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Crise exige mais habilidades  

(Luciana Sampaio)

Dono da empresa tem papel fundamental na administração e deve servir como exemplo.

O mundo corporativo não se cansa de enumerar as habilidades e competências que os profissionais devem desenvolver 
para conquistar postos de trabalho em uma organização. No entanto, pouco se fala sobre o dono do negócio, como se, 
para ele, bastasse apenas ter uma ideia interessante, ser seu próprio patrão e contratar pessoas para auxiliá-lo no 
processo de gestão.

De acordo com o professor do Institute Business School da Fundação Getúlio Vargas (IBS-FGV), Ronisdauber 
Bragança, momentos de crise exigem do empreendedor habilidades importantes. "Administrar em tempos de 
crescimento econômico é fácil. O mesmo já não se verifica em cenários como o atual", explicou. Mesmo assim, por 
mais que a empresa seja atingida pela crise financeira mundial, é preciso manter a credibilidade em alta, pois só assim, 
será possível encontrar a famosa "luz no final do túnel".

Para o professor, cabe ao empreendedor atuar para reduzir custos e/ou mesmo ajustá-los a uma nova realidade de 
mercado. Apenas uma alternativa não pode ser considerada, aquela de paralisar a gestão do negócio até que a 
turbulência termine. "Há decisões estratégicas e até de marketing que visam posicionar ou reposicionar os produtos, ou 
mesmo, acessar novos mercados", informou.

O que acontece, na maior parte das vezes, é que o gestor é tomado por um nervosismo/ansiedade que parece que não vai
passar nunca, assim como a instabilidade econômica. E por mais que ele disfarce - ou tente fazê-lo - todos os 

            funcionários percebem que algo não está tão bem quanto deveria. "O empreendedor é o exemplo para todos. Se ele está 
desmotivado e não acredita no potencial do negócio, então tudo está perdido", comparou Bragança.

O "remédio" para aqueles que já se contaminaram pelo pessimismo que caracteriza a crise é a reflexão de que, assim 
como aquele período de aquecimento econômico foi interrompido, juntamente com os projetos de expansão da planta e 
da produção e os planos de contratação, é preciso preparar a organização para ultrapassar essa fase de obstáculos e 
chegar ao final do período adverso, viva e competitiva.

Planejamento - De acordo com o professor, os empreendedores não podem ter vergonha de tomar decisões que 
signifiquem "pé no freio". O que deve ser observado é que tudo o que for feito deve estar incluído no planejamento 
estratégico confeccionado para o negócio.

Os empresários que não escondem o desânimo frente à conjuntura do mercado também têm, a seu alcance, 
possibilidades. "Não é deixar como está para ver como é que fica", pontuou. Para o professor, a ausência de decisões - a
paralisia da gestão - podem causar problemas também, principalmente porque as empresas, assim como organismos 
vivos que são, não podem ficar 12, 18 ou 24 meses na "acostamento" esperando a crise acabar.

Com calma e trabalho - sim, trabalha-se mais em períodos de desaquecimento econômico e retração da demanda - é 
possível encontrar alternativas para manter a organização sustentável, para o próximo perído de crescimento econômico 
que virá após a crise financeira mundial. "O empresário brasileiro é um sobrevivente de muitas crises e precisa se 
lembrar que, assim como a bonança não é para sempre, a crise também não é", apontou.


