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Governança nacional

Como ser um líder

Ao abrir seu capital, as empresas em geral têm que
passar a seguir regras estritas de governança, que tentam traçar um quadro mais equilibrado em sua administração. A mesma sinalização pode ser feita para Estados nacionais, em que medidas qualitativas podem
dar indicações do grau de governança de cada país.
Nesse sentido, o Banco Mundial tem feito há alguns
anos um levantamento em quase todos os países do
mundo de seis características que dariam ideia do grau
de evolução institucional de cada nação. A boa notícia
é que o Brasil tem melhorado em todos os critérios
analisados nos últimos anos e se encontra acima da
média mundial em todos os itens considerados.
O interessante a notar é que em praticamente todos
os critérios analisados houve piora durante o primeiro
mandado de Lula e comportamento reverso durante o
segundo mandato. Entretanto, em alguns indicadores
ainda nos encontramos abaixo do pico atingido durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
Esses indicadores (efetividade do governo, qualidade regulatória e controle de corrupção) de fato são
marcas negativas do atual governo, mas apresentam
alguma melhora nos últimos anos. A evolução positiva em relação ao governo FHC se dá nos critérios de
Estado de Direito e estabilidade política. Faz sentido
se pensarmos que essas variáveis dependem de um
arcabouço jurídico equilibrado, que tem sido conquistado, por exemplo, com a criação do Conselho
Nacional de Justiça. A estabilidade política também
se conquistou finalmente quando se viu que o governo petista não tinha pendores esquerdistas radicais.
Por fim, no critério conhecido como “voice and accountability”, que mede o grau de liberdade política e
de imprensa no país, tivemos crescimento contínuo
durante o governo FHC, mas a medida se encontra estável desde o início do governo Lula. Ou seja, não ganhamos nem perdemos ainda nos direitos fundamentais de expressão individual. Como esses dados são de
2009 e há uma tendência implícita no governo de controle social da mídia, esse seria um candidato natural a
ter pior avaliação nos próximos anos.

No passado, as empresas até valorizavam os funcionários disciplinados, que, como verdadeiros soldados, só
cumpriam ordens dos chefes, não questionavam e não
discordavam. Esses profissionais tinham paciência
para aguardar a fila das promoções, raramente reivindicavam qualquer coisa e não se importavam em não
ter grandes desafios a enfrentar. Apenas batiam o ponto e cumpriam as funções que lhes eram delegadas.
Boa notícia: a maioria das organizações não quer mais
esse tipo de funcionário. Em mercados altamente
competitivos, as empresas querem profissionais autossuficientes, que não precisam receber ordens para começar a agir, multifuncionais, questionadores, criativos. Profissionais que não têm medo de questionar as
“verdades” e o “bom senso” institucionalizados que,
muitas vezes, emperram a criatividade e a inovação.
Aliás, a palavra “chefe” não é muito bem-vinda. As
empresas gostam de usar o termo “líder”, que está
mais em sintonia com o perfil de profissionais que elas
demandam. Ou seja, aquele profissional que equilibra
competências técnicas e comportamentais para criar e
manter um time animado, criativo e também autossuficiente. Liderança é uma característica que pode ser
desenvolvida em qualquer fase da vida. Há, sem dúvidas, aquelas pessoas que são mais talhadas para a liderança, por serem mais comunicativas, carismáticas,
persuasivas. Mas os profissionais podem ser auxiliados
a desenvolver a capacidade de liderança.

O Banco Mundial faz levantamento em
quase todos os países do grau de evolução
institucional de cada um. O Brasil tem
melhorado em todos os critérios
O interessante a notar é que melhoramos em praticamente todos os quesitos também quando comparados aos outros Brics (China, Índia e Rússia). Em cinco
dos seis critérios estamos acima destes países, ficando
em segundo lugar no Estado de Direito, atrás da Índia.
O resultado disso é que a percepção dos investidores
internacionais é de que o Brasil é um país institucionalmente mais sólido do que seus pares no Bric.
Isso não significa, entretanto, que estamos numa
situação confortável. Ainda estamos longe de países
considerados modelos institucionais, como Suécia e
Nova Zelândia. Mas esta posição relativamente positiva nos beneficia, já que as estrelas do crescimento
recente são os mercados emergentes. Por isso, a
atração de capital, seja de longo ou de curto prazo,
deve continuar a pleno vapor no próximo ano, levando ainda a uma tendência de apreciação da taxa
de câmbio real para o próximo ano. ■

Uma característica importante do
líder é a paixão por aquilo que faz;
só assim ele conseguirá transmitir
entusiasmo e energizar suas equipes
Ser líder é influenciar pessoas. E isso depende da
energia, idade, da função, da experiência, do número
de pessoas em volta e das qualidades e competências
das pessoas. Um estudante pode ser um líder inspirador, assim como um chef de cozinha, um pequeno
empresário ou uma mãe de família. Mas nenhum desses fatores pode ser tomado individualmente, como a
idade. Alexandre, o Grande, foi um dos maiores líderes
e o mais famoso conquistador do mundo antigo e morreu com apenas 33 anos. Hoje, temos importantes empresas comandadas por jovens executivos.
Uma das principais qualidades do líder é a segurança. O líder não se sente ameaçado por pessoas talentosas e até mais capacitadas do que ele, porque,
como se diz, confia no próprio taco. Ao contrário, o
líder tem a capacidade de agregar e reunir pessoas
com qualidades e expertises que ele próprio não tem.
Seu objetivo é somar, para inovar.
O líder entende que é preciso formar equipes talentosas e com autonomia para criar. O sucesso dos outros
não o constrange, mas o estimula, porque é autoconfiante e generoso — deseja que os integrantes de sua
equipe também progridam, se tornem líderes e impulsionem cada vez mais a empresa e o mundo a melhorar. Outra característica importante do líder é a paixão
por aquilo que faz; só assim ele conseguirá transmitir
entusiasmo e energizar suas equipes. As empresas, por
sua vez, devem criar um ambiente propício ao desenvolvimento das lideranças. Para isso, é preciso que incentivem novas ideias e se tornem uma verdadeira incubadora de talentos criativos e inovadores. ■
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O BRASIL E SEU FUTURO —
ARTIGO DE ROBERTO FREIRE
Senhor Roberto Freire, um futuro assim
é o sonho de todos nós, brasileiros. Infelizmente,
quando os políticos assumem o poder,
esquecem das promessas, perdem a humildade
e se sentem como Deus. Acham que estão
acima de todas as coisas e esquecem que
estão lá para nos servir. Peço ao verdadeiro
Deus que ilumine a mente do povo brasileiro
nesse dia de eleições, o mais importante de
nossas vidas.
Silvio Negrão Neto
Curitiba (PR)
O PREÇO DE QUEM PAGA SEUS IMPOSTOS
EM DIA — ARTIGO DE COSTÁBILE NICOLETTA
Os órgãos que deveriam cuidar do pobre
contribuinte nada fazem; os políticos, nossos
representantes, têm solução para tudo até serem
eleitos. Mas, depois das eleições, tudo fica difícil,
pois alegam que não há verbas. O que fazer?
José Laurentino
São Paulo (SP)
A SUTILEZA DOS NÚMEROS —
ARTIGO DE RICARDO GALUPPO
Concordo plenamente com o texto.
Tenho acompanhado as pesquisas
com grande interesse e sempre
me perguntei se um estado como São Paulo,
com 28 milhões de eleitores, pode ter o
mesmo peso na pesquisa do que o estado
de Roraima, que tem 200 mil. Números
são números, mas devem ser tratados
com atenção, pois percentual vende
qualquer coisa e elege qualquer um.
Acredito que nas próximas eleições as
pesquisas deveriam ser mais transparentes,
informando o universo pesquisado e qual
foi a amostra, bem como as suas localidades.
Narciso Santaella
São Paulo (SP)
SERRA PRECISA REVERTER 1.300
VOTOS POR MINUTO ATÉ DOMINGO
É lamentável saber o que estamos prestes a
presenciar: uma pessoa sem nenhuma história
política às vésperas de vencer sua primeira
eleição, uma eleição para presidente do Brasil.
Assim como Cristina perdeu e continuará
perdendo apoio na Argentina após a morte de
Néstor Kirchner, o que seria de Dilma sem o
presidente Lula? Nosso país será completamente
governado pelo Partido dos Trabalhadores,
pois além da Presidência da República eles
ainda vão contar com maioria no Congresso.
Isso gera uma pergunta: estamos agindo
com prudência e em prol da democracia?
Leandro Galinari
Guarulhos (SP)
Com Dilma Rousseff o Brasil vai caminhar
para ser um país de Primeiro Mundo.
Com o José Serra, o país vai caminhar para
o atraso, pois quando ele teve oportunidade
não fez nada. Torço para que Dilma vença
e com muita vantagem sobre Serra, para provar
que nós, brasileiros, não temos memória curta.
Para provar que nós, brasileiros, reconhecemos
o que foi feito neste país nesses oito anos.
Paulo Lopes
Rio de Janeiro (RJ)
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ERRATA
Diferentemente do publicado na coluna Consumo
Popular do dia 18/10, na reportagem “Sustentax propõe
rigor na definição de empresas e produtos verdes”,
o nome das agências que realizaram o levantamento
citado no texto são Media Contacts e Mobext (Havas),
e não Media Contact e Mobex (Hava), como publicado.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 12.

