações Exteriores do Reino Unido, disse o mesmo quando lhe perguntaram que conselho daria a 
outros membros da comunidade internacional que, como ele mesmo, tinham de lidar com a 
espinhosa questão do Iraque: “Não devemos nos apavorar!” 
 
Para isso, segundo Musharraf, é preciso que haja uma compreensão clara da situação, uma 
estratégia que permita lidar com ela sem ambigüidades, além de uma equipe bem preparada para 
executá-la. Tomando por base sua conturbada experiência pessoal à frente do Paquistão desde 
1999, Musharraf observou que a rápida tomada de decisões bem fundamentadas sempre foi 
crucial. É preciso ouvir os pontos de vista contrários e envolver as pessoas no processo de 
deliberação, mas é imprescindível que “não sejamos acometidos de paralisia”, porque “temos de 
decidir”. Além disso, ao chegar a uma decisão, raras vezes contamos com todos os dados   
disponíveis, de tal modo que não reste dúvida alguma sobre o resultado. “Toda decisão”, advertiu, 
“comporta dois terços de fatos e números e um terço de passos no escuro em meio a fatos 
esparsos”. Se estendermos esse um terço, agiremos de modo “impulsivo”, porém se estendermos 
os primeiros dois terços, “deixamos de ser líderes”. 
 
Sheila Dikshit, ministra chefe indiana de Délhi, território da capital nacional, propôs praticamente 
a mesma fórmula em seu esforço em prol da abertura de estradas, construção de moradias e 
prestação de serviços que beneficiariam uma população em crescimento em torno da capital.  



Ela disse que trabalha decidida a apressar a tomada de decisões nas várias instâncias de sua 
pasta tomando por base a premissa de que as decisões tomadas rapidamente são críticas para a 
modernização de uma infra-estrutura que servirá não apenas para atender à população cada vez 
maior da capital da Índia, como também à crescente movimentação internacional que se observa 
na cidade. 
 
A expressão “Davos Homem e Mulher” foi usada no passado com o propósito de apreender a 
cultura daqueles que participam desse fórum anual festivo e de reflexão: eles “têm pouca 
necessidade de lealdade nacional”, disse Samuel Huntington, professor de Harvard, uma vez que 
vêem “as fronteiras nacionais como obstáculos que, felizmente, estão desaparecendo”. O “Líder 
de Davos” de 2006, pelo contrário, preocupa-se menos com a eliminação dessas fronteiras 
nacionais, porque sabe que as forças inexoráveis da globalização econômica estão dando conta 
disso perfeitamente. 
 
Os Líderes de Davos este ano estão mais preocupados com a apreensão daquilo que permitirá 
garantir que sua empresa — ou país — siga por um caminho previsível com destino à 
prosperidade. Eles sabem de sua responsabilidade para que isso aconteça. Merkel e Musharraf 
trouxeram-lhes de volta à memória o fato de que o pensamento estratégico, a tomada de decisão 
criteriosa e a coragem pessoal são ingredientes de importância fundamental. 
 
Os  “davosianos” também tiveram sua memória reavivada em um momento crucial: quando o ex-
presidente dos EUA, Bill Clinton, disse que “todos nós temos de nos empenhar para achar o menor 
número possível de demônios — e o maior número possível de sonhos.” Como parâmetro de tudo 
o que realizamos, “asseguremo-nos de que as pessoas estejam em uma situação melhor no 
momento em que delas nos despedirmos”. Sejam quais forem os tropeços, disse Clinton pensando 
em sua própria experiência, “temos de seguir em frente”. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 24 fev. 2006.  


