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OPINIÃO

Na década de 1990, correu o mundo a frase do CEO de
uma poderosa multinacional que exortava seus empre-
gados a pegar pesado com os concorrentes. “Sabe o que
se deve fazer quando um concorrente está se afogan-
do?”, perguntava, para em seguida responder: “Pegar
uma mangueira e jogar água em sua boca”.

Hoje, na era do politicamente correto, tal demons-
tração de hostilidade contra os concorrentes certamente
não seria aplaudida como no passado. A concorrência
está exacerbada, mas exige bons modos e cortesia, pelo
menos na esfera pública.

Leis e autorregulamentações estabelecem os limites da
concorrência leal, o que ocorre, por exemplo, no caso da
publicidade. Recentemente, aumentou o número de pro-
pagandas comparativas no Brasil, bastante comuns nos
Estados Unidos. Desde que não denigra a marca concor-
rente e não induza o consumidor ao erro, este tipo de pro-
paganda é aceito pelo consumidor e vigiado de perto pelo
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária,
geralmente de atuação exemplar. Uma marca de automó-
veis, por exemplo, chega a citar concorrentes como pa-
drão de excelência a que ela também se credencia. Os con-
correntes, certamente, odeiam, mas faz parte da regra do
jogo. O que não pode é golpe abaixo da linha da cintura.

Os executivos, por sua vez, devem vestir a camisa da
empresa para qual trabalham, ter orgulho da organização e
defender sua reputação, pois seu sucesso profissional de-
pende, entre outros fatores, do sucesso da empresa. Tam-
bém devem suar a camisa para capturar market share da
concorrência. Mas isso não significa que devem menos-
prezar o concorrente até por um motivo simples: ele pode
ser seu patrão amanhã.

Num processo seletivo, por exemplo, o candidato pode
desistir da vaga se fala mal do antigo empregador, mesmo
se for concorrente da empresa onde busca colocação. O
profissional pode achar que estaria agradando o potencial
contratante, mas na realidade esse discurso será interpre-
tado como falta de ética e de caráter.

Falar mal da concorrência revela insegurança, ou seja,
incapacidade para competir. Para o mercado e os consumi-
dores, esse comportamento sinaliza que talvez os produtos
e serviços da empresa não sejam tão excelentes como ela
apregoa, razão pela qual tenta detonar seus concorrentes.

As tentações aumentaram com o uso das redes sociais.
Cada vez mais os executivos estão escrevendo blogs,
mandando twitter ou colocando posts no Facebook. Al-
guns não resistem a veicular críticas contra produtos e
serviços de empresas. Cuidado! Essas manifestações po-
derão ser questionadas quando você for buscar emprego
justamente na empresa que criticou.

As organizações proíbem formalmente seus empre-
gados de usar qualquer meio para fazer comentários e
críticas contra os concorrentes. Independentemente
das disputas acirradas por fatias de mercado, faz parte
das boas práticas de gestão manter um bom relaciona-
mento com os competidores.

O benchmarketing é um exemplo de que esse com-
portamento pode trazer benefícios tanto para as institui-
ções, como para os executivos. ■

Falar mal da concorrência
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O atual governo tem insistido em olhar a economia
de forma estática. Solucionando parcialmente pro-
blemas apenas em 2011 estará tudo resolvido daqui
para a frente. Infelizmente, a economia é dinâmica e
não estática e o que o governo faz hoje tem repercus-
sões de longo prazo, principalmente ações tomadas
em inicio de governo. O câmbio fixo no primeiro
mandato de FHC levou a seu próprio ajuste no inicio
do segundo mandato. O forte ajuste no primeiro
mandato de Lula permitiu que se abrissem as com-
portas dos gastos no segundo mandato. Vale analisar
a dinâmica do governo Dilma com vistas ao que pode
acontecer no inicio do próximo mandato.

Como não há percepção de que se precisa fazer um
forte ajuste, dado os desequilíbrios do final do gover-
no Lula, e também há a necessidade de ampliação
dos gastos no futuro por conta de todos os projetos
que são caros à presidente Dilma, a dinâmica de gas-
tos públicos será essencialmente de crescimento ro-
busto. Gastos crescentes e Banco Central mais frágil
devem levar à inflação também permanentemente
acima da meta. Os riscos da inflação de 6% subir é
grande quando existe indexação como no nosso caso.
Ao invés de insistir em baixar a meta de inflação gra-
dualmente o governo tem flertado com a opção de
inflacionar um pouco mais para não deixar de cres-
cer. Isso é opção explícita de todo o governo, inclusi-
ve do Banco Central, e, infelizmente, isso não é uma
percepção de mercado, mas uma constatação.

Isto sendo verdade, são vários desequilíbrios que es-
tão sendo montados e que podem levar tempo para ser
desarmados. Se toda a equipe econômica está coorde-
nada em acreditar na atual trajetória de política econô-
mica, difícil imaginar uma mudança drástica no per-
curso. Ainda mais num momento em que a presidente
provavelmente estará mais enfraquecida politicamen-
te, já que não estará na lua de mel dos primeiros meses.

Isso tudo leva a crer que algum ajuste mais severo
poderá acontecer só no próximo mandato, invertendo o
ciclo que se iniciou com o governo Lula. Seu inicio foi
exitoso, passando por desajustes no segundo mandato,
que se aprofundariam no mandato de Dilma e pode-
riam eventualmente ser consertados no próximo go-
verno. O problema é o tamanho do ajuste que deverá
ser feito e quem será o próximo presidente. Obviamen-
te é muito cedo para pensar em qualquer hipótese, mas
as bases de um ajuste severo pelo menos estão sendo
colocadas para 2015. O dramático disto tudo é que será
entre uma Copa e uma Olimpíada, que joga ainda mais
para as dificuldades de manter esse ciclo iniciado agora
ao invés de fazer o ajuste nesse momento.

Lula e FHC tiveram a noção histórica e política da
importância de um início de governo muito forte. Isto
falta ao governo atual por uma percepção errada de que
não há muito mais a fazer e o que está sendo feito infe-
lizmente nos parece muito errado. Cada vez mais o go-
verno Dilma se parece com a inoperância do governo
Dutra e a megalomania do governo Geisel, com os re-
sultados desastrosos conhecidos por todos.■

Como será 2015?

Cada vez mais o governo Dilma se
parece com a inoperância do governo
Dutra e a megalomania do governo
Geisel, com resultados desastrosos
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Nas últimas semanas, o Conselho de Segurança da
ONU aprovou uma resolução que permite a realização
de ataques aéreos contra as forças de Muamar Kadhafi,
ditador da Líbia. Já havia certa expectativa com rela-
ção à resolução, mas o que chama a atenção é a posição
que o Brasil adotou: se absteve. Com frágil argumenta-
ção, o país mostra que não tem a posição esperada para
um membro efetivo do Conselho de Segurança.

A Embaixadora Maria Luiza Viotti, que representa
o Brasil no Conselho, afirmou que “não estamos con-
vencidos de que o uso da força (...) levará à realização
do nosso objetivo comum — o fim imediato da vio-
lência e a proteção de civis”. É possível que não leve
ao fim imediato, mas é uma chance. Por outro lado,
apenas o diálogo, a diplomacia tradicional e o cha-
mado ao respeito aos direitos humanos certamente
não levaram ao fim dos conflitos.

O Conselho de Segurança já aprovou resolução
anterior urgindo à Líbia que não usasse da violência,
e nada foi feito, pelo contrário, o que se vê são ações
cada vez mais violentas. Declarações de Kadafi e seus
familiares em que dizem que não perdoarão nin-
guém. O espaço para o diálogo já acabou. Agora é o
momento da ação.

A escolha dos membros que devem compor o con-
selho, de acordo com o art. 23 da Carta de São Fran-
cisco, que funda a ONU, deve considerar “em pri-
meiro lugar, a contribuição dos membros das Nações
Unidas para a manutenção da paz e da segurança in-
ternacionais e para os outros propósitos da organiza-
ção e também a distribuição geográfica equitativa”.

Ao contrário do que ocorre na Assembleia Geral,
onde prevalece a busca pela construção de diálogos e
grandes acordos, o Conselho de Segurança tem a
missão de agir rapidamente, de reafirmar continua-
mente a importância da estabilidade mundial. Esse é
o papel que o Brasil deve estar apto a assumir.

No caso da Líbia, não se trata de simplesmente
usar a violência. É usar de uma violência legítima
necessária para evitar que questões como os direi-
tos humanos, o respeito aos civis e a segurança in-
ternacional sejam assegurados. Neste momento, a
omissão da comunidade internacional, aqui repre-
sentada pelo conselho, significa necessariamente
permitir a um ditador declaradamente agressivo
que aja de acordo com sua vontade.

Por outro lado, a ação, com efetivo emprego da
força, indica o oposto. Indica que a comunidade in-
ternacional não aceitará esses desrespeitos. Mostra
que os governos têm limites, que suas ações terão
sempre que respeitar um bem maior: a vida. Mais
ainda, esta resolução do conselho não se limita à Lí-
bia, ela é um sinal claro para todo o resto do mundo.

Em alguns momentos, para se alcançar a paz, será
necessário usar a violência, a força. Legítima, sem-
pre. E se o Brasil realmente quer uma cadeira perma-
nente no Conselho de Segurança da ONU, terá que
aprender a se posicionar. Afirmar valores não é ape-
nas um exercício verbal, é também agir. ■

O Brasil não está pronto

O Brasil acaba de perder uma
importante oportunidade para
mostrar por que mereceria um
lugar permanente no conselho

Rodrigo Cintra
Chefe do Departamento de Relações
Internacionais da ESPM
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