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Ensinamentos de Francisco às lideranças brasileiras
Rumo certo

Vicky Bloch

O
papa Francisco
retornou à Itália
deixando marcas
profundas nos
brasileiros depois

de sua intensa passagem
pelo país. Influenciou e
inspirou pessoas muito além
da Igreja Católica. E, às
lideranças políticas e
empresariais brasileiras, deixou
também grandes lições.

Vejam bem: a Igreja é uma

organização que está perdendo
“clientes” e “market share” em
todo o mundo. Parte desse
desempenho está relacionado à
sua postura arrogante, ao fato
de não falar a linguagem dos
seus clientes, sustentar-se
em um pedestal, tentar
esconder grandes escândalos e
apresentar grandes falhas de
gestão, como a ausência de
meritocracia. Sua reputação
está fortemente arranhada por
inúmeros casos de pedofilia.

Francisco, recém-assumido
“CEO” dessa instituição, tem
um desafio e tanto pela frente.

Em sua visita ao Brasil para a
Jornada Mundial da Juventude,
o papa mostrou a que veio.
Suas maiores demonstrações
não surgiram de discursos,
mas sim de atitudes. Impossível
não fazer a analogia com o
ambiente empresarial. Quantos
problemas da humanidade
estariam resolvidos se todos
os líderes fossem assim!
Aqueles que estudam discursos

de lideranças e grandes
transformações estão
fascinados com o que
aconteceu no país nas semanas
depois da vinda do papa.

Considerando-se a delicada
situação em que se encontra
a Igreja Católica em todo o
mundo no momento, Francisco
deixou claro que é hora de
práticas serem revistas.
Que os resultados cobrados
a partir de agora serão
diferentes daqueles exigidos
até então. Foi transparente
e escancarou suas dificuldades
em um ambiente cujos
valores são muito arraigados.
E deu exemplos, muitos
exemplos. Mostrou o que é a
essência do “walk the talk”.

Autoridade máxima da
Igreja, o papa carregou
sua própria mala e não se
conformou ao saber que
essa imagem correu o mundo.
Deveria ser sempre assim, não?
Por que altos executivos não
são capazes de adotar essa

mesma simplicidade? Abriu
mão de louros, ostentações e
riquezas. Arriscou sua própria
segurança por fazer questão
de estar perto do povo.
Levou à praia de Copacabana,
no Rio de Janeiro, nada menos
que três milhões de pessoas,
maior número de visitantes
que uma cidade brasileira já
recebeu em toda a sua história.

Muitos CEOs não se
aproximam da base.
Vivem distantes em suas caixas
de vidro, como aquelas
dispensadas pelo papa, e dali
comandam seus negócios e
suas equipes. Não visitam
suas fábricas, não conhecem
seus funcionários, não
conversam com os clientes.
Com isso, perdem a riqueza do
contato e a sensibilidade tão
necessários para se diferenciar
no competitivo ambiente
empresarial. Lideram do
pedestal, sem sujar as mãos.

Francisco dispensou o ouro, o
tapete vermelho, o carro de

luxo. Foi simples, porém
absolutamente preciso em
suas mensagens, falando
direto com seu público sem
uso de palavras difíceis
que sugerem superioridade.
Suas metáforas e elogios foram
pertinentes e sem exageros.
Um grande comunicador.

Ele também ouviu. Não deu a
menor bola para políticos — ele
quis mesmo foi ouvir a base.
Não teve medo e encorajou os
jovens a contestar, questionar, a
fazerem diferente. Mas também
lembrou que a juventude não
é nada sem a experiência dos
mais velhos. Outra lição que
serve como uma luva para
as empresas, que dispensam
sem qualquer cuidado muitos
profissionais seniores que
dedicaram parte da sua vida
à organização e ainda
teriam muito a ensinar.

O papa Francisco tem ainda
invejável bom humor e
esbanjou sorrisos, simpatia
e carisma — características

que ajudaram ainda mais a
conquistar a confiança de
seus novos e velhos seguidores.
Porém, sabe-se que nos
bastidores ele também é muito
determinado e firme quando
preciso. Tomou, por exemplo,
austeras decisões na gestão do
Vaticano desde que assumiu.

Obviamente o papa não
chega a ser uma pessoa
normal — tem muitos
seguranças e algumas
“mordomias” dignas de um
líder desse porte. Mas, em
tudo aquilo que lhe é possível,
ele deu demonstrações
poderosas de que a humildade
e o exemplo são qualidades
essenciais para quem, algum
dia, quer fazer efetivamente a
diferença. Ao que parece, a
Igreja Católica tem grandes
chances de recuperar mercado
e também sua reputação.

Vicky Bloch é professora da FGV, do
MBA de recursos humanos da FIA e
fundadora da Vicky Bloch Associados
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Pessimismo cresce entre os presidentes
Pesquisa com 114 gestores do país mostra descrença quanto à recuperação econômica nos próximos anos. Por Stela Campos, de São Paulo

NIDIN SANCHES / VALOR
Em encontro reservado, em-

presários e dirigentes de empre-
sas discutem as frustrações em
relação aos resultados de suas
companhias previstos para este
ano, aos rumos da política ma-
croeconômica, à perda de com-
petitividade e ao pífio crescimen-
to esperado para o Brasil. O clima
é de desânimo. Nem mesmo o
discurso “cauteloso e moderada-
mente otimista” do presidente
do Banco Central, Alexandre
Tombini, injeta uma visão mais
positiva sobre o cenário atual.

“Existe uma diminuição clara
do positivismo em relação ao
Brasil”, diz Alessandro Carlucci,
presidente da Natura, um dos
participantes do 13º Fórum de
Presidentes, promovido pela As-
sociação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH), em São Paulo.
Os resultados das companhias
que, em média, virão abaixo das
expectativas este ano, segundo
Carlucci, dão esse tom pessimista
ao discurso dos gestores brasilei-
ros. “A percepção sobre o futuro é
bem ruim neste momento.”

Uma pesquisa realizada com
os presidentes durante o encon-
tro reforça essa percepção dos
executivos a respeito do país.
Mais de 60% deles acreditam que
o desempenho de suas empresas
nos próximos cinco anos será so-
mente mediano, enquanto ape-
nas 35% esperam que seja excep-
cional. “Não vejo uma trajetória
desastrosa para o país, mas me-
d í o c r e”, diz Paulo Brant, presi-
dente da Cenibra.

A grande preocupação dos
presidentes diz respeito à sus-
tentabilidade da política econô-
mica do governo. “Não sabemos
qual a capacidade dele reagir”,
afirma Eduardo Sirotsky Melzer,
presidente do grupo RBS. A con-
sultora Betania Tanure, que con-
duziu a pesquisa durante o
evento para a ABRH, diz que a
grande angústia dos gestores é a
impossibilidade de agir sobre o
ambiente macroeconômico. Pa-
ra 75% dos entrevistados, o re-
sultado do PIB deve ser ruim e fi-
car entre 1% e 2% este ano. “Ficou
visível que a grande crise no Bra-
sil hoje é de credibilidade”, diz a
consultora Vicky Bloch, que está
na organização do evento desde
a primeira edição.

O Fórum, entretanto, não foi
apenas um encontro para lamen-
tações. Na pauta estava também
a descoberta do papel dos gesto-
res na busca por melhorias para
o país. “O empresariado é parte
do problema e da solução. Isso
pede uma reflexão sobre qual
será a nossa participação para
que aconteçam mudanças mais
estruturais”, diz Carlucci, da Na-
tura. Na opinião da empresária
Sonia Hess, presidente da D u d a-
lina, é necessário que aconte-
çam reformas profundas no âm-
bito político, tributário, fiscal e
trabalhista. “O Brasil tem que

ser grande, mas parece que está
sempre emperrado e não conse-
gue ir para frente.”

A falta de confiança no futuro
influencia o desânimo dos pró-
prios executivos dentro das
companhias. No levantamento,
41% dos presidentes consideram
que seu quadro de dirigentes es-
tá apenas parcialmente compro-
metido — ou seja, a falta de en-
gajamento atinge quase metade
dos diretores nas companhias.
Além disso, 66% agem de forma
parcialmente inovadora, en-
quanto 22% admitem que não
fazem nada pela inovação. “Essa
é uma autocrítica importante e
significa que nós temos muitas
tarefas a cumprir. A inovação
não é algo que se decide e pron-

to. É preciso criar um ambiente
propício na empresa”, diz Brant.

“Precisamos melhorar a pro-
dutividade, aplicar mais a meri-
tocracia e olhar a inovação com
seriedade. Tudo isso depende
muito da cúpula da empresa”,
diz Alexandre Silva, presidente
do conselho de administração
da Embraer, que participou de
um novo grupo dentro do Fó-
rum, que este ano reuniu tam-
bém presidentes de conselhos.
Outro tema recorrente em todos
os grupos de discussão foi o cus-
to do retrabalho nas empresas
brasileiras. “Ele está diretamente
ligado à má qualidade da mão
de obra que faz com que tudo
precise ser refeito”, afirma Silva.

A perspectiva de um futuro in-

certo afeta a inovação, que sem-
pre implica em correr riscos, diz
Carlucci, da Natura. “Um cenário
menos otimista é menos inova-
dor ”. Os dirigentes estão céticos
não só quanto ao futuro do Bra-
sil, mas também quanto à recu-
peração do cenário macroeconô-
mico externo. Para 66%, ele deve
permanecer como está. “Eles
acreditam que os Estados Unidos
estão se recuperando lentamen-
te, a Europa deve permanecer
sem sinais de melhora e a China,
apesar dos soluços, tem capaci-
dade de se recuperar”, diz a con-
sultora Betania Tanure.

O Brasil, para os presidentes,
vai precisar se empenhar para
não perder competitividade in-
ternacional. “É preciso que haja

uma retomada dos investimentos
e isso exige uma mudança na eco-
nomia, hoje muito baseada no
consumo e no crédito”, diz Brant.
“Com a proximidade do ano elei-
toral, é difícil que a agenda do go-
verno tenha foco no desenvolvi-
m e n t o”, diz Sirotsky. Ele acredita
que os empresários, diante disso,
precisam fazer o que está ao seu
alcance para mudar esse quadro.
“Temos que investir em pessoas
que vão causar impacto na orga-
nização, além de fortalecer a nos-
sa cultura internamente.”

O estímulo à criação dentro
das companhias, especialmente
o convívio com a nova geração de
profissionais, é considerado um
grande desafio pelos presiden-
tes. “Eles estão tomando cons-

ciência de que é fundamental
conquistar esses jovens, que hoje
buscam uma causa e um signifi-
cado no trabalho”, diz Betania.

Já as recentes manifestações
são vistas por 94% dos presiden-
tes como positivas para o país e
para 64% como boas para a eco-
nomia. Para Alexandre Silva, fi-
cou claro nesses protestos que as
empresas precisam promover o
diálogo interno e ouvir o que
suas equipes estão demandando.
O brado político dos jovens nas
ruas também ecoa no desejo que
eles têm de participar mais nas
organizações, diz Brant. “A nova
geração de profissionais precisa
ser motivada por outros valores.
Isso requer uma nova postura
dos líderes empresariais.”

Fonte: 13º Fórum de Presidentes da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)

Retrato nacional
O que pensam os dirigentes em relação ao momento da empresa e ao futuro da economia

Como está o quadro de 
executivos da companhia

58%
Comprometido 

com os desafios

1%
Não percebo 

comprometimento

41%
Parcialmente 
comprometido

Expectativa para o desempenho da 
empresa nos próximos 5 anos

35%
Excepcional

2%
Sofrível

63%
Mediano

O quadro de executivos age

Parcialmente de 
forma inovadora

Proativamente de 
forma inovadora

Não age de 
forma inovadora

15%

80%

5%

12%

66%

22%

2012 2013

Como estará o ambiente 
macroeconômico nos próximos 12 meses

Vai melhorar
muito

Vai melhorar
pouco

Permanece 
como está

Vai piorar
pouco

Vai piorar
muito

3%

66%

24%

6%
1%

Paulo Brant, presidente da Cenibra; Eduardo Sirotsky Melzer, presidente do grupo RBS e Sonia Hess, presidente da Dudalina participaram da 13ª edição do Fórum de Presidentes da ABRH
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




