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De que lado você está?
Em crises, há aqueles que choram e outros que vendem lenços. Palmas
para quem enxerga oportunidades em momentos de turbulência

Já estou cansado de ouvir falar do
tal ideograma chinês que repre-

senta crise e oportunidade. Há tam-
bém a frase de Winston Churchill,
que num discurso durante a guerra
lembrou que é preciso vir a escuri-
dão para que as estrelas brilhem.
Pessoalmente, prefiro, para me ins-
pirar, a frase que ouvi de Guilherme
Paulus, presidente do conselho de
administração da CVC, a maior em-
presa de turismo nacional. Paulus
construiu o seu negócio ao longo de
três crises sucessivas e resume as-
sim sua experiência: "Nas crises, há
os que choram e os que vendem len-
ços". O leitor pode fazer a sua esco-
lha, mas uma coisa é certa: crise não
é hora para encolher. Ao contrário.
É preciso trabalhar mais, venden-
do lenços para quem precisa deles.

Se olharmos para o passado, vere-
mos que a história moderna do Brasil
se fez durante as crises, algumas até
puramente nossas, diferentemente
da atual. A mais longa perdurou dos
anos 80 até o início do século 21, pe-
ríodo conhecido como o das décadas
perdidas. O Brasil parou e o PIB per
capita recuou. No entanto, muitas em-
presas prosperaram e setores inteiros
tomaram forma no país. Foi em tem-
pos de crise que evoluíram as teleco-
municações, a informática e a educa-

cão superior. Foi também durante as
décadas perdidas que o varejo brasi-
leiro se modernizou, a indústria side-
rúrgica renasceu e os trens voltaram
a correr sobre os trilhos. Ainda nesse
período, estruturaram-se as grandes
plantações de soja e a liderança brasi-
leira no suco de laranja. Poderíamos
citar outros exemplos, para mostrar
que num país como o Brasil sempre
haverá oportunidade para crescer.

Vejam o que aconteceu com a Es-
cola Superior de Propaganda e Mar-
keting, que dirigi nessa época. Em
1980, era uma pequena escola, sem
muita expressão. No ano 2000, en-
quanto o país encolhia, a ESPM havia
se tornado um centro de ensino de

vanguarda, com cerca de 9 mil alunos.
O segredo desse crescimento tem

nome. Chama-se orientação para o
mercado. Identificamos nichos de
oportunidades que escapavam aos
demais e nos preparamos para con-
quistá-los, inovando de duas manei-
ras: nos processos e nos cursos ofere-
cidos. Creio que o mérito maior, em
todos esses casos, está na inovação.

Por definição, tempos de crise são
tempos para inovar, passar o negócio
a limpo e rever a própria natureza da
empresa. Na turbulência atual, há
duas perguntas básicas a serem res-
pondidas: 1. Quais as novas necessi-
dades que surgirão em nosso merca-
do?; e 2. Como atendê-las antes e/ou
melhor do que nossos concorrentes?

Inovação não é privilégio de gran-
des empresas. Aliás, a forma mais efi-
ciente de inovar é por meio da utiliza-
ção de recursos já existentes, mas de
forma diferente, como mostra esta his-
tória de Thomas Edison. Conta-se que
o inventor morava em uma casa com
jardim e seus amigos reclamavam do
portão, que era muito duro para abrir.
Descobriu-se, depois, que Edison
havia adaptado ao portão um dispo-
sitivo que acionava a bomba do poço
cada vez que o portão era aberto.
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