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“Desejo também unir-me à alegria
dos pastores e dos fieis congregados
em Salvador para a beatificação da
irmã Dulce Lopes Pontes”

Papa Bento XVI

A cerimônia de beatificação de irmã Dulce foi celebrada ontem,
na Bahia. Bento XVI fez seu discurso em português, durante
a tradicional Oração Regina Coeli, no Vaticano, onde chamou
a religiosa brasileira de “mãe dos desamparados”.

“Entre os nomes mencionados
para a sucessão no FMI está
o da ministra das Finanças
francesa, Christine Lagarde,
a quem eu dou uma nota alta”

Angela Merkel , chanceler da Alemanha

Ao defender que o próximo diretor-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI) deveria ser um europeu.A
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Patricia Stefani
Economista da Ideias Consultoria

A China recentemente tomou o posto antes pertencente aos japoneses para
se tornar a segunda maior economia do mundo. Com um crescimento mé-
dio real da ordem de 10% ao ano na última década, Produto Interno Bruto
(PIB) dobrando a cada oito anos e as exportações a cada quatro, é um de-
sempenho que salta aos olhos. Mas, como já se suspeitava há alguns anos, o
modelo chinês de crescimento dá sinais de estar muito próximo do esgota-
mento e este parece ser um momento bastante propício para reflexões
quanto aos desdobramentos que estão por vir.

Com uma economia calcada no modelo de maciços investimentos, pou-
pança e exportação em detrimento do consumo interno, com os dois primei-
ros representando mais de 40% do PIB e com a fatia da China no comércio
mundial passando de cerca de 3% para 8% em uma década, o país começa a
apresentar os primeiros sinais de estafa.

Existe uma clara distorção na alocação de fatores e em seus custos, criados
artificialmente por políticas governamentais, com investimento excessivo no
setor de manufaturas em detrimento do setor de serviços, inclusive de servi-
ços públicos, com produtividade marginal do capital no primeiro setor muito
baixa. Além do investimento excessivo no setor de bens transacionáveis,
existe um claro excesso no setor de infraestrutura, com exemplos peculiares
no setor de aeroportos e ferroviário. Uma reportagem do jornal britânico Fi-
nancial Times, mostra que, dos atuais 175 aeroportos chineses, cerca de 75%
são deficitários e alguns sequer recebem voos. Ainda assim, o governo plane-
ja construir 45 novos aeroportos nos próximos 5 anos.

No caso dos trens de alta velocidade, o cenário não é menos estarrecedor.
O país já possui uma rede ferroviária de trens de alta velocidade que supera
7,5 mil quilômetros, com planos para expandi-la a 16.000 quilômetros e um
porém: os trens já existentes andam praticamente vazios, com as passagens
para trechos de maior distância tendo preços muito próximos aos do trans-
porte aéreo e para os de menor distância, o preço é suficientemente superior
ao da passagem de ônibus, o que faz com que os últimos trafeguem lotados.

O saldo é que a dívida do Ministério dos Transportes já ultrapassou os US$ 270
bilhões e terminou com o ministro atrás das grades e um grande rombo nas con-
tas públicas. Aliás, o problema de endividamento que decorre deste tipo de in-
vestimento não é exatamente uma novidade, basta olhar o que aconteceu no Ja-
pão, Taiwan e Itália, cujos projetos tiveram que ser resgatados pelo governo ser-
vindo, no mínimo, de alerta para os entusiastas deste tipo de projeto no Brasil.

Esta configuração econômica de investimento a qualquer custo em detrimento
do consumo e da redução da fração da renda das famílias no PIB coloca sob sérias
dúvidas a probabilidade de a China manter esse ritmo de crescimento e tem im-
plicações importantes sobre as principais economias, inclusive sobre o Brasil.

O próprio governo chinês já tem tentado se movimentar na tentativa de
realizar uma transição mais suave para um novo patamar de crescimento, fi-
xado em 7% no último plano quinquenal e aumentar gradativamente a parti-
cipação do consumo das famílias. Há dúvidas se esta transição suave é factível
ou se a China estaria fadada à ruptura abrupta deste ciclo. Sendo o pouso sua-
ve ou não, essa mudança parece cada vez mais uma realidade, e terá implica-
ções importantes para a economia mundial e para o Brasil. ■

O modelo chinês
de desenvolvimento

O modelo chinês de crescimento dá sinais
de estar muito próximo do esgotamento,
e este parece ser um momento propício
para reflexões quanto aos desdobramentos

Ricardo Bevilacqua
Diretor da Robert Half
para América Latina

A busca por emprego passa por uma quebra de paradigma do ponto de vista do
que as empresas esperam no recrutamento de novos profissionais. Está para aca-
bar o tempo em que era comum a falta de preocupação com o entendimento
profundo sobre a missão e a visão da empresa por trás de uma oferta de trabalho.

A mensagem importante é que os profissionais precisam fazer a lição de
casa antes mesmo de ir a campo e mapear as possíveis oportunidades no
mercado de trabalho. O dever em questão nada mais é do que o de identifica-
ção dos valores e dos princípios das empresas. A segunda etapa é o exercício
de interpretação e de comparação com os próprios valores dos profissionais.
Este cruzamento de informações, seguramente, é que norteia os profissionais
nas tomadas de decisões em suas carreiras.

Outra evolução com relação às expectativas das empresas sobre os candidatos,
durante o processo seletivo, diz muito mais respeito às experiências pessoais do
que simplesmente em avaliações técnicas ou curriculares. Em uma análise mais
profunda, isso significa, uma avaliação dos valores do indivíduo. Muitas empresas
valorizam qualidades comportamentais que são adquiridas através do envolvi-
mento em trabalhos sociais, culturais, voluntários e atividades esportivas, por
exemplo. Há um consenso de que iniciativas como essas revelam profissionais
com espírito positivo, qualidade de vida e que não vivem apenas para o trabalho.

Apesar da relevância das experiências externas ao trabalho, a vivência do
profissional no mercado sempre será considerada. Neste ponto, algumas mu-
danças também já estão sendo percebidas. As competências que mais brilham os
olhos dos gestores e tomadores de decisões das empresas são aquelas ligadas à li-
derança, ética, dedicação para excelência, saber lidar com prazos e sob pressão,
capacidade de execução, além, é claro, de experiências profissionais relevantes.

Já é notório no mercado de trabalho o esforço de grandes empresas em in-
vestir em treinamento e formação de seus profissionais. Em muitos casos esta
preocupação com a formação começa com o assédio na atração de estudantes
nos últimos anos da graduação. A atitude revela não só a questão da escassez
de mão de obra qualificada frente ao alto número de oportunidade, mas, prin-
cipalmente, a necessidade cada vez maior das companhias em aprumar as
competências e valores de seus talentos.

Outro tema em pauta no contexto econômico brasileiro é a tendência de
internacionalização das empresas ou relacionamento de companhias nacio-
nais com fornecedores e clientes globais. Esta dinâmica oferece a oportuni-
dade de estar em contato com diferentes culturas de países e organizações.
Por essas razões, é dado um valor crescente aos profissionais capazes de en-
tender e adaptar-se a tais diversidades.

Por conta disso, a habilidade de comunicação ganha ainda mais destaque den-
tre as qualificações valorizadas em um perfil profissional. Esta característica é co-
locada à prova todos os dias, seja em negociações internas como externas, apre-
sentações a diretores, por exemplo, além da necessidade até mais básica, mas não
menos importante, de expressar e se fazer entendido da maneira adequada.

Em resumo, as empresas esperam que os profissionais encarem as opor-
tunidades como um trabalho e não simplesmente como emprego. Existe a
expectativa por parte das organizações de que elas também sejam “contra-
tadas” pelos profissionais. A sinergia de valores é o que ditará a qualidade e
duração deste casamento. ■

Profissionais em sintonia
com os valores das empresas

A habilidade de comunicação ganha destaque
entre as qualificações valorizadas em um perfil
profissional com as empresas se globalizando

Tobias Schwarz
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