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OPINIÃO

Um patético editorial do vetusto Estadão me chamou
a atenção. O título transparecia indignação: “Até
quando?”. Já na primeira frase, o editorialista chutava
na canela: até quando os políticos vão abusar da pa-
ciência do povo? Mas, no final do texto, não encontrei
a resposta. Entre a pergunta feita e a resposta que não
apareceu, o editorial desfila uma série de lamentações
sobre o quadro político nacional e, em especial, sobre
as peripécias de Gilberto Kassab e Gabriel Chalita, que
querem mudar de partido por meio de um subterfú-
gio: criar uma legenda nova e depois se fundir a outra
já existente. Tudo para não perderem seus mandatos
por conta da regra de fidelidade partidária.

O editorial traz várias considerações. Uma delas
diz respeito a uma lição velha mas não aprendida por
muitos: a indignação não explica a política. Outra
consideração mais óbvia: os políticos são maiores que
os partidos. Os partidos são instrumentos de poder a
serviço dos políticos, e não da sociedade. Daí o quase
total desprezo dos políticos aos partidos. Assim, já
que é proibido o troca-troca partidário sob pena de
perda do mandato, apela-se ao “jeitinho” brasileiro
para contornar o “problema” criado pela Justiça.

Sendo o Brasil um país onde as ideias nada signifi-
cam, e muito menos os princípios, a solução é mais do
que aceita e acaba representando uma prova da enge-
nhosidade de nosso povo. Na falta de uma ação do
Congresso para estabilizar a questão por meio de uma
legislação clara, caberia à Justiça, mais uma vez, agir.

As iniciativas de Kassab e Chalita são tão descara-
das – já que divulgadas aos quatro cantos do país –
que deveriam ser abortadas pela Justiça. Não há
questão ideológica posta na mesa, trata-se apenas do
interesse de uns e outros de disputar eleições em le-
gendas potencialmente mais favorecidas. O episódio
merece indignação. Porém, indignação por si só não
explica nada. Os partidos em questão deveriam cha-
mar às falas os envolvidos e analisar se a conduta não
é passível de expulsão e perda de mandato. Como vi-
vemos um período de amadurecimento de nossas
instituições, e por isso ainda somos um simulacro de
democracia, episódios como esse são café pequeno.
Respondendo à pergunta formulada pelo editorial
sobre a paciência do povo brasileiro, respondo: ela é
grande por ser ignorante, omissa e desinteressada.
Política é algo que chateia e aborrece. Só merece
maiores atenções quando as coisas não vão bem.

Apenas escândalos “escandalosos” nos tiram da
letargia ou das preocupações do dia a dia. Reflexões
mornas e subterfúgios, como os da questão Kas-
sab-Chalita, não causam indignação, apesar do
apelo patético do editorial. Muito menos reações
organizadas da sociedade.

Faltou explicar que os políticos no Brasil são
maiores que as ideias, os programas e os partidos.
Assim, pouco importa mudar de legenda, desde que
a viabilidade eleitoral fique assegurada. Somente
isso explica o fato de Joaquim Roriz, ele mesmo, ter
tido uma passagem pelo PT. ■

Partidos políticos

Os partidos são instrumentos de
poder a serviço dos políticos, e não
da sociedade. Daí o quase total
desprezo dos políticos aos partidos

Marcos Troyjo
CEO da Wisekey /Brasil e doutor
em sociologia das relações
internacionais

Imagine embarcar numa máquina do tempo. Voltar a
1971. Chegar a uma suposta conferência que reúne ga-
nhadores do Prêmio Nobel, respeitados estrategistas e
futurólogos. O objetivo é profetizar o futuro de China e
Brasil. Para orientar as projeções, algumas perguntas.
Dali a 40 anos, em 2011, qual desses dois países:
● estará prestes a superar o PIB nominal dos EUA, tor-
nando-se a maior economia do mundo em 2020?
● ocupará 60% de seu PIB com atividades de comér-
cio exterior?
● será o maior destino de investimento estrangeiros
diretos (IEDs)?

Todos apostariam suas fichas no Brasil. Estávamos
no “Milagre Brasileiro”, crescendo a mais de 10% por
ano. Naquela época, como agora, era grande o entu-
siasmo pelo País. A China dos anos 1960-70 chamava
a atenção internacional não por sua produção de bens
e serviços, mas por sua produção de problemas.

Que aconteceu nessas quatro décadas de modo a
permitir à China essa proeminência? Mesmo com o
Brasil em plena moda e o respeito quanto ao potencial
de outros emergentes, o fato é que em 2011 Brasil, Ín-
dia e Rússia equivalem economicamente a uma China.

A grande diferença é que o Brasil enfrentou as últi-
mas décadas com uma “lanterna na popa”, voltada
para trás (às vezes apagada). A China, com uma “lan-
terna para o futuro”. A China planejou, escolheu um
modelo; manteve-se firme no caminho. O Brasil, não.

A desordem macroeconômica varreu do vocabulário
brasileiro a expressão “longo prazo”. Os brasileiros sofre-
ram, mas não se sacrificaram em nome de um projeto na-
cional, porque não havia um. A China decidiu irradiar
poder e prestígio a partir de uma sólida base econômica.
Erigiu um projeto nacional baseado em comércio exterior
e atração de IEDs. Sacrifica gerações em nome de pou-
pança e investimento, ambos em torno de 50% do PIB.
Aplica mão pesada a direitos humanos e meio ambiente.

A maneira com que a China combina PPPs, legisla-
ção trabalhista, remuneração da mão-de-obra, trata-
mento ao capital estrangeiro e carga fiscal faz com que
o país seja o maior parque industrial do mundo. O Bra-
sil não implementou nessas quatro décadas um projeto
de poder ou prosperidade. Hoje se confunde o conceito
de um projeto nacional com o PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento). Indispensável e bem-vindo, o
PAC não é a construção do futuro. É a recuperação do
tempo perdido. Infraestrutura, portos, aeroportos, es-
tradas – é fazer com que o passado alcance o presente.

Já o futuro virá da conversão do Brasil numa socie-
dade intensiva em tecnologias. Não há tema mais es-
tratégico para o país. Transformar um povo criativo
numa sociedade de empreendedorismo e inovação.

As vantagens comparativas de hoje (agroenergia, mi-
neração, petróleo, pré-sal) têm de estar a serviço da
construção das vantagens competitivas de amanhã (pa-
tentes, novos produtos, universidades e empresas umbi-
licalmente associadas). Que bom seria viajar na máquina
do tempo e encontrar, logo ali na esquina do futuro, um
Brasil tecnologicamente dinâmico, próspero e justo. ■

A máquina do tempo

O futuro virá da conversão do
Brasil numa sociedade intensiva
em tecnologias.Não há tema
mais estratégico para o país

Murillo de Aragão
Presidente da Arko Advice

A reputação corporativa, o principal bem de uma
empresa, é o que as pessoas pensam e sentem sobre
uma organização, com base em informações (ou de-
sinformações) que elas tenham tido sobre seus pro-
dutos, iniciativas sociais, desempenho passado ou
futuro. É a soma das percepções de todos os públicos
com interesse e impacto sobre a organização.

Em momentos de crise, não dá para se descontro-
lar e dizer: “Que droga nós fizemos para merecer
isso?”, como fez o CEO da Britsh Petroleum, Tony
Hayward, durante a crise gerada pelo afundamento
da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do Méxi-
co. Mais do que da crise, as pessoas se recordam da
forma como a empresa se comportou diante dela.

Quando a crise passa, a imagem institucional po-
derá estar abalada, demandando um árduo trabalho
para recuperá-la. Por outro lado, a mesma crise po-
derá gerar uma oportunidade para reforçar sua ima-
gem de empresa responsável, comprometida com a
ética, com a segurança das comunidades, com o meio
ambiente, com a legislação e que investe na capacita-
ção e no bem-estar de seus funcionários.

Para alcançar esse objetivo, é indispensável a rea-
lização de um trabalho preventivo e contínuo de mo-
nitoramento e gestão dos riscos reputacionais da em-
presa, chamados no “executivês” de issues, isto é,
qualquer assunto de interesse público, que pode im-
pactar nos negócios e a reputação de uma empresa.

Essa iniciativa pretende conter riscos e crises de
imagem, criando uma espécie de barreira invisível,
de blindagem da reputação corporativa. Mas não por
mágica, e sim pela prevenção de situações críticas e
geração de parcerias estáveis, ambientes favoráveis
para acordos positivos e identificação dos desejos dos
grupos com os quais a empresa tem contato.

O monitoramento é uma das principais ferramen-
tas utilizadas hoje pelas grandes corporações no ge-
renciamento da reputação institucional, pois permite
evitar ou minimizar crises. Para que esse trabalho
seja bem-sucedido, é necessário identificar os as-
suntos/áreas-chave e seus fatores relacionados, os de
alto impacto e alto potencial de ocorrência devem ser
os primeiros a serem prevenidos.

Qualquer fator com potencial crítico pode se des-
envolver e se transformar em uma crise. Por isso, deve
ser monitorado em todas as suas fases. Um issue mal
trabalhado juntos aos públicos de interesse pode trazer
a perda de clientes, provocar a oposição da comunida-
de, causar ações legais e a suspensão de licenças, per-
mitir o surgimento de uma legislação que venha a
atrapalhar o negócio, atraso ou inviabilização de novos
projetos. O processo de issues management, para ter
sucesso e ser corretamente implementado, precisa ter
o comprometimento da alta direção e dos demais ní-
veis da organização com a agilidade na identificação
dos issues, pois são necessários muitos anos para a
construção e consolidação de uma reputação de em-
presa ética e responsável, entretanto, muito pouco
tempo para colocar abaixo todo esse esforço. ■

Reputação em jogo

Qualquer fator com potencial crítico
pode se desenvolver e se transformar
em uma crise. Por isso, deve ser
monitorado em todas as suas fases

Monica Medina
Diretora-geral da Ogilvy
PR/Diferencial
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.
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