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Você tem 80% de chances de
ter uma mulher como chefe

Depois de ter elevado a taxa de juros no início do ano para combater um repique inflacionário decorrente de aumentos nos preços de commodities, que nada tinha a ver com o aquecimento de qualquer economia da debilitada zona
do euro, o Banco Central Europeu ignorou por muito tempo a probabilidade
de contágio das economias do centro pelas crescentes dificuldades das economias periféricas. Comprou timidamente títulos dos países em dificuldade e reiterou que, em caso de reestruturação das dívidas, deixaria de aceitá-las como
colateral. Recentemente, com a crise ameaçando alguns países centrais, a autoridade monetária, temendo as potenciais proporções do problema, decidiu
comprar ¤ 22 bilhões em títulos, número substancial levando-se em conta as
últimas atuações do BCE. Como disse Lorenzo Bini Smaghi, do comitê executivo do BCE, em uma conferência em julho último, adaptando a célebre frase de
Churchill, “os últimos 18 meses sugerem que também os europeus podem vir
a fazer a coisa certa, depois de terem tentado todo o resto”. Só que a demora
aprofundou a extensão dos problemas e aumentou a chance de uma crise da
dívida e provavelmente de solvência de alguns países culminar em uma crise
bancária, dada a exposição dos bancos a estes papéis e a crescente dependência dos mesmos em se financiarem através do BCE.
Com os números recentes de atividade na zona do euro revelando um cenário
de crescimento bastante tímido, as preocupações se potencializam. A economia
alemã, depois de crescer 1,3% no primeiro trimestre, cresceu apenas 0,1% no segundo, número bem inferior ao 0,5% esperado. A forte desaceleração na Europa
e Estados Unidos, aliada aos indícios de arrefecimento na China colocam questões importantes para a economia brasileira. Essa realidade de baixo crescimento, principalmente a possível redução do ritmo chinês, mostra que o Brasil enfrentará um momento desafiador e precisa pensar sua estratégia.
No curto prazo, caso a crise se agrave, devemos lembrar que em 2008 o governo optou por um ajuste tímido na política monetária em detrimento de estímulos fiscais importantes, mas com desoneração tributária temporária e aumento de gastos de caráter permanente, que pouco têm a ver com políticas anticíclicas. É fato que a economia brasileira se recuperou muito rapidamente,
mas as sequelas dos desajustes são visíveis.

Na Mariaca, mais de 80% dos membros da equipe são mulheres. Sempre trabalhei com mulheres brilhantes e continuo apostando nelas no trabalho e na vida.
Gosto de trabalhar com a parcela feminina, que é sensível, inteligente, fácil de
lidar, eficiente e focada. Outra evidência da supremacia feminina está na formação da sociedade feminina da empresa: somos sete sócios. Cinco são mulheres.
Vejo que as mulheres estão mais dispostas a aprender; têm uma flexibilidade
contagiante — daí a expressão “mulheres-polvo”, porque realmente parecem
ter vários braços que dão conta de mil e um papéis e funções; sacodem a poeira
mais facilmente depois da queda, dando a volta por cima; lidam mais facilmente
com o novo e o inusitado, sabem improvisar, são mais confiantes e resolvidas do
que os homens. Isso as torna pessoas mais agradáveis, seguras e equilibradas.
Felizmente, mesmo neste mundo ainda machista, as mulheres têm se destacado cada vez mais. Em todos os países, gradualmente as coisas vão melhorando
para a população feminina: nos últimos 10 anos, mais mulheres subiram ao topo,
nas mais diferentes áreas: educação, saúde, política, economia, meio ambiente,
tecnologia. Por isso, não é exagero afirmar que, no futuro próximo, as mulheres
ficarão ainda mais fortes. Você tem 80% de chances de ter uma chefe mulher
nos próximos anos, sabia? Quem diz isso são pesquisadores e futuristas — e eu
endosso. Constato essa tendência na rotina das corporações, aqui e lá fora.

na

io

ac

uc

ed

s

fin

ra

pa

a

siv

clu

ar

tig

o

é

ex

O interessante é que a ascensão do sexo feminino
no mercado do trabalho, embora em ritmo
aquém do desejado, não é fruto de cotas sociais,
mas da luta e da afirmação do potencial e talento
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Os conselhos de empresas, por exemplo, que sempre tiveram uma constrangedora maioria masculina, agora começam a ter mais mulheres. Já estava mais
do que na hora. O atraso de séculos de preconceito e descaso começa a incomodar, e o mundo passa a reconhecer essa paridade no campo profissional. Aliás,
os conselhos e as cúpulas das organizações e empresas inteligentes e bem-sucedidas já reconheceram a importância de ter diversidade em seu núcleo duro para conseguir uma representatividade maior na sociedade. Trata-se de uma variedade de pessoas — de perfis, idades, crenças, origens, raças, escolaridades,
experiências e talentos diversos que podem contribuir cada qual com sua experiência, formação e repertório, para ampliar e melhorar a cultura e valores da
empresa, e, assim, favorecer o bem-estar geral.
Do lado social, empresas que mantém políticas consideradas eticamente corretas são vistas com bons olhos, chamando a atenção de muitos profissionais talentosos e até do mercado externo.
Em relação à parcela feminina, além de apostar nela pessoal e profissionalmente, torço para que a situação da mulher melhore a cada dia. Especialmente
em São Paulo, algumas pesquisas revelam que essa participação no mercado de
trabalho tem sido expressiva: nos últimos cinco anos, segundo dados da Fundação Seade, 55% das mulheres em idade ativa faziam parte da população economicamente ativa. Outro estudo apontou que o Brasil está em sintonia com países
mais avançados: mais de 20% das empresas de software do país são dominadas
por mulheres, taxa maior que a da Austrália.
O interessante é que a ascensão do sexo feminino no mercado do trabalho, embora em ritmo aquém do desejado, não é fruto de cotas sociais, mas da luta e da
afirmação do potencial e talento das mulheres e da maior conscientização da sociedade. Hoje, o índice de escolaridade das mulheres supera o do homens.
Há um caminho longo ainda a ser percorrido, mas os primeiros passos foram
dados. Valorizar a mulher é importante para profissionais de todos perfis. ■
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O governo pode aproveitar para melhorar a
qualidade da política fiscal, se inspirando nos
avanços de Chile e Peru, que possibilitaram
a criação de espaço para o investimento público

is.

Crise internacional: reflexos
e oportunidades para o Brasil

Caso medidas internas se façam novamente necessárias, seria importante que
a combinação entre a política monetária e a política fiscal seja diferente, com esta última se mostrando mais austera.
Além disso, um estudo da OCDE mostra que, assim como o Brasil, diversas
economias latino-americanas se recuperaram com rapidez e mantiveram
uma saúde macroeconômica razoável. O principal canal da política fiscal nesses países, com exceção do Brasil, foi o investimento público. Os pacotes fiscais anunciados por Chile e Peru foram de 3% do PIB contra 0,6% no Brasil,
sendo que a parte destinada à infraestrutura correspondeu a 1% e 2% no Chile e no Peru, respectivamente.
O governo deveria aproveitar o momento para reorganizar e melhorar a qualidade da política fiscal, se inspirando nos avanços conquistados pelo Chile e Peru,
que possibilitaram a criação de espaço para o investimento público, conforme já
discutimos anteriormente neste espaço. Já é a segunda vez num intervalo de quatro anos que a oportunidade se apresenta. Não deveríamos desperdiçá-la. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.

Jürgen Stark, economista-chefe do Banco Central Europeu
(BCE), descartando qualquer comparação entre a situação
atual e a crise de setembro de 2008, quando houve a falência
do Lehman Brothers. Stark afirmou que os bancos de alguns
países da zona do euro preferem depositar a sua liquidez
no BCE em vez de emprestarem a outros bancos, acrescentando:
“Estamos considerando estes sinais.”

“A Rússia ainda está
na metade do caminho
para a democracia”

Jochen Eckel/Bloomberg

“A situação é menos
grave que a de 2008”

Joshua Roberts/Bloomberg

AS FRASES

Mikhail Gorbachev, o último dirigente comunista da
antiga União Soviética, e responsável pela política
reformista que levou ao fim da URSS. Em entrevista à BBC
Gorbachev, hoje com 80 anos, se mostrou um crítico dos rumos tomados pela
Rússia capitalista. Sobre Vladimir Putin, ex-presidente e atual primeiro-ministro
russo, disse que “seus resultados positivos superam os negativos”,
embora ressaltando que ele falhou ao distribuir as riquezas do país.

