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Após o governo do carismático e popular presidente Luiz Inácio Lula da Silva o grande desafio da 

primeira mulher presidente do Brasil, a economista Dilma Vana Rousseff, de 63 anos, será 

conquistar o povo brasileiro com seu estilo próprio de liderar, diferente daquele deixado por seu 

antecessor.  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa o poder como um dos presidentes mais populares da 

história do país, e quebra protocolo na sua despedida do Palácio do Planalto abraçando pessoas na 

Praça dos Três Poderes, ficando vários minutos no meio do povo que o elegeu, característica de um 

líder carismático, próximo ao seu povo. 

Já Dilma Rousseff, que possui um perfil considerado mais técnico e sem ter disputado um cargo 

eletivo antes, escolhida para ser candidata à sucessão presidencial tem pela frente como um dos 

desafios governar um povo acostumado e identificado com um presidente de perfil popular e 

carismático, povo este que deu a Lula, ex-operário do chão de fábrica, 87% de aprovação e 

popularidade. 

Após vencer as eleições de 2010 e preparar seu governo de transição, Dilma Vana Rousseff, 

apresentou alguns traços de liderança, demonstrando o estilo com que governará o país. Alguns 

especialistas afirmam que Dilma tem um forte perfil técnico, destacando-se pela sua capacidade de 

gestão, sendo eficiente no trabalho e sistemática. Como um CEO (Chief Executive Office, termo da 

língua inglesa que significa o cargo mais alto de uma organização), ela monta sua equipe de 

trabalho, seu ministério, em etapas, estabelecendo hierarquias, fazendo algumas concessões, 

porém não deixando de lado sua autoridade. 

Dilma Rousseff, filha de um comunista búlgaro, ex-guerrilheira de um grupo comunista que era 

oposição à ditadura militar, encarcerada e torturada durante 3 anos na década de 70, possui 

personalidade forte, faltando-lhe o carisma de seu antecessor. Sabedor destas limitações Lula 

investiu com toda sua popularidade e carisma conquistados ao longo dos seus 8 anos de governo, 

acompanhando-a em suas aparições e sempre apresentando-a como a mão do PAC e alguém que 

daria continuidade ao seu governo, o que resultou em sua vitória como primeira mulher presidente 

do Brasil. 

Mesmo que Dilma, não consiga conquistar o carisma e popularidade nos mesmos moldes de Lula (o 
que é praticamente impossível!), a nação brasileira tem na figura de Rousseff, mãe e avó a 
esperança de que a primeira mulher presidente brasileira dará continuidade a um governo que fez 
o povo brasileiro novamente sorrir depois de décadas de descrença. 

Por fim, desejamos que assim como muitas CEOs que comanda grandes corporações de sucesso e 
mantêm colaboradores e consumidores satisfeitos com seus produtos e serviços, Rousseff 
conquiste através de sua gestão a aprovação de seu povo e quem sabe do mundo.  

Parabéns as mulheres e boa sorte a nós brasileiros!  
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