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Com um crescimento econômico estron-
doso, com hotéis de categoria internacional,
com alguns dos mais sofisticados e badala-
dos restaurantes do mundo e a Singapore
Flyer, a maior roda-gigante do planeta, Sin-
gapura, com apenas 707 km2, é uma cidade-
estado insular, localizada no extremo sul da
península malaia, a 137 quilômetros ao nor-
te da linha do Equador e do norte da Indo-
nésia, que só tem olhos para o futuro. 

Ela é considerada um microestado e tam-
bém o menor país de todo o sudeste asiáti-
co. Sua economia é altamente desenvolvida
e baseada no mercado, sendo bastante de-
pendente da exportação de mercadorias, fa-
zendo parte dos Tigres Asiáticos, com Hong
Kong, Coréia do Sul e Taiwan. 

Antes da colonização européia, a ilha
foi uma vila de pescadores malaios na foz
do Rio Singapura. Em 1819, a Companhia
Britânica das Índias Orientais, liderada
por Raffles, estabeleceu uma feitoria na il-
ha, que foi utilizada como um porto na ro-
ta das especiarias. Rapidamente, se tor-
nou um dos mais importantes centros co-
merciais e militares do Império Britânico
e centro de poder na região. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a co-
lônia britânica foi ocupada pelos japoneses,
após a Batalha da Singapura, considerada,
por Churchill, como "a maior derrota da
Grã-Bretanha". Singapura reverteu-se para
o domínio britânico, em 1945, imediata-
mente após a guerra. Em 1963, tendo alcan-

çado a independência do Reino Unido, fun-
diu-se com Malaya, Sabah e Sarawak para
formar a Malásia. Essa fusão, contudo, não
foi bem sucedida. Menos de dois anos, se se-
parou da Federação, tornando-se uma repú-
blica independente, e admitida, no mesmo
ano, na Organização das Nações Unidas. 

A Singapura é o quinto país mais rico do
mundo, em termos de PIB per capita. Em
dezembro de 2008, as reservas cambiais des-
sa pequena nação-ilha situavam-se em cer-
ca de US$ 174,2 bilhões. E há dois anos, a
Economist Intelligence Unit classificou o
país como a décima cidade mais cara do
mundo para se viver e a terceira mais cara do
continente, depois de Tóquio e Osaka. 

O inglês, malaio, tâmil e chinês são os
idiomas oficiais do país, que se transformou
em um destino turístico popular e que, as-
sim, passou a contribuir para a importância
desse tipo de indústria. Em 2008, o total de
visitantes foi de 10,2 milhões de pessoas. E
para atrair ainda mais turistas, o governo de-
cidiu legalizar o jogo e permitiu que dois re-
sorts cassinos se desenvolvessem na Marina
Sul e em Sentosa, local féerico da cidade. 

Para competir com os rivais regionais,
como Bangkok, Hong Kong e Tóquio, essa
área foi transformada em um dos lugares
mais emocionantes do país, iluminando
prédios públicos e comerciais. O Singapo-
re Food Festival é realizado todo mês de
julho para celebrar a culinária de Singa-
pura. Outros eventos anuais incluem o
Singapore Sun Festival, o Christmas Light
Up e o Singapore Jewel Festival. A Singa-
pura está se promovendo como um cen-

tro de turismo médico. Cerca de 200 mil
estrangeiros procuram atendimento mé-
dico a cada ano e o objetivo é servir a um
milhão de pacientes estrangeiros até 2012
e gerar US$ 3 bilhões em receitas. 

No ano passado, foram inaugurados a
Universal Studios e o Marina Bay Sands,
com enorme complexo de hotéis. O shop-
ping center Vivo City merece uma visita.
São centenas de lojas internacionais. Os
bairros Little Índia, Arab Quarter e China
Town; o Jardim Botânico – área verde mais
preservada da cidade e onde se realizam
casamentos diários e onde se pode verifi-
car orquídeas com as mais diversas cores;
e a Orchad Road são pontos de entreteni-
mento e lazer, assim como a Mesquita do
Sultão, com sua imponente cúpula doura-
da. E não deixe a Singapura sem também
visitar o Asian Civilization Museum, com
artefatos e esculturas dos povos asiáticos,
e nem o Esplanade, pois um passeio pela
Singapura contemporânea não pode ser
completo sem uma visita a esse conjunto
de teatros, ícone arquitetônico do país. E
para que a industria do turismo possa
continuar a crescer, o governo espera
atingir 17 milhões de visitantes, até 2015.

Singapura é sinônimo de modernidade,
desenvolvimento e expansão planejada,
aliando tradição e nacionalidade. Essa quí-
mica faz com que esse pequeno país seja de
fato uma porta de entrada do continente
asiático. Lá, existe o que a vida pode propor-
cionar de melhor a um viajante e tudo isso
com segurança e um clima contagiante de
alegria e de hospitalidade.

Singapura, diversão, arte e modernidade

A política
prejudica a
civilização
LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

A democracia é a melhor alternativa para o povo,
pois é o regime que mais enfatiza a essencial defesa das
garantias individuais. De outras formas, quando se
concentram as decisões nas mãos de uma só pessoa,
ou de pequeno número de indivíduos, as injustiças im-
peram e a única opção passa a ser a cega obediência
aos donos do poder. Mesmo assim, é usual repousar os
governos sobre três vetores que equilibram as forças e
evitam os excessos: executivo, legislativo e judiciário.
Contudo dois fenômenos surgiram e estão minando a
democracia. Velocidade dos fatos, exigindo decisões
tão rápidas que o aparato democrático não consegue
toma-las a tempo. Ambições desmedidas, o que faz
com que os políticos priorizem os interesses pessoais.

A crise financeira internacional, que agora se con-
centra na Comunidade Européia, mas que já passou (e
ainda se encontra latente) em outras grandes Nações
do Mundo, como os Estados Unidos e o Japão, atesta
esses fenômenos de modo flagrante. 

O desgaste financeiro de alguns países decorreu, sobre-
tudo, de medidas demagógicas e eleitoreiras e as propos-
tas de solução global esbarram no desejo de alguns pre-
tensos líderes de se perpetuarem no Poder. Não se podem
culpar apenas certos indivíduos, pois se nota que esses ví-
cios se generalizaram e poucos dirigentes estatais se sal-
vam, pois, para subir no pedestal, acabam se rendendo à
demagogia e ao egoísmo. Cabe, portanto, admitir que,
tristemente, a política vem prejudicando a civilização.

A dificuldade não é a democracia e também não de-
corre da educação,
que evoluiu de mo-
do satisfatório nos
últimos anos. É
provocada pelo sis-
tema capitalista
competitivo, que
apresenta vanta-
gens quando as
pessoas buscam o
progresso indivi-
dual, o que redun-
da no coletivo, mas
que leva à disputa
predatória, infrin-
gindo regras mo-
rais, o que o con-
junto de leis não consegue estabelecer na dimensão
adequada para coibir o enorme número de desvios. 

As propostas socialistas não conseguiram se firmar
nos países em que se tentou, pois são destruídas pelas
ambições pessoais. O capitalismo, por sua vez, se ren-
deu à necessidade de se redistribuir a renda e policiar
os negócios, instituindo-se o Estado como juiz das dis-
putas econômicas. 

As indecisões, os cães agarrados ao osso do poder e os
atos e declarações impensados prejudicam de frente o
mercado financeiro e as commodities. Porém isto pode
ser considerado como solavancos da especulação, que fa-
zem parte do processo e as nuvens se dissipam com relati-
va rapidez. O problema de realce é que as bases econômi-
cas estão ficando cada vez mais desmontadas. 

O elevado padrão de vida que foi obtido pelos habitan-
tes das nações poderosas está difícil de ser preservado e
ocorre clara dicotomia entre manter a alta renda e obter
custo competitivo para a produção. Além disso, o contras-
te com os países menos desenvolvidos, que se torna cada
vez mais evidente para os mais pobres, provoca indigna-
ção e pressões sociais de vulto. 

Mesmo nas nações poderosas, o pequeno contingente
menos dotado da população protesta e pressiona os políti-
cos. Estes querem manter os cargos e agradar a todos, não
realizando reformas cirúrgicas. Faltando consenso, a políti-
ca impede que se retome o curso do progresso, o que pode-
ria se dar mudando-se um pouco as regras, mas certamen-
te mantendo a democracia, com um sistema capitalista
atenuado. Parece que a solução para o problema ora apon-
tado seria a mitigação do capitalismo, o que, aliás, foi ado-
tado no passado por Franklin Delano Roosevelt, para en-
frentar a grande depressão que se originou em 1929. O obs-
táculo é que os políticos não votam as mudanças necessá-
rias, pois estas retirariam parcela de seus privilégios.

Se os políticos não alterarem seu comportamento,
buscando modernizar o sistema capitalista, promo-
vendo maior igualdade social, aumentando a demanda
por bens e serviços, e agilizando os procedimentos le-
gais, a civilização ficará prejudicada, em sua configura-
ção atual, caindo o futuro no buraco negro.

Curiosamente, embora as distâncias geográficas te-
nham se reduzido no tempo e o cidadão comum tenha
passado a conhecer melhor sua situação dentro da so-
ciedade, o diálogo do eleitor com seu representante tor-
nou-se mais longínquo e difícil. Os candidatos precisam
mobilizar as massas e a demagogia é o caminho mais fá-
cil. As decisões são lentas, atendendo a objetivos restri-
tos, e os problemas econômicos não são solucionados. 

O elevado padrão de
vida que foi obtido pelos
habitantes das nações
poderosas está difícil de
ser preservado e ocorre
clara dicotomia entre
manter a alta renda e
obter custo competitivo
para a produção
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No relatório divulgado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) foi revelado que, em um
ano, houve aumento de 14% no número de
brasileiros que vão ao exterior em busca de
educação. Ainda segundo a OCDE, em 2010,
4.900 brasileiros foram fazer graduação,
mestrado, doutorado, pós-doutorado ou es-
tágio em outro país.

Sem dúvidas, um candidato que apre-
sente experiência internacional no currí-
culo chama a atenção em qualquer pro-
cesso de seleção. No entanto, o acúmulo

de experiência por si só já não é garantia
de diferencial se esse candidato não con-
seguir alinhar relacionamento interpes-
soal a essa experiência, como exige hoje o
mundo globalizado.

Os novos fatores críticos do sucesso na
gestão de pessoas nas empresas estão dire-
tamente ligados às formas como os indiví-
duos se desenvolvem dentro da organização
e como criam as redes de alianças e parce-
rias em busca de melhores resultados. O an-
tigo modelo do chefe que manda e o subor-
dinado que obedece já não cabe num mun-
do cada vez em constante mudança. 

Portanto, ser líder, no contexto do mun-
do atual, é buscar continuamente oportuni-
dades para que colaborador e equipe am-

pliem suas capacidades e melhorem seus
desempenhos, eliminando barreiras ao de-
senvolvimento e criando um clima que esti-
mule o melhor resultado das pessoas e dos
processos dentro da organização. 

Mais do que gerenciar processos e gerir
pessoas, o líder deve estabelecer o cami-
nho entre o estado atual e a realização das
metas por meio do desenvolvimento de
competências humanas. A Programação
Neurolinguística, ou PNL, é um caminho
que pode ajudar a desenvolver técnicas e
estratégias para gerar mudanças e alcan-
çar esse sucesso, através de uma série de
ações traçadas e que ajudam a descobrir a
motivação pessoal e os passos que devem
ser dados para cumpri-las.

Liderança: chave para o sucesso da empresa
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dapress@diariosassociados.com.br, de
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feriados, das 12 às 18h
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Uma das características mais fortes da Geração Y é o imediatismo,
a fantástica busca por altos cargos e salários no curto prazo de tem-
po. Este fato somado a atual conjuntura do mercado de trabalho e do
mundo corporativo, no qual o Brasil apresenta um cenário favorável
ao crescimento das organizações, torna a tentativa de reter talentos
um desafio árduo para os profissionais de Recursos Humanos e
maior ainda para os gestores. 

Recente pesquisa de mercado sinaliza que 73% dos entrevista-
dos esperam encontrar dificuldades para segurar os bons funcio-
nários na empresa, ou seja, agora, além de prestar atenção na
concorrência, as empresas cada vez mais observam atentamente
o seu público interno no intuito de reter talentos que em muitos
casos se formaram na casa. 

Existe também outro fator que contribui significativamente pa-
ra essa dificuldade de manutenção de uma boa equipe: a falta de
qualificação detectada nos mais variados setores, ou seja, há oferta
de emprego, mas nota-se uma explícita falta de mão-de-obra qua-
lificada. Dessa forma, gestores precisam estar cada vez mais aten-
tos, pois podem perder o seu colaborador bem qualificado para a
concorrência, que também está em busca da melhor equipe, e
também tem enorme dificuldade para encontrá-la. Quem vencerá
esta guerra? O gestor. As pesquisas mostram que as pessoas são
contratadas pelas empresas e se demitem do seu chefe. 

Num cenário como este quais os possíveis caminhos para os ges-
tores? O que podem fazer para reter esses talentos? Apenas discursos
motivadores e integradores não serão o bastante. O importante é
unir discurso e comportamento. Um exemplo de liderança e gestão
nesse sentido é o empresário Eike Batista. 

Ao idealizar um novo projeto, ele une diversos setores de sua em-
presa com o intuito de ouvir opiniões, ter insights e fazer com que o
plano esteja integrado em todas as suas necessidades, o que ele cha-
ma de “oito engenharias” e que precisam evoluir e caminhar de for-

ma contínua e unificada. Qual o retorno? Funcionários motivados e
inspirados a ter novas ideias, pois acreditam na empresa onde traba-
lham porque ela confia no potencial de seus colaboradores e de-
monstra esta confiança ouvindo-os.

Nem todos nasceram com esta visão de trabalho em equipe,
mas todos podem aprender, pois as ferramentas que não podem
faltar, como avaliação de competências, revisão de desempenho,
não funcionam sem as habilidades do gestor. As gerações, inde-
pendentemente de ser X ou Y, gostam e precisam de feedback, se-
ja ele positivo ou corretivo. A Y, principalmente, alimenta uma
carência de ser lembrada constantemente da importância de
suas tarefas e no que essas poderão lhes ajudar com relação ao
seu crescimento profissional e financeiro. 

Então, a habilidade de ouvir o seu colaborador, de ser transpa-
rente e oferecer oportunidades para que ele exponha suas ideias
sem ter a sensação de que não pode errar e para que libere sua
criatividade, pode ser o diferencial competitivo para manter os
talentos na empresa. 

No entanto, as empresas há décadas vêm treinando os gesto-
res a dar feedback sem muito sucesso. O que está falhando é que
não basta ensinar a fazer, é preciso criar a cultura de gestor que
desenvolve pessoas, o gestor-coach. Para isto um programa de
treinamento tem de ser criado na empresa para que ele não só
aprenda a técnica de feedback como também o que fazer depois
do feedback dado, como ter uma conversa-coach que desenvolva
o potencial dos colaboradores para novas competências e novas
possibilidades de resultados.

A realidade do mercado de trabalho hoje é que profissionais
qualificados e inovadores não se acomodam e estão sempre em
busca do desenvolvimento que possibilite novas oportunidades.
Por isso, manter esses funcionários na empresa não é tarefa fácil
e exige uma gestão que apresente oportunidades objetivas de
crescimento profissional, novos desafios, remuneração por re-
sultados e um olho no padre e o outro na missa, ou seja, olho vivo
na grama do vizinho, mas não perca de vista o seu gramado, de-
senvolva seu gestor para que ele seja um gestor-coach.

Retendo talentos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 nov. 2011, Seudinheiro, p. B11




