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Você está prestes a sair do em-
prego e se pergunta: estou sen-
do desleal? Para Joseph Daniel
McCool, autor de Escolhendo Lí-
deres (Editora Saraiva) e colu-
nista da revista Business Week,
essa preocupação nem sempre
se justifica. Se a pessoa estiver
deixando uma organização de
relações pessoais difíceis e pro-
cessos mal estruturados, a por-
ta da rua é o melhor caminho.
“Algumas empresas não mere-
cem lealdade. Às vezes, é me-
lhor entrar, aprender e sair.”

O especialista em liderança
disse ao Estado que o Brasil se
tornará um “ímã mundial de ta-
lentos”. McCool também falou
das prioridades na hora da con-
tratação e da importância do de-
senvolvimento de líderes pelas

companhias. Veja os principais
trechos da entrevista:

● Por que o sr. defende o desen-
volvimento interno de líderes?
É mais barato e menos arrisca-
do. Se a pessoa já conhece a cul-
tura da corporação, o risco de
rejeição é menor. Buscar um ta-
lento no mercado embute a
chance de choque cultural. Tra-
zer alguém de fora só vale para
empresas que querem interrom-
per ciclos, trazer novas ideias,
perspectivas e experiências.

● Um ambiente hostil pode ser
útil para desenvolver líderes?
Claro. Indivíduos que passaram
por ambientes disfuncionais e
viram maus-tratos em locais
que não tinham líderes autênti-
cos têm uma boa bagagem para
seus próximos empregos.

● Com o crescimento, gente de
fora deve vir trabalhar no Brasil?
Ainda não é uma tendência.
Mas, à medida que o Brasil cres-
ce, vai requisitar talento de exe-
cutivos com experiência inter-
nacional para ajudar a transfor-

mar pequenos negócios em
grandes companhias. O Brasil
apresentará oportunidades pa-
ra brasileiros e estrangeiros
que hoje trabalham nos EUA,
na Europa e na Ásia.

● Qual é o fator número um na
hora de contratar um executivo?
Primeiro, a empresa deve se per-
guntar se o candidato ainda es-
tá em processo de aprendizado.
Isso é refletido na educação, na
humildade e no respeito aos ou-
tros. Em segundo lugar, a pes-

soa deve mostrar que se enqua-
dra nas relações pessoais que a
empresa quer desenvolver. O
currículo vem depois.

● O trabalhador deve se preocu-
par em ser leal ao empregador?
Os indivíduos devem julgar se
os valores da companhia estão
em linha com seus próprios va-
lores. Há empresas que não são
dignas de lealdade. Em algumas
organizações, o melhor é che-
gar, aprender o que ela pode en-
sinar e ir embora.
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● Política de cotas
Torna obrigatória a transmissão
de três horas e meia de conteú-
do nacional nos canais de fil-
mes, séries e documentários.
Nos pacotes de programação,
um terço dos canais terá de ser
nacional

● Competição
Abertura do mercado para a en-
trada de concessionárias de te-
lefonia fixa e de empresas es-
trangeiras. Atualmente, há mui-
tas restrições para a participa-
ção dessas empresas no seg-
mento de TV paga

● Legislação
Unificação do arcabouço legisla-
tivo para a oferta de TV paga.
Hoje, há regras diferentes con-
forme o tipo de tecnologia usa-
da para a prestação do serviço

● Regulação
A Agência Nacional do Cinema
(Ancine) terá poderes para fisca-
lizar o cumprimento das cotas
de exibição de conteúdo nacio-
nal pelas empresas de TV por
assinatura. Hoje, a atuação da
agência se limita a políticas de
fomento para a indústria cinema-
tográfica

Câmara aprova novas
regras para a TV paga
Projeto, que ainda terá de passar pelo Senado, acaba com a restrição à participação de operadoras
de telefonia e de empresas estrangeiras na TV a cabo e impõe cotas de conteúdo nacional
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Foi aprovado ontem, na Co-
missão de Constituição de Jus-
tiça da Câmara dos Deputa-
dos, por unanimidade, o texto
final do Projeto de Lei (PL)
29/2007, que altera as regras
do mercado de TV paga. De-
pois de três anos de muita dis-
cussão no Congresso Nacio-
nal, o projeto será enviado, fi-
nalmente, nos próximos dias,
para o Senado Federal.

Ainda não foi definido quem
será o relator da proposta, que
tem como pontos principais o
fim da restrição da entrada de
concessionárias de telefonia e
de empresas de capital estrangei-
ro no mercado de TV a cabo e
impõe cotas de conteúdo nacio-
nal nos pacotes vendidos pelas
empresas.

A política de cotas é a mudan-
ça mais polêmica do projeto, e
vem sendo até alvo de uma ofen-
siva campanha da Sky com seus
clientes. Nos e-mails e corres-
pondências enviadas aos consu-
midores, a operadora é incisiva
em dizer que haverá reajuste de
preços, caso a obrigação de trans-
missão de três horas e meia de
conteúdo nacional por semana
passe a vigorar.

Para Luis Cuza, presidente
executivo da Associação Brasilei-
ra das Prestadoras de Serviços
de Telecomunicações Competi-
tivas (Telcomp), o fim das restri-
ções para a oferta do serviço de
TV por assinatura é muito positi-
va para o mercado, pois traz au-
mento de concorrência.

“Somos a favor de tratar a TV a
cabo como outros serviços de te-
lecomunicações. Já deviam ter
feito isso muito tempo antes”,
afirmou. Ele questiona, porém, a
obrigação de cotas como solu-
ção para o estímulo à produção
nacional. “Respeito o país que to-
ma iniciativa para valorizar sua
cultura. Mas acho que a imposi-
ção de cotas não é a melhor solu-
ção, principalmente para o Bra-
sil, que é tão criativo e que já ex-
porta produções de excelente
qualidade”, ressaltou.

Para ele, o melhor incentivo
para o conteúdo nacional é a cria-
ção de linhas de financiamento
para a produção de programas
de qualidade que possam compe-
tir em pé de igualdade com os
conteúdos internacionais. "Essa

reserva de mercado pode redu-
zir a produção de alta qualidade,
uma vez que a compra do conteú-
do será obrigatória”, alertou.

Preocupação. A Associação
Brasileira de TV por Assinatura

(ABTA) também mostrou preo-
cupação com a imposição de co-
tas, tanto em razão da qualidade
do conteúdo que seria produzi-
do, quanto em relação ao aumen-
to de preços dos serviços.

O deputado Jorge Bittar (PT-
RJ), relator do PL 29 e idealiza-
dor do sistema de cotas, reconhe-
ce que a imposição terá um custo
adicional para as empresas, mas
garantiu que essa diferença será
equacionada com a criação de
um fundo setorial, com orçamen-
tode R$ 400milhões para fomen-
tar a produção nacional.

“Para que não houvesse impac-
to (para o consumidor), reduzi a
alíquota do Fistel (Fundo de Fis-
calização de Telecomunica-
ções) em mais ou menos 10% e
agreguei ao outro fundo”, afir-
mou. Segundo o deputado, vá-
rios canais internacionais já exi-
bem programação nacional. Ele
cita o desenho Peixonautas,
transmitido pelo Discovery Ki-
ds, e as séris Filhos do Carnaval e
Mandrake, exibidos pela rede
HBO.
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Seleção. Currículo é fator ‘nº 3’ em contratações, diz McCool

especialista em carreiras e colunista da ‘Business Week’

Simples. Regras para a TV paga serão unificadas para todas as tecnologias de transmissão
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