
“A relação com o Casino
nunca esteve tão bem”

A FRASE

Enéas Pestana, presidente do grupo Pão de Açúcar, sobre o
relacionamento com o grupo francês, depois da frustrada tentativa
de compra da operação brasileira do Carrefour pela Companhia
Brasileira de Distribuição. O negócio foi vetado pelo Casino, que,
mediante acordo de acionistas firmado em 2005, deve assumir
o controle do Pão de Açúcar em 2012. A relação entre os dois grupos
“não está sob risco”, garantiu Pestana à agência Bloomberg.

Alterações e ambiguidade
na ata do Copom

Patricia Stefani
Economista da Ideias consultoria

Depois de um comunicado seco, que retirou a frase relacionada a um ajus-
te suficientemente prolongado da taxa de juros do comunicado que segue
a divulgação da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central
do Brasil, a ata da última reunião era aguardada para dar pistas sobe os ru-
mos da política monetária e as explicações para o mesmo. O fato é que a
ata da reunião é muito similar à da reunião anterior, com algumas altera-
ções sutis e uma ambiguidade suficiente para deixar no ar se o ciclo de
aperto monetário já se encerrou.

A supressão do termo referente ao ajuste prolongado muito provavel-
mente significa que o Banco Central se encontra em compasso de espera
dada a deterioração recente do cenário externo e suas implicações sobre a
atividade doméstica e sobre o cenário de risco global, deixando em aberto
o que pretende para as próximas reuniões. Por um lado, o Banco Central
se mostra seguro ao retirar a incerteza sobre o grau de acomodação da ati-
vidade doméstica, corroborado em parte pelos últimos números sobre a
produção industrial, com retração substancialmente maior do que o espe-
rado pelo mercado e disseminação importante entre os setores. Por outro
lado, os cenários traçados para a inflação pela autoridade monetária, em
todos os casos analisados, ainda mostram a inflação acima da meta tanto
neste como no próximo ano.

Quanto ao cenário externo, houve, de fato, uma piora substancial. O
pacote anunciado para a Grécia é tido como insuficiente para o escopo
dos problemas e o respingo sobre os demais países da zona do euro, inclu-
sive dos países centrais torna-se cada vez mais preocupante. A realidade
externada pelos últimos números mostra que a crise está longe de ser
equacionada. Os yields dos papéis da dívida soberana da Espanha, Itália
e França atingiram recordes históricos desde a criação do euro e os núme-
ros relacionados à atividade continuam preocupantes. A divulgação re-
cente dos últimos números referentes à produção de serviços manufatura-
dos mostram uma trajetória de contração pronunciada, que se estende
dos países da periferia até Alemanha e França, e contração no índice de
manufaturados também na China. Nos Estados Unidos, a divulgação do
crescimento do PIB do segundo trimestre veio significativamente abaixo
do esperado e a revisão dos números recentes reforça que a já anêmica
recuperação está muito longe do fim.

Apesar do fraco crescimento global e de indícios de arrefecimento na Chi-
na, a economia interna continua robusta, principalmente pelo mercado de
trabalho e crescimento da renda, que pressionam a inflação de serviços.
Além disso, como dito anteriormente, as projeções apresentadas na última
ata continuam a mostrar inflação acima do centro da meta.

O cenário certamente inspira cautela, como sugerido pelo Banco Central.
Mas é igualmente verdade que, dada a extensão recente do horizonte de con-
vergência da inflação em direção ao centro da meta para 2012, é importante
que a inflação chegue ao final do ano que vem, de fato, próxima do centro da
meta. Sancionar sistematicamente a inflação próxima ao limite superior da
meta pode ter efeitos muito negativos para a reputação do Banco Central e
para o aperfeiçoamento do regime de metas. ■

Um amigo meu, dado a arroubos retóricos, costuma chamar de psicopatas
corporativos aqueles profissionais que parecem ter como missão na Terra in-
fernizar a vida de seus liderados ou colegas nas empresas. O termo obviamen-
te é exagerado, mas existem de fato pessoas que, por qualquer desajuste ou
problemas de personalidade e caráter, envenenam o ambiente de trabalho e
podem de fato prejudicar a organização.

Nos processos seletivos, as empresas devem tentar avaliar também as compe-
tências comportamentais dos profissionais que compõem o que os especialistas
chamam de inteligência emocional. Essas competências se referem não apenas à
capacidade do indivíduo de administrar suas emoções, seu humor e sentimentos,
mas também à forma de se comunicar e se relacionar com outras pessoas.

Tanto quanto as competências técnicas, autoconhecimento, autocontrole e
empatia, ou habilidade para se relacionar com as pessoas de forma harmôni-
ca, são importantes para o sucesso pessoal e profissional e também para a
construção de um bom ambiente de trabalho, fundamental para o sucesso. No
caso de executivos, a falta dessas habilidades é ainda mais dramática.

Há comportamentos e atitudes de executivos que comprometem até os re-
sultados das empresas. Podemos citar alguns.

Subestimar a competência dos liderados e superestimar os erros — Perfeccio-
nismo é uma virtude, mas alguns executivos parecem ter prazer em apontar e
criticar de forma exacerbada erros menores dos profissionais, sem reconhecer
seu talento e a importância de seu trabalho. É o tipo do chefe que devolve um
relatório ou um projeto, dizendo que “está tudo errado”, em vez de elogiar os
aspectos positivos, apontar os erros eventuais e orientar o autor do documento.
Esse comportamento afeta a autoestima e corrói a motivação do profissional.

Impor prazos irreais para uma tarefa — O executivo sempre deve levar em
conta os limites da empresa, dos profissionais e dos recursos disponíveis. São
comuns reclamações sobre executivos que solicitam um trabalho para o dia
seguinte, quando ele mesmo sabe que só terá tempo para avaliá-lo uma sema-
na depois. Atitudes como essas podem complicar a vida das pessoas, como
também comprometer a qualidade do trabalho e inverter prioridades na em-
presa por um mero capricho da chefia.

Não reconhecer as boas ideias da equipe — Por incrível que pareça, ainda
existem executivos que só acreditam na sua capacidade e desprezam contribui-
ções da equipe. Centralizador e autoritário, esse profissional evita delegar res-
ponsabilidades e compromete o sucesso da empresa. O excesso de controle, so-
mado ao excesso de autoconfiança, desestimula e inibe a capacidade criativa
das equipes, dificultando a inovação, matéria-prima do sucesso das empresas.

Usar a agressividade para se impor — Também há profissionais que se diri-
gem com rispidez ou gritam com os subordinados. Esses comportamentos
muitas vezes são tipificados como assédio moral.

Estabelecer metas inviáveis — Essa parece ser uma doença de executivos
que querem alcançar resultados a qualquer preço. O fator complicador é quan-
do essas metas estão atreladas à remuneração variável e a bônus. A dificulda-
de de atingir os objetivos cria um ambiente de desânimo e descrença.

Há casos em que o profissional pode melhorar seu comportamento com um
bom trabalho de coaching. Em outros casos, só terapia. ■

Sancionar sistematicamente a inflação próxima
ao limite superior da meta pode ter efeitos muito
negativos para a reputação do Banco Central e
para o aperfeiçoamento do regime de metas no país

Os profissionais que
infernizam a empresa
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Marcelo Mariaca
Presidente do conselho de sócios da Mariaca
e professor da Brazilian Business School

Tanto quanto as competências técnicas,
autoconhecimento e autocontrole, a habilidade para
se relacionar com as pessoas de forma harmônica
é importante para o sucesso pessoal e profissional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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