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OPINIÃO

José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

A Líbia não estava na linha de tiro dos Estados Unidos
nem da Otan. Com o Iraque, depois de longos anos de
guerra fria, todos previam, sem nenhuma contesta-
ção, que o desfecho seria um confronto armado. Para
prepará-lo houve longa divergência, com etapas que
envolveram desde as acusações de possuir o Iraque
armas de destruição em massa e produção de armas
nucleares, além do lado passional que a questão pas-
sou a ter para os americanos depois que Bush filho
anunciou que “Sadam queria matar papai”.

Com a Líbia era considerada coisa do passado. Em
1986 os EUA bombardearam o palácio de Kadafi, re-
sultando na morte de sua filha e em sua decisão de
mudar o nome do país para “Grande República So-
cialista do Povo Líbio Jamahiriyah”. Era a época de
atentados de Kadafi no Ocidente, inclusive a derru-
bada de avião de passageiros da PanAm com 270 víti-
mas na Escócia e de um da UTA no Niger. Ainda de
sua militância terrorista são atentados aos aeroportos
de Roma e Viena e a reivindicação de ser fornecedor
de bombas para as ações do IRA (Exército Republica-
no Irlandês) na Inglaterra. É um sujeito de maus bofes
e péssima ficha, suja na prática da violência e na mão
de ferro cruel com que trata internamente seu povo.

Mas neste século passou a dar sinais de ter muda-
do, com a indenização às vítimas do avião que fez
derrubar em Lockerbie e a extradição dos executores
identificados do atentado. Diminuiu a sua retórica
violenta e ameaçadora, tentando uma reinserção na
comunidade mundial. Se comprometeu a não produ-
zir armas de destruição em massa.

Inesperadamente foi atingido pela onda de opinião
pública em busca de liberdade que passa pelo norte
da África, varrendo ditadores. Surpresa maior para o
mundo ocidental foi o levante da população líbia, não
previsto em nenhum cenário por EUA e União Euro-
peia. Caiu do céu a hora de apoiar a revolução por li-
berdade que tomou várias cidades do país. Parecia ser
um novo Egito. Mas aí entrou Kadafi com seu velho
estilo de violência, esmagando a todos os opositores e
praticando verdadeiro genocídio contra seu povo.

Seria politicamente correto dizer que esse problema é
mais europeu que americano. A Itália — Kadafi visitava
o país com bastante frequência e participava com Ber-
lusconi de noitadas alegres — depende do petróleo líbio
e por ele é abastecida através de um oleoduto que atra-
vessa submerso o Mediterrâneo; e as trocas econômicas
líbias são prioritariamente na Comunidade Europeia.

A crise líbia foi tão inesperada que pegou o presi-
dente Obama em plena viagem pela América Latina.
Ele teve que, de seu hotel em Brasília, autorizar o ata-
que aéreo que concretizou a Zona de Exclusão Aérea
da Líbia, o que o fez chegar atrasado a uma solenida-
de militar para encontrar-se com a presidente Dilma.
Kadafi merecia pelo seu passado terrorista e esquizo-
frênico. Com essa ação apoiada pelos árabes e quase
todos os paises do mundo é possível que os líbios
contrários a Kadafi possam obter o maior de todos os
direitos humanos: a liberdade. ■
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O assunto deste fim de semana pós-Carnaval foi a vi-
sita do presidente dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, ao Brasil. Para quem esperava anúncios de gran-
des acordos nas áreas econômica e diplomática, a
passagem dele por Brasília e Rio de Janeiro foi o anti-
clímax. Se formos contabilizar o significado imediato
dos acordos assinados, o valor talvez seja inferior ao
que foi gasto com a viagem, incluindo helicópteros,
carros, segurança etc. Mas não é isso o que importa.

Muita gente observou, de passagem, que os prota-
gonistas do evento eram Dilma, a primeira mulher a
presidir o Brasil, e Obama, o primeiro negro a gover-
nar os EUA; este tendo por coadjuvante a primeira-
dama mais expressiva desde Jackeline Kennedy. Mas
como diria Nelson Rodrigues, “até aí morreu Neves”.

A visita foi essencialmente simbólica, até pelo pe-
queno impacto dos acordos assinados, como já men-
cionei. Tenho a impressão, porém, que esse aspecto
simbólico foi subestimado, apesar de toda a cobertura
da imprensa. De minha parte, me atrevo a dizer que o
encontro dos dois governantes é um marco na história
das Américas. Nunca neste continente os dois maiores
países tiveram governantes mulheres ou negros.

Em termos de idade, situo-me quase exatamente
entre os dois. Não vou cometer a indelicadeza de dizer
quem é o mais velho, mas me permito dizer que quem
nasceu na década de 1950 e adjacências, como nós, é
da mesma geração, a dos que foram crianças na época
de crescimento acelerado dos dois países, com o
“baby boom” nos EUA e o desenvolvimentismo no
Brasil. Foram períodos de grandes esperanças econô-
micas e sociais, mas politicamente, de radicalização.

Quem diria, há 40 anos ou pouco mais, que uma Dil-
ma ou um Obama estariam nos cargos que hoje ocu-
pam? Quando adolescentes, se um deles dissesse que
pensava “ser presidente da república”, certamente seria
tratado com a benevolência com que se encaravam os
jovens de sonhos irrealizáveis. E, no entanto, aí estão.
De um lado, o Obama que disse que Lula era “o cara”,
quando “o cara” é ele próprio. De outro, a Dilma que já
tocava o governo Lula e agora reconhecidamente é “o
governo”. Lado a lado, Dilma e Obama usavam o avelu-
dado linguajar diplomático, mas não eram ventrílo-
quos. Os chineses talvez vissem as imagens e filosofas-
sem: “Vivemos tempos interessantes”.

Menos reflexivo, prefiro lembrar que essa singula-
ridade histórica levou 500 anos para acontecer e pen-
sar no futuro. Esse encontro não pode ser uma coisa
fortuita e circunstancial. Isso tem que passar a fazer
parte da realidade. Que tal imaginarmos por um ins-
tante o dia em que aconteça o contrário e o Brasil te-
nha um negro no Planalto e os EUA uma mulher na
Casa Branca, ou, em qualquer caso, uma pessoa de
origem asiática, ou indígena, ou um homem branco,
sem que isso seja símbolo de poder. Que signifique
que essa pessoa é apenas um norte ou um sul-ameri-
cano, escolhido por seus conterrâneos para governar
com honestidade e competência. Quem sabe isso não
seja um sonho da última noite deste verão. ■
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Nas décadas de 1980 e 1990, quando a Geração X en-
trou na vida corporativa, não se percebia conflito de
geração dentro das organizações, pois apesar deles
não gostarem de regras, entendiam que as empresas
eram um “mundo diferente” e ainda era a época do
“manda quem pode obedece quem tem juízo”.

Atualmente, junto com as mídias alternativas do
mundo da internet, está nas empresas uma nova ge-
ração: os “Y’s”, filhos da Geração X e netos dos Baby
Boomers. Eles não têm medo de hierarquia, se sentem
especiais e querem ser tratados como tal. São ambi-
ciosos e como frutos da “era da informação” querem
aprender cada vez mais até porque o excesso de infor-
mação e sua fragmentação não os confundem.

No Brasil, esta geração chega ao mundo empre-
sarial numa década de grande crescimento do país.
Em quase toda empresa um Baby Boomer afirma
que estava pensando em se aposentar, mas que lhe
pediram que ficasse um pouco mais. São diversas
indústrias que estão convocando estes profissionais
de experiência. Resultado: junta-se o sujeito da ge-
ração Baby Boomer, que abriu mão de ser hippie
para sustentar a família; o cara da Geração X que
pensa: “manda quem pode obedece quem tem juí-
zo” e a garotada Y para quem é natural “falo o que
penso, não importa seu cargo”.

Mas o que tudo isto tem a ver com coaching? Pes-
quisas demonstram que a questão financeira aparece
como um dos três fatores mais importantes para
atrair e reter a Geração Y. Os outros dois são: apren-
dizagem e desenvolvimento e horário de trabalho
flexível. A boa notícia é que o aprendizado e o desen-
volvimento são considerados por eles ainda mais im-
portantes do que o dinheiro, o que não é de espantar
já que nasceram na era da informação.

Aprendendo a prática de coaching, o gestor Baby
Boomer, que tem a tendência de ser diretivo, aprende
a ouvir as ideias e, assim, a Geração Y se sente espe-
cial por poder contribuir produtivamente. Aprende
ainda a perguntar de forma estruturada, o que torna-
rá sua vida mais fácil do que tentar impor suas dire-
trizes e, simultaneamente, leva tanto a Geração Y
como a X a descobrir não só o limite de seu conheci-
mento como também novas respostas que tinham
dentro de si e nem sabiam.

O gestor da Geração X aprende a ajustar seu estilo
de liderança à situação e ao tipo de equipe, desenvol-
vendo um ambiente de segurança e confiança. A Ge-
ração Y adora e aprende rápido a fazer coaching não
só com a sua equipe, mas também em pares e, ne-
nhuma surpresa, com os próprios chefes.

Empresas multinacionais como a IBM e a Nokia en-
sinam coaching aos gestores há anos. As nacionais
como a Golden Cross, por exemplo, também o fazem.
O importante é perceber que há, hoje, quatro gerações
convivendo no mercado corporativo e que conflitos
entre elas são inevitáveis. Porém, através do coaching,
os gestores descobrem como minimizar esses efeitos,
fortalecendo suas equipes e atingindo excelência. ■
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