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A economia global passa por uma mudança profunda. As empresas que estiverem atentas às 
atuais transformações sairão fortalecidas da crise. A afirmação é do consultor australiano Brian 
Bacon, fundador e presidente da Oxford Leadership Academy. Ele esteve no Brasil na semana 
passada para se encontrar com empresários nacionais, em São Paulo e Curitiba. Durante sua 
estada, falou, principalmente, sobre quais estratégias são indicadas para que as empresas 
enfrentem as atuais incertezas financeira. Bacon, que já atendeu multinacionais como Ford, 
Ericsson, Coca-Cola, Unilever e McDonald''s, diz nesta entrevista à Gazeta Mercantil que, 
devido às reformas pelas quais o Brasil passou nos últimos anos, as empresas nacionais têm 
vantagens para enfrentar a turbulência internacional. Porém, alerta que os executivos não 
devem subestimar o impacto que a crise ainda pode ter na economia nacional.  
 
Gazeta Mercantil - Como os executivos e empresários devem conduzir seus negócios 
para que suas empresas não sejam muito prejudicadas pela turbulência?  
 
No cenário atual, as grandes companhias ou enxergam riscos ou enxergam oportunidades para 
reinventar seus negócios. Winston Churchill disse que os norte-americanos sempre fazem a 
coisa certa após tentarem todas as demais possibilidades. Se aplicarmos essa afirmação à 
situação atual, percebemos que há muitas empresas prestes a se tornaram grandes porque 
elas já esgotaram todas as demais alternativas. Elas estão buscando formas de reduzir custos 
e de diminuir os impactos da crise nos negócios. É neste momento que elas se tornarão 
capazes de sobreviver e progredir. As empresas estão descobrindo como inovar e encontrar 
novas oportunidades, além de estarem buscando maneiras de se aproximar dos consumidores 
e do mercado.  
 
Gazeta Mercantil - Mas como inovar e se aproximar dos consumidores neste 
momento de incertezas?  
 
Em um momento de crise, as empresas enfrentam redução no total de pessoas que podem 
manter o negócio conectado com os clientes. Na minha opinião, essa crise ocorre porque o 
sistema econômico global no qual operávamos estava essencialmente corrompido. Ele era um 
sistema bom para poucos. Não era sustentável. Os consumidores não são apenas 
consumidores. Não são só pessoas que compram pastas de dente. Eles são cidadãos também. 
E como tal - isso sabemos com clareza - eles estão preocupados com o que está acontecendo 
no mundo. Por isso, estão escolhendo quais produtos comprarão com base na percepção que 
têm sobre quais marcas e companhias são parte da solução e não parte do problema. Uma 
companhia que compreender profundamente essas inquietações dos cidadãos contará com 
uma grande vantagem. A maioria das pessoas se sente impotente. A única coisa que está nas 
mãos delas são as escolhas que fazem no supermercado. Há oportunidades para a empresa 
que conseguir repensar suas intenções, principalmente aquelas relacionadas ao meio ambiente 
e à sociedade. As companhias devem transformar seus negócios como um todo. Devem 
enxergar sua atuação dentro de um sistema amplo. Aquelas que fizerem isso sairão da crise 
mais fortes e saudáveis.  
 
Gazeta Mercantil - Há um novo paradigma de negócios emergindo da crise?  
 
Sim, mas ele não é tão novo. Contudo, só hoje em dia um número maior de pessoas e 
empresas começou a reconhecer a importância da responsabilidade corporativa, por exemplo. 
Temos visto o crescimento gradual do interesse por temas correlatos. Não é algo exatamente 
novo, mas certamente esta crise está conectando esse novo paradigma com a ordem 
econômica atual. Uma das vozes mais articuladas nesse sentido é a do Barack Obama. Sua 
mensagem de união e necessidade de transformação tem inspirado pessoas de todo o globo. 
Os jovens têm respondido aos pronunciamentos de Obama e estão conscientes de quais 
empresas, produtos e marcas são parte da solução, quais reconhecem a voz desse novo 
paradigma. As grandes companhias estão desenvolvendo produtos que não são meros 
produtos de consumo, mas que enxergam os consumidores como cidadãos. As pessoas 
desejam ter voz, querem ser parte da solução.  



 
Gazeta Mercantil - Como o Brasil se situa dentro desse cenário? As empresas do País 
estão preparadas para lidar com a turbulência financeira?  
 
É difícil avaliar a situação de qualquer país. Todos dia há alguma surpresa que revela a 
gravidade da crise. Mas, pelo que vejo, o Brasil possui uma vantagem extraordinárias sobre as 
demais nações. O setor financeiro, setor o bancário, é mais resiliente do que o de outros 
países, por exemplo. O Brasil passou por tumultos quando o resto do mundo estava 
experimentando certo crescimento e prosperidade. Mas o País implementou regulamentações 
importantes. Além disso, há um vigoroso crescimento da classe média no Brasil, o que está 
criando um mercado interno que gera relativamente resistente à crise - digo relativa porque há 
impactos. Do lado negativo, pelo que tenho observado durante a minha estada, é que não dá 
para evitar a sensação de que há pouco conhecimento sobre o quão séria a crise ainda pode 
ser tornar no mundo todo e como isso, inevitavelmente, afetará o País. A vantagem é que o 
Brasil pode se preparar, pode se antecipar.  
 
Gazeta Mercantil - É possível lidar com a crise sem, por exemplo, demitir ou tomar 
medidas traumáticas?  
 
A forma como as empresas lidam com os empregados é uma das chaves para serem bem-
sucedidas em um momento como este. As pessoas que leem jornais e assistem aos noticiários, 
eles estão conscientes do que acontece. Por isso, as companhias devem estar em contante 
comunicação com elas. O pior é acreditar que a crise é apenas sobre crédito e dinheiro e tomar 
decisões ruins para as pessoas. Companhias assim vão sofrer mais. Algumas das maiores 
companhias do mundo estão ampliando a comunicação com os empregados e também os 
serviços disponíveis para os consumidores. Com isso, todos se envolvem para encontrar novas 
fontes de rendimento, inovar e reduzir custos. Existem medidas mais adequadas do que cortar 
pessoas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


