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O Brasil no mundo em 2019

Lições sobre
liderança
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exterior estratégico e relações internacionais
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despeito de uma política
externa que, pelo que tudo indica, será pouco convencional, a comunidade
empresarial tem boas expectativas com o novo governo. O momento econômico do Brasil levou empreendedores a pensarem
a venda de seus produtos e serviços no exterior.
Isso porque, historicamente, as exportações crescem durante as crises, sobretudo em países emergentes. Para 2019, a aposta é pela continuidade do
foco nas exportações como estratégia de negócio
e não mais como alternativa emergencial.
Ao que parece, a palavra de ordem será abertura. E, desde que acompanhada das reformas domésticas que tanto impactam nosso desenvolvimento, será muito bem-vinda. Hoje, a presença do
Brasil no comércio exterior mundial é inexpressiva, algo em torno de 1%. Somos um gigante tímido. Timidez, essa, também fruto da burocracia, da
infraestrutura deficitária e da mão-de-obra, em
geral, improdutiva.
No quesito macroeconômico internacional,
precisamos olhar para além da América Latina, e
assumir um papel mais relevante entre os Brics
(grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul), enquanto houver contexto para isso, e avançarmos rumo à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Quando a pauta é o Brics, a instabilidade política pela qual o Brasil passou nos últimos anos nos
deixou em pé de desigualdade em relação aos demais países do grupo. A China, por exemplo, está
a um passo de se tornar a maior economia do
mundo. Fora isso, deveria haver facilitação no
trânsito de pessoas entre essas potências. Nesse
sentido, o único movimento que registramos, ainda insuficiente, foi no tocante à Índia, com o e-Visa. Precisamos simplificar o trânsito de capital intelectual entre esses países e não perder de vista
nações como Canadá, Estados Unidos, Israel, Japão
e Reino Unido, que tanto nos agregariam em ciência, tecnologia e inovação.
Sobre a OCDE, México e Chile podem ser bons
exemplos. Desde a entrada para esse seleto grupo,
ambos têm registrado crescimentos expressivos
no produto interno bruto ano após ano. Nossos vizinhos: Argentina, que conta com o apoio declarado dos Estados Unidos, e Peru já se movimentaram nessa direção, assim como Croácia, Bulgária
e Romênia. A chancela da organização favorece,
entre outros aspectos, a atração de investimentos
ao país, já que seus membros possuem um alto
padrão de transparência nas relações e na gestão
pública. A longo prazo, fazer parte do grupo pode
corroborar a competitividade das empresas brasileiras e posicionar o país em um patamar internacional relevante, mais digno de nossa grandeza.
No cenário doméstico, são necessários mais
bons exemplos como o da Câmara de Comércio
Exterior do Brasil (Camex), que acabou de lançar
um guia de boas práticas regulatórias que culminou na eliminação de 249 burocracias no comér-
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Nos últimos anos, tive a oportunidade de aprender lições valiosas
sobre gestão. Liderar equipes de alta
performance traz ensinamentos
práticos que podem auxiliar não
apenas profissionais do mundo do
marketing – como é o meu caso –,
mas também gestores das mais diversas áreas de atuação. Afinal de
contas, ser um líder eficiente é um
grandedesafioediversosestudosdemonstram que uma gestão ineficaz
pode trazer resultados desastrosos.
Segundo pesquisa da Blanchard
Company, 32% da rotatividade de
funcionários pode ser evitada através de melhores habilidades de liderança. Outro estudo, da Harvard
Business Review, mostra que 57%
dos profissionais consideram que
a falta de um direcionamento claro é o maior problema de liderança nas empresas.
O início do ano é uma boa oportunidadepararealizaçãodebalanços
e melhoria de processos junto aos
colaboradores.Nãoéprecisoinvestir
em processos caros ou complexos
paraobterresultadosmelhores.Muitasvezes,serumbomlíderpassapor
pequenas – e efetivas – transformações no comportamento. Uma das
características de um bom líder é olhar para a individualidade de seus
colaboradores. Não
se trata apenas de
descobrir perfis,
mas também comPensar na
o que
individualidade preender
move cada um,
quaisospontosforajuda a criar
tes e os objetivos
um conjunto
futuros. Pensar na
individualidade
poderoso
ajuda a criar um
conjuntopoderoso.
Outra dica é estar disponível para
ouvir, traçando os
direcionamentos
coletivamenteegarantindoque,dessa forma, cada um fará a sua parte
nessa “construção conjunta”. Alinhe
sonhos e objetivos e seja sempre
transparente. Ninguém idealiza um
ambiente de trabalho perfeito, mas
todos querem entender movimentos, mudanças e sentir que o trabalho é parte de algo maior.
Em um ambiente que preza pela
transparência,nãopodemfaltarfeedbacks.Nãosetratadeapontarerros
e defeitos do profissional, mas sim
jogar junto de verdade para construirumplanodedesenvolvimento.
Plano esse que é um “aperto de
mãos”entregestoreliderado.Ouseja, as responsabilidades aqui são divididas e cada um deve cumprir
com a sua parte nesse tratado.
Outro ponto importante são as
conquistas. Comemore junto com a
equipe os resultados alcançados.
Mais do que pensar numa premiação física, é preciso valorizar os momentos, a descontração e a sensação
de dever cumprido. Essa pode ser a
diferença entre ter um profissional
frustrado ou motivado para os próximos desafios.
Também é preciso tomar cuidado com a obsessão por metas. É claroquemedirresultadoséimportante para a sustentabilidade de um negócio. Porém, não são os números
que movem as pessoas. É essencial
ser capaz de interpretar mudanças
decomportamento,entenderquesituaçõespessoaisvãoimpactaroplanejamento e estar preparado para
ajudar não só com o cumprimento
das metas propostas, mas com tudo
que esteja ao seu alcance.
O segredo é não olhar só para cima,masemtodasasdireções,esempre aprender com quem participa
do dia a dia da empresa.

no exterior, sendo a União a responsável pelo repasse aos estados e municípios. Não faz muito
sentido que o empreendedor domine, tecnicamente, as equações tributárias ou tenha despesas
administrativas em função delas.
Na infraestrutura, é sabido que o fluxo de cargas no Brasil se dá majoritariamente pelas rodovias, das quais apenas 13% são pavimentadas. Sem
falar da insegurança na malha rodoviária, vide o
estado do Rio de Janeiro, cujo roubo de cargas tem
levado a prejuízos superiores a R$ 600 milhões, e
exigido que o setor privado busque contramedidas para minimizar esses impactos.
A ampliação da malha ferroviária, que representa apenas 15% do mapa logístico do país, facilitaria o transporte agrícola, carro-chefe do Brasil
nesse momento, e geraria uma economia de mais
de R$ 15 milhões ao ano, além de melhorar o trânsito nos grandes centros urbanos, ser menos poluente e mais seguro.
A situação nos 37 portos em operação no Brasil também não é fácil. Em 2017 foi registrado o
menor repasse portuário em 14 anos. Mas, além
de recursos incipientes, falta gestão. Os portos
operam em situação caótica. Não há padrão administrativo, o que abre precedente para corrupção e diminui o interesse do investidor estrangeiro. Nesse contexto, a licitação dos portos
seria uma alternativa.
Que seja bem-vindo o pragmatismo, a presença de profissionais técnicos em áreas-chave e a disposição para negociação com grandes nações. E
que venham também as reformas estruturais que
nos permitirão crescer para além da subjetividade das expectativas e que tenhamos um projeto
de país consistente a longo prazo, com uma pauta de exportação de alto valor agregado – não escorada no agro – e com pequenos e médios empreendedores que, mais do que ouvir e falar, saibam da importância da internacionalização para a
perpetuidade de seus negócios.

cio exterior, estabelecendo um marco regulatório
consistente e transparente, bastante alinhado aos
padrões internacionais.
Outro ponto importante são os obstáculos
para empreender no Brasil. Hoje, ainda perde-se
boa parte do tempo preenchendo papéis, indo a
cartórios e/ou reclamando da telefonia, da internet, dos bancos. O empreendedor deveria concentrar seus esforços exclusivamente no desenvolvimento do seu negócio e o governo, de fato,
precisaria ser parceiro das empresas, papel que o
Sebrae tem desempenhado muito bem para as
micro e pequenas.
Quando o assunto é importação e exportação,
precisa haver simplificação cambial, nos financiamentos, no recolhimento de impostos, nas adequações jurídicas. Uma alternativa, já aplicada em
Hong Kong, seria a tributação de empresas com
menos de dois anos de operação, exclusivamente
sobre o lucro auferido, ou a criação de um imposto único, espécie de VAT, amplamente difundido
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gar ao momento de aprofundar aquele assunto, já
terá maior familiaridade.
Entre as 10 competências que os estudantes
precisam desenvolver ao longo da trajetória escolar, duas delas são referentes a tecnologia e inovação que devem ser relacionadas com os processos
com a aprendizagem, considerando o avanço de
uma sociedade cada vez mais digital.
A competência número 4 prevê a utilização de
linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital para se expressar e partilhar informações e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
A competência evidencia a necessidade de uma comunicação mais efetiva, abrangendo diferentes
formas de expressão e plataformas, até porque a
leitura e a escrita são apenas algumas das maneiras de se comunicar atualmente.
Já a número 5 é mais específica para tecnologia
ao considerar que o aluno deve dominar o mundo
digital com habilidades para utilizar, com qualidade
e ética, as diversas ferramentas existentes, dimensionando o impacto dela no cotidiano das pessoas.
O fato é que a adaptação à BNCC será um desafio para alunos e professores. As mudanças estimularão estudantes a serem capazes de desenvolver
melhor suas habilidades e se tornarem protagonistas no âmbito escolar com voz e participação ativa
na aprendizagem, diminuindo desigualdades.

ASSINE ANUNCIE
▲

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi
aprovada recentemente como um documento de
referência para os conhecimentos indispensáveis
aos estudantes brasileiros. O processo foi definido
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LBD nº 9.394/1996) e deverá ser implantado em todas as escolas brasileiras a partir de 2019 com prazo máximo de aplicação no início de 2020. A BNCC
desponta como uma ferramenta de superação de
dificuldades históricas ao diminuir as distâncias
entre a educação nas regiões, Norte ou Sul, urbano
ou rural. A implementação de um currículo nacional obrigatório torna o ensino mais igualitário, respeitando as diferenças regionais.
A versão da BNCC para a educação infantil e o
ensino fundamental foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) em 20 de dezembro de 2017.
Já a versão sobre o ensino médio teve sua aprovação em 14 de dezembro deste ano. Juntos, os documentos formam a BNCC da educação básica, desenvolvida com a colaboração de especialistas, gestores, docentes e das comunidades.
A proposta define competência como a mobilização de conhecimentos (saberes), habilida-

des (capacidade para aplicar os saberes no cotidiano), atitudes (força interna para utilizar os conhecimentos e habilidades) e valores (capacidade para utilizar os conhecimentos e habilidades
conforme valores universais, como direitos humanos, ética e justiça social para resolver situações complexas do cotidiano, em casa ou no trabalho, por exemplo.
A base propõe competências priorizando habilidades socioemocionais, como autoconsciência,
autogerenciamento, consciência social, habilidades
de relacionamento e tomada de decisão responsável. A inclusão dessas habilidades reforça a ideia
que a escola deve ir além de apenas se debruçar sobre conteúdos, pois é necessário formar pessoas capacitadas para identificarem emoções, trabalharem em grupo, respeitarem o outro, terem empatia, autoconfiança e habilidades de relacionamento.
As crianças e jovens poderão se transformar em
profissionais com capacidade cognitiva, mas, também, com maior formação cidadã.
A base ainda estabelece o trabalho em espiral,
ou seja, o aluno vai rever os eixos ao longo dos anos,
aumentando o nível de complexidade a cada etapa para progredir conceitualmente, conforme desenvolve habilidades e maturidade. A criança
aprenderá as noções básicas sobre certa matéria,
desde os primeiros anos de ensino e, quando che-
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