
Os primeiros 90
dias de Obama
Presidente americano começa bem

com vitórias rápidas e equipe forte.

LIDERANÇA É QUESTÃO de momentum, de embalo — daí a

tremenda pressão para que o executivo alçado a um novo posto
marque gols já nos primeiros meses. Os primeiros atos de um
alto líder exercem um impacto desproporcional sobre tudo o
que se segue. As partes interessadas esquadrinham cada palavra,
cada gesto, cada decisão sua, buscando decifrar seus motivos e
avaliar sua credibilidade. Circuitos de feedback, tanto positivo
como negativo, são criados. A tese da mudança organizacional
pega embalo — ou não.

Complexa, a dinâmica da transição na iniciativa privada não
difere da do poder público — e tampouco é mais fácil de admi-
nistrar. O que Barack Obama fez nos primeiros 90 dias na Casa
Branca não vai garantir seu sucesso no restante dos quatro anos
de mandato, nem fadá-lo ao fracasso. Mas o modo como lidou
com a transição pesa muito, sobretudo diante do turnaround
nacional que enfrenta. Depois de décadas dedicadas ao estudo
da transição de executivos em empresas, creio que é muito útil
avaliar a eficácia de um novo líder em três dimensões cruciais:
conseguir vitórias rápidas. O novo líder ganhou credibilidade
marcando gols logo cedo, ao mesmo tempo evitando ou mitigan-
do derrotas? Criar um alicerce. O novo líder lançou as bases para
atingir metas prioritárias ainda no primeiro ano? Articular uma
visão. O novo líder começou a expor com clareza uma visão inspi-
radora daquilo que pretende realizar até o fim do mandato?

Um desempenho fraco em qualquer plano desses pode indi-
car problemas mais à frente. Já deficiências em todos os três são
um sinal certo de que a transição está indo mal. À luz disso, ve-
jamos como Barack Obama se saiu em seus primeiros 90 dias.

Conseguir vitórias rápidas
O primeiro objetivo de um novo líder deve ser conquistar credibi-
lidade e estimular entre o pessoal (ou, nesse caso, a população) a
sensação geral de que chegou a hora de mudar para melhor. Isso
significa fazer os gestos simbólicos certos, identificar e marcar
gols consideráveis logo cedo e evitar derrotas já de saída.
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Obama conseguiu isso tudo e muito
mais nos primeiros 90 dias. Assim que
chegou à Casa Branca, mandou fechar a
prisão de Guantánamo, aboliu restrições
ao financiamento de pesquisas com célu-
las-tronco, soltou um cronograma para o
fim da guerra no Iraque e divulgou docu-
mentos com diretrizes para a interroga-
ção de suspeitos de terrorismo. São, todos,
gestos simbólicos voltados a cimentar sua
base democrática e reerguer a reputação
dos Estados Unidos no resto do mundo.

Em abril de 2009, Obama recebeu os
primeiros aplausos no palco global, refor-
çando sua credibilidade com um sólido
desempenho na reunião do G20, com o
aceno feito ao Irã e com uma campanha
para ampliar modestamente as sanções
contra a Coreia do Norte por desrespeitar
as resoluções de segurança da ONU e lan-
çar um míssil de longo alcance. E, ao apro-
var o uso da força para libertar o capitão
de um navio americano sequestrado por
piratas na Somália, Obama calou quem o
acusava de ser tolerante e ingênuo demais
em questões de segurança internacional.

O presidente conseguiu conter, ainda
que não apagar, o "incêndio" que se alas-
trou por todo o sistema financeiro ameri-
cano. Registrou, obviamente, um punha-
do de derrotas menores, cortesia do frágil
estado do mercado. A reação negativa
ao raquítico plano de resgate dos bancos
anunciado em janeiro pelo secretário do
Tesouro, Timothy Geithner, junto com o
escândalo dos bônus da AIG, levantou a
aterradora possibilidade de que o novo
governo não tinha foco ou competência
suficientes para lidar com as questões
mais prementes da nação. Obama reagiu
rápido, contudo. Mostrou a dose certa de
indignação no caso da AIG, agindo para
recuperar o dinheiro, traçou e anunciou
um plano de resgate financeiro mais de-
talhado e, com argúcia, desviou a atenção
da mídia para o comentarista conserva-
dor Rush Limbaugh e seu efeito deletério
sobre o movimento bipartidário em Wa-
shington. Nesse primeiro plano da transi-
ção executiva, Obama leva nota A.

Criar um alicerce
Vitórias sólidas logo cedo (e poucas

derrotas) são um bom come-
ço. Mas o novo líder também
precisa lançar as bases para
mudanças no primeiro ano.

Uma equipe forte é cru-
cial para esse alicerce. Antes
mesmo da posse, Obama se
cercou de figuras respeitadas
e altamente qualificadas (in-
cluindo Robert M. Gates, o
secretário de Defesa do governo Bush,
mantido no posto).

Nem tudo foram flores: vários dos indi-
cados para altos cargos foram descartados
devido a problemas com o fisco. Postos
importantes no Tesouro demoraram a ser
preenchidos devido ao estrito processo
de avaliação estabelecido por Obama. O
certo é que, hoje, a aprovação de Geith-
ner subiu, Gates vem usando sua credibi-
lidade para promover reformas na pasta
e Hillary Clinton, a secretária de Estado,
está ajudando o presidente a estabelecer
sua pauta internacional com o valioso
capital político que possui e um vasto co-
nhecimento do assunto. Formar alianças
de apoio também é crucial. Infelizmente,
nesse quesito o avanço foi mais lento, em
parte devido ao alto tempo dedicado a
reerguer a economia. Obama conseguiu
a rápida aprovação de um pacote de es-
tímulo de US$ 787 bilhões e apoio para
o orçamento em grande parte devido ao
controle do Congresso pelos democratas.
Mas as gorduras incluídas no projeto fi-
zeram do presidente alvo de ataques do
movimento "fiscalmente conservador".

Dado o ambicioso programa do go-
verno, sobretudo na educação, na saúde
e na energia, Obama será incapaz de ob-
ter avanços se não formar uma coalizão
mais forte no centro do espectro político.
Nesse segundo plano, sua nota é um B+.

Articular uma visão
Por último, o novo líder precisa difundir
imediatamente uma visão inspiradora da-
quilo que fará durante o mandato. Precisa
tirar a sociedade do marasmo e convencê-
la a fazer sacrifícios em prol do bem co-
mum. Curiosamente, dada sua capacidade
retórica, Obama não se saiu muito bem
nesse quesito. Embora tenha apresentado

um vasto programa durante a
campanha, a crise financeira
praticamente apagou essa pau-
ta da consciência pública.

Mais recentemente, Obama
anunciou a intenção de promo-
ver iniciativas complexas em
cinco áreas específicas, o que
inclui a reforma do sistema
de saúde e investimentos em

educação e energia renovável. Em discurso
na Georgetown University em abril, o pre-
sidente disse que todo americano deveria
saber que "cada medida que tomamos e
cada política que adotamos são movidas
por uma visão maior do futuro do país —
futuro no qual o crescimento econômico
sustentado gera bons empregos e mais ren-
da". Por ora, no entanto, seus discursos não
tiveram força (nem detalhes) para motivar
e unir uma população confusa e assusta-
da com o colapso do mercado. Por isso, no
quesito visão, Obama leva um B-.

Uma série de gols importantes já de cara,
respostas certeiras a derrotas iniciais e
uma equipe astuta e empenhada garan-
tiram um bom começo para o governo
Obama — sobretudo diante da magni-
tude dos desafios enfrentados pelo país
e da rapidez com que o presidente se
viu obrigado a agir. Logo, minha nota
geral para Obama é A-. Seguirei atento
para ver se o novo presidente americano
será capaz de articular uma visão mais
contundente, de definir políticas equili-
bradas para atingi-la e de montar as coa-
lizões mais moderadas necessárias para
fazer dessa visão uma realidade.
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