
A17

  Tiragem: 22066

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: V

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,62 x 36,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31211148 27-07-2010 | Universidades
CRÓNICA FORMAR LÍDERES

Gerir em
tempos de crise
Febredereduçãodecustos tem
levadoàanorexiaorganizacional.
Comosobreviver àmaior crisedoúltimo século
reinventandoomundodosnegóciosnumnovo
contexto global, ondeosvalores epercepçõesdos
consumidores eprofissionais se alterou
drasticamente?Curiosamente, enquantoqueos
líderes políticos aindaparecemdiscutir as formas
de resolver a crise, osnossos empresárioshá
muito trataramdecomeçar a resolvê-la, aliandoa
sua capacidade e experiência comumasalutar
posturade cooperação comasuniversidades, em
muitos casos. Estes líderes acabarampor
clarificar 3pontosdepartida essenciais para gerir
emtemposde crise:
1.Gerir na crisenão é só reduzir custos. É também
criarmais valor e inovar.
2.Não se gerena crise semgerir por objectivos. Só
comfocalizaçãonos resultados se cria valor, se
evitamdesperdícios e sepromoveameritocracia.
3.Na crise gere-se apostandonaspessoas, enão
descartando-as. Só liderandoequipasde alta
performance epotenciandoo talento as empresas
conseguemmanter avantagemcompetitiva.
Assentes nestes princípios,muitos empresários
desenvolveramuma prática vencedora, assente
em 5 pilares:
a)Capacidadede reinventar constantemente a
nossapropostadevalor, ou seja, deperceber o
que está amudarnomercado, oqueosnossos
“clientes”procuramecomopodemos satisfazer
as suasnecessidades;
b) Elevadíssimo rigor na gestão do negócio –
seja ele negócio próprio ou gerido pormandato
de terceiros. Isto não se deve confundir com
“febre de redução de custos”, que tem levado
muitas organizações à anorexia organizacional.
Mas significa que só devemos criar custos com
a garantia firme de geração de proveitos. Em
caso de dúvida, deveremos ter a imaginação de
desenharmodelos de trabalho suficientemente
flexíveis para que o risco operacional seja
partilhado por todos os intervenientes na
cadeia de valor;
c)Obsessãopela qualificação, aprendizagem,
actualização e informação–ou seja, garantir que
estamos semprenapossedoconhecimento
indispensável paraquepossamos continuar a ser
excelentes e a inovar;
d) Profissionalismonagestãodamarca- anossa
marca, onossoprestígio e anossa reputação sãoo
nossovalorpercebidonomercado.Devemos
cuidardela comtantooumais cuidadocomque
cuidaríamosdeumbonsai…pois semelanão
teremos aprazoprocurapara anossa oferta;
e)Optimismoeenergia positiva–ou seja,
acreditarnanossapropostadevalor e transmitir
essa crença ànossa equipa e aosnossos clientes,
criandoumefeitode“contágiopositivo”que
alavancade formadeterminante aprodutividade
profissional e adinâmica comercial.
É curioso constatar como tal pode ser
confirmado pelas tendênciasmais recentes da
gestão. A Boston ConsultingGroup (BCG) e a
EuropeanAssociation for PeopleManagement
(EAPM) realizaramumestudo exaustivo pelo
terceiro ano consecutivo, onde 3.348 executivos
elegeramcomoprioridades: I) o Talento, II) a
Liderança, III) a Flexibilidade e IV) a
OrganizaçãoAprendente. Na FCEE-Católica,
ajudamos executivos e empresários a gerir em
tempos de crise, criando valor, gerindo por
resultados e fazendo brilhar o talento.■
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