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CHRISTINE LAGARDE ASSUMIU o cargo de diretora-

gerente de um desmoralizado Fundo Monetário 

Internacional em 2011, substituindo Dominique 

Strauss-Kahn, personagem marcado por escândalos. 

Uma política francesa proeminente que já dirigiu a 

gigante do direito internacional Baker & McKenzie, 

Lagarde, de 57 anos, tentou mudar a cultura do 

FMI e ao mesmo tempo lidar com a crise de dívida 

europeia e uma economia global que se move em 

marcha lenta. Nesta entrevista ao editor-chefe da 

HBR, Adi Ignatius, ela fala sobre liderança, mulheres 

no poder e como promover mudanças em uma 

organização complexa. 

HBR: Você já teve altos cargos no governo, no se
tor privado e agora em uma instituição global gi
gantesca. O que aprendeu sobre o que é preciso 
para ser uma líder eficaz? 
Lagarde: Primeiro, você tem que acreditar no que está 

fazendo — sentir-se confortável com a instituição e 

sua estratégia. Em seguida, você tem de dar tudo de 

si, se envolvendo completamente na missão que de

finiu para si mesmo. E, finalmente, você tem que se 

preocupar com a sua equipe, assegurando-se de ou

vi-la e compreender a opinião de todos sobre os pro

blemas, fazendo com que se sintam parte da equipe 

e encontrem satisfação em seu trabalho. 
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Qualquer um pode conseguir tudo isso, ou é preci
so ter certas habilidades? 
É preciso um certo tipo de energia que faz você se le

vantar de manhã querendo conseguir alguma coisa 

durante o dia. E você precisa de confiança para se co

locar diante de seus colegas, parceiros e sua equipe. 

MULHERES E LIDERANÇA 

Por que ainda há tão poucas mulheres em cargos 
de liderança? 
Porque leva muito tempo para se chegar ao topo. É pre

ciso muita energia para permanecer no jogo, e muito 

poucas mulheres decidem que não estão interessadas 

em posições de alto escalão. Eu não valorizo um cami

nho de carreira em detrimento de outro ou suponho 

que uma mulher nos negócios vale mais do que uma 

mulher que cria uma família. Mas eu quero assegurar 

que as mulheres sintam que elas têm poder de escolha. 

Você aceita a ideia de que as mulheres muitas ve
zes se deixam ficar para trás? 
Como gerente, pelo que tenho visto, as mulheres são 

menos propensas a reclamar sobre o tamanho do au

mento ou do bônus que recebem, enquanto muitos 

homens argumentam que eles valem muito mais. É 

um exemplo, eu penso, de como algumas mulheres 

não conseguem "fazer acontecer". 

Mas, certamente, não é só um problema das mu
lheres. O que as instituições podem fazer para ga
rantir que mais mulheres cheguem ao topo? 
Elas devem se concentrar em números — seja na for

ma de alvos, cotas ou objetivos. Medir o desempe

nho pode ajudar a remover os obstáculos e precon

ceitos e garantir que as mulheres tenham as mesmas 

opções de carreira que os homens. 

Existe uma diferença entre liderança "masculina" 
e "feminina"? 

Estudos mostram que certas características são pre

dominantes em lideranças femininas, como a capa

cidade de ouvir, o desejo de formar consenso, mais 

atenção ao risco. É por isso que eu acho que as mu

lheres são boas líderes em tempos de crise. 

Já foi dito que as mulheres são muitas vezes pro
movidas a posições de topo em momentos de crise. 
Você veio para o FMI durante uma crise dupla: seu 
antecessor foi envolvido em um escândalo e a eco
nomia global estava em apuros. Será que este fe
nômeno apresenta às mulheres desafios injustos? 
Eu olho para isso em termos de oportunidade. Quan

do a situação é muito ruim, é uma boa ocasião pa

ra provar sua competência. E não há muitos concor

rentes para esses empregos, porque as pessoas têm 

medo de ser associadas ao fracasso. 

Então você está dizendo basicamente que as mu
lheres são melhores líderes do que os homens. 
Numa situação de crise, sim. Meu exemplo favori

to é a Islândia. O país essencialmente foi para o bre

jo. Quem foi eleito primeiro-ministro? Uma mulher. 

Quem foi chamado para resolver a situação com os 

bancos? Mulheres. A única instituição financeira que 

sobreviveu à crise foi liderada por uma mulher. 

Você ainda vê preconceito machista em grandes 
instituições? 
Vou colocar desta maneira: quando tínhamos eleição 

de novos sócios na Baker & McKenzie, eu pedia aos só

cios já existentes que mostrassem um viés positivo em 

apoio à aspiração de mulheres jovens, porque existe — 

e algumas vezes é intangível — um preconceito sexista 

desenfreado contra as mulheres em postos de lideran

ça em ambientes dominados por homens. 

Quando você sente que as pessoas estão te des
considerando por ser "só" uma mulher, como você 
responde? 
Eu digo: "Vá se ferrar". 

E isso funciona? 
Algumas vezes. Fiquei surpresa quando li o livro de 

Madeleine Albright, e ela parecia dizer que podia 

usar gírias e falar... 

Palavrões? 
Sim, palavrões. E eu me perguntava: por que ela faria 

isso? Meus pais me criaram de uma maneira muito 

formal e me ensinaram a nunca usar linguagem vul

gar. Mas, depois de ter passado por tudo que eu já 

passei, eu percebo que, às vezes, você pode ressal

tar seu ponto de vista com palavrões. Você pode ser 

elegante. Você pode vestir roupas bonitas e ter um 

sorriso no rosto. Mas de vez em quando você preci

sa dizer "Vá se ferrar", para deixar claro que não vai 

aceitar qualquer porcaria. 

"Vá se ferrar" não é tão vulgar. 
Não, mas é incomum na minha maneira de falar. 

MAIS FORÇA AO FMI 

Quando entrou para o FMI, você achou que preci
sava fazer uma mudança cultural? 
A instituição tem forças inacreditáveis: tem diversida

de, é internacional, é respeitada, realiza consultas an

tes de tomar decisões. Acredito que não há muitos lu

gares no mundo com tantos Ph.D. por metro quadrado. 

Mas às vezes também pode ser vista como bastante rí

gida, e se você não desafiar a cultura, pode tornar-se 

obsoleto. Então, sim, eu tento promover mudanças. 

Li que você foi nadadora de nado sincronizado. Há 
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momentos em que você desejaria que o FMI fun
cionasse com esse tipo de precisão e trabalho em 
equipe? 
Sim, apesar de que seria difícil sem a música. 

O que o líder do FMI realmente faz? Responde a e-
-mails e participa de reuniões excruciantes como o 
resto dos mortais? 
Eu vou a um monte de reuniões. Não tenho certeza 

se as classificaria como você faz, embora algumas pa

reçam longas demais. Eu gasto cerca de 50% do meu 

tempo visitando nossos países membros, algo que 

sinto como muito importante, e 50% em Washing

ton. Quando eu estou viajando, visito ministros da 

Fazenda, presidentes de bancos centrais, primeiros-

-ministros e presidentes para compreender as ques

tões econômicas que eles enfrentam e saber como 

podemos ajudá-los. Eu também sempre me encon

tro com grupos de mulheres de negócios, ONGs e 

acadêmicos. E, enquanto eu estou fora, estou bem 

representada na sede por uma forte equipe de asses

sores, e ficamos em contato constante. 

O que acontece aqui na sede? 
Quando eu estou aqui, passo muito tempo promo

vendo reuniões entre os líderes dos nossos vários de

partamentos. É produtivo ter um grupo de chefes em 

uma sala falando sobre temas que seus departamen

tos não necessariamente concordam — isso promove 

debates acalorados. Eu também gasto muito tempo 

em reuniões de diretoria, discutindo questões que 

vão da economia japonesa ao apoio do FMI à Grécia 

e os desafios enfrentados pelos mercados emergen

tes e os países de baixa renda. 

Há inovações no FMI das quais você tem orgulho? 
Muitas. Nós colocamos em prática uma estrutura de 

trabalho em que as pessoas, incluindo aquelas no to

po, discutem seus objetivos a cada ano e depois pres

tam contas do que fizeram ou não fizeram. 

Você mudou o papel do diretor? 
Tento promover mudança, reunir as pessoas para ge

rar faíscas de novas ideias. Também tento ser acessível 

dentro da instituição e tomar a gestão mais real. Desde 

o primeiro dia eu visito departamentos sem anunciar. 

Isso surpreende as pessoas, porque elas não esperam 

que a alta gerência vai simplesmente aparecer. 

Como o mundo lá fora deve julgar se o FMI está 
conseguindo fazer um bom trabalho ou não? 
Bem, neste ano, levantamos US$ 461 bilhões para 

consolidar e fortalecer a instituição. Senti que pre

cisávamos ter uma carteira mais reforçada, porque, 

se as coisas piorarem, vamos precisar ser capazes de 

mostrar que estamos prontos. O fato de que muitos 

países decidiram fazer esses empréstimos à institui

ção é um sinal de confiança na nossa missão e como 

operamos para cumpri-la. 

Você acha que o desempenho da economia global 
também está no balanço do FMI? 
Está, no sentido de que estamos aqui para observar, ofe

recer orientação e, em alguns casos, dar dinheiro a paí

ses. Quando fornecemos fundos, dizemos: "Você tem 

de satisfazer estas condições e, se não fizer isso, não 

vamos liberar a próxima rodada". Eu acredito que es

tamos fazendo uma grande diferença e que somos efi

cazes, mas leva tempo para que isso seja reconhecido. 

Ao longo dos anos, o FMI foi alvo de muitas críticas. 
Há dez anos tínhamos uma péssima reputação em 

lugares como a América Latina e o Sudeste Asiáti

co. O FMI foi ferido por ter prescrito um conjunto 

de condições muito duras para muitos países. Mas, 

quando eu visito esses países agora e falo com os al

tos funcionários do governo, eles dizem: "O.k., foi di

fícil cumpri-las, mas por sorte o FMI insistiu nas con

dições, porque agora já passamos por elas. Limpa

mos nosso sistema bancário, reestruturamos nossa 

economia e temos uma melhor política fiscal". Mui

tas vezes o FMI é malvisto porque somos o mensa

geiro da verdade e receitamos decisões difíceis. 

Até que ponto essa ortodoxia muda ao longo do 
tempo? O FMI evoluiu ao longo dos anos para se 
tornar mais flexível? 

Acredito que evoluímos. Antes costumávamos olhar 

principalmente para a política fiscal. Agora focamos 

muito na política monetária também. Nós analisamos 

as reformas estruturais e tentamos estar mais atentos 

ao que uma economia pode realmente produzir, es

pecialmente em termos de crescimento e emprego. 

Nós também prestamos muito mais atenção às re

des de segurança, a coisas como a previdência social. 

E as condições que estabelecemos são muito menos 
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detalhadas. Então, nós já não somos gerentes exage

radamente meticulosos como antes, e damos mais fle

xibilidade a um país para decidir como vai atuar para 

produzir consolidação fiscal, abertura dos mercados 

e remoção dos obstáculos construídos na economia. 

Havia aquela foto famosa na Indonésia, de 1998, 
na qual seu antecessor Michel Camdessus é visto 
em pé sobre o presidente Suharto enquanto ele 
assina um acordo com o FMI. 
Sim. Foi lamentável, porque Michel é um homem ad

mirável. Ele foi um grande lider do FMI, totalmente 

empenhado em ajudar os países membros do Fundo. 

Foi um momento baixo para a instituição. 
Isso certamente demonstra quão poderosa uma fo

to pode ser. 

NA DIREÇÃO DE UMA ECONOMIA 

GLOBAL VIBRANTE 

Estamos em uma fase agora em que muitas em
presas estão indo bem, mas não estão criando em
pregos. Como é que vamos conseguir uma expan
são que também cria emprego? 
Este é um tema muito importante. Há um temor de 

que estamos vivenciando o crescimento de uma eco

nomia "robô" — que o crescimento de hoje é intensi

vo em capital e tecnologia, mas não em trabalho. 

O FMI pode fazer algo para, por exemplo, estimular 
os bancos privados a emprestar para as empresas? 
Podemos defender essa ideia, exortar [os bancos a fazê-

-lo] — e fazemos isso em nossos relatórios —, e pode

mos identificar onde existem gargalos e onde a trans

missão monetária não funciona corretamente. Mas não 

temos as ferramentas para fazer isso acontecer. Isso é 

tarefa dos bancos centrais, dos governos e reguladores. 

O que você acha que seria necessário para os Esta
dos Unidos recuperarem a sua competitividade? 
Para mim, a competitividade passa tanto por preço 

quanto por qualidade, e com isso quero dizer uma 

mescla adequada de tecnologia, invenção e marcas. 

Uma coisa que ajudaria é a inovação contínua, uma 

área que tem sido extremamente benéfica para a 

competitividade dos EUA. Meu conselho é que nun

ca desistam da educação e nunca desistam do desen

volvimento das ciências, porque é de onde muito da 

produtividade e da competitividade vem. 

Você teme que a economia da China possa estar 
entrando em apuros? 
As questões-chave para a China são: o país vai pas

sar da fase de renda média e se tornar uma economia 

avançada e vai incluir pessoas de uma forma suficien

temente coesa que o tecido social possa sustentar? Po

de combater a corrupção? Mas eu tenho lidado com a 

China nos últimos 20 anos e fico impressionada com 

a forma como a liderança tem sido capaz de se ajustar. 

Existem coisas que os líderes mundiais precisam fa
zer para corrigir o sistema capitalista? Por exemplo, 
reduzir o foco em resultados de curto prazo? 
Sim. O capitalismo tende a se mover de crise em 

crise. O mesmo vale para os governos. Se a próxi

ma eleição é daqui a dois anos, por que alguém iria 

se preocupar com objetivos de médio prazo? É um 

grande problema. 

Há algum dos chamados problemas intratáveis que 
você gostaria de resolver durante o seu mandato? 
Eu gostaria de ver muito mais sincronização e cola

boração entre os tomadores de decisões financeiras 

e econômicas mundiais. Se todos os governos pudes

sem deixar de ver só pelo prisma de suas bases nacio

nais e olhar para o longo horizonte de questões mais 

amplas, isso seria um sonho. 

Este é o modelo de nado sincronizado. 
Exatamente. 

Seu mandato expira em 2016. 0 que acontece com 
Madame Lagarde depois disso? 
Ela vai cuidar dos netos ou fazer alguma outra coisa. 

Eu não tenho a menor ideia. 

Você acha que pode permanecer no FMI por um 
prazo adicional? 
Os países membros terão que decidir. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 11, p. 80-84, nov. 2013.




