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Não importa o porte da empresa. A realidade é que mesmo os micro e pequenos empresários 
exercem cargos de chefia, lideram equipes e administram talentos. Não há nenhuma regra que 
só permite este ambiente corporativo em multinacionais. 
 
Durante toda a sua vida, muitos empresários se empenham, investem tempo e dinheiro no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Há várias gerações temos como referência de sucesso 
na carreira profissional conseguir um cargo de chefia ou liderança dentro de uma empresa. 
Para chegar neste estágio da carreira e ser reconhecido por colaboradores, o empresário 
precisa desenvolver várias habilidades e competências e apresentar ótimos resultados. 
 
Mas o que acontece quando o empreendedor se vê diante de uma grave crise financeira? Ele 
reduziria seu salário? Ficaria sem remuneração para sanar a crise e evitar que ótimos 
profissionais deixem sua equipe de trabalho? Talvez hoje sejam poucos aqueles que agiriam 
desta forma para reverter um quadro negativo. 
 
O mais comum, diante de uma situação destas, é fazer corte no quadro de funcionários ou 
reduzir a estrutura da empresa. Porém, foi com a filosofia de "ganhar menos para perder 
menos" que Steve Appleton, presidente da fabricante americana de semicondutores Micron, 
conseguiu superar a crise no setor de chips. Appleton ficou mais de dois anos sem salário (US$ 
800 mil/ano) até a Mícron voltar a operar no azul. 
 
O executivo considerou, na época, que uma boa liderança exigia sofrimento compartilhado. 
Diversas teorias e pesquisas de mercado relacionam algumas competências essenciais para um 
bom líder, tais como empatia, compreensão, respeito ao próximo, persuasão, ética, servir de 
exemplo, valorizar a equipe e não levar sozinho as glórias do sucesso, reconhecer seus erros, 
ser visionário, perseverante, comunicativo, ter bom relacionamento interpessoal, além de 
todas as competências técnicas exigidas pelo cargo e pelo negócio que lidera. Mas todos 
atributos não têm nenhum valor se não forem colocados à prova em cenários de crise. 
 
Liderar uma empresa no auge da valorização no mercado e com grandes oportunidades de 
desenvolvimento é um cenário perfeito. Mas, quando a empresa enfrenta problemas, 
principalmente de ordem financeira, pode ser uma tragédia com duas opções de desfecho: 
"pular fora do barco" para não afundar com ele, ou "vestir a camisa, a calça, o colete etc" é se 
comprometer em ajudar a empresa, usando todo o seu talento e reconhecendo que a empresa 
remunerou e valorizou o profissional à altura de seu desempenho. Nesta situação, mais do que 
profissionais, ela precisa de parceiros para conseguir sair desta crise. 
 
Quando uma empresa entra em uma crise financeira muito séria, geralmente a primeira ação é 
definir uma porcentagem de corte de pessoal em cada área da empresa. Muitas vezes os que 
fazem parte desta lista são os melhores colaboradores, que, devido aos altos salários e 
benefícios, representam um considerável "custo" e são eliminados pela empresa. Um líder que 
resolve cortar a sua própria remuneração e benefícios visando poupar "algumas cabeças" 
daquela fatídica relação pode ser classificado como um executivo especial, pois, ao se 
empenhar em fazer sacrifícios pessoais para o bem-estar de todos (colaboradores e empresa), 
permite que a empresa diminua seus custos e segure seus melhores profissionais. A decisão é 
estratégica, já que o líder precisará das melhores cabeças para vencer a crise. 
 
As entrevistas de seleção dos candidatos a cargos de liderança deveriam conter a seguinte 
pergunta: "Se depois de seis meses que você fosse contratado, a empresa entrasse em uma 
séria crise financeira, e fosse decidido que você tivesse que cortar os melhores talentos da sua 
equipe para reduzir os custos da empresa, qual seria a sua atitude?". Quantos responderiam 
com a proposta de reduzir o próprio salário? E você o que responderia? Fica a dica para 
mostrar seu diferencial nas próximas empresas que se propor a trabalhar. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 out. 2008, Empregos, p. Ce2. 


