
N
ão é fácil estar em meio a uma tormenta e de-
cidir para onde remar. Alguém tem que guiar
o barco, para todos remarem na mesma direção
e não afundar a embarcação. Esse é o trabalho
do líder: conseguir que sua equipe siga e ob-

tenha bons resultados. Não apenas porque os demais sejam
seus subordinados e sim porque realmente confiam nele, em
sua atuação, acreditando que está tomando decisões corretas.

"São aquelas pessoas que têm credibilidade", diz Fernando
D'Alezzio, diretor do Centro de Negócios da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Peru (Centrum).

Isto é ainda mais importante quando a tormenta é uma crise
econômica mundial que assola grande parte das indústrias, o
consumo, o emprego. A tudo e a todos. "Uma característica de
um bom líder é se adaptar à situação que se vive", afirma José
Ruiz, diretor geral da Heidrick & Struggles, em Monterrey,



empresa de recrutamento e consultoria em liderança.
Segundo Ruiz, em momentos de crise, uma pessoa passa por

três questionamentos. Quando se dá uma urgência, pergunta: "o
que está acontecendo?" Depois de identificar a situação, avalia:
"como está me afetando, estou em risco?" E o terceiro passo é
assimilar a situação, ver o que acontece e o que deve ser feito.
As respostas a estas interrogações são as que um bom líder
responde tanto para ele como para toda sua equipe.

Por isso, a comunicação e a transparência são chaves. O
importante, dizem os especialistas, é diminuir a incerteza.
"Tempos de crise econômica são momentos em que as lide-
ranças se consolidam e duram", acrescenta Ricardo Aparício,

acadêmico do Ipade, na Cidade do México.
E como estão reagindo os líderes na América Latina? "Temos

que aprender desta lição", afirma D'Alezzio. "Temos bons ge-
rentes, mas não bons líderes." Segundo o acadêmico, na América
Latina falta uma visão em direção ao bem comum. Uma visão
de longo prazo e que foque além dos benefícios para os donos
da empresa e se estenda à sociedade. "A liderança não permeia
toda a organização", acrescenta Roberto Cabrera, especialista
da consultoria KPMG. "São tomadas decisões de maneira ade-
quada, mas não se cria uma visão nem se comunica".

Veja aqui as lições dadas e aprendidas por executivos da
América Latina em sua tarefa de liderar em meio à crise.

ESTRATÉGIA TRIPLA
(Rubens Ghilardi, presidente da Copei)

Durante uma crise, produtores de insumos básicos costumam ser afetados na esteira da
queda na demanda por bens mais complexos. Por isso a Copei, que atua em geração,

transmissão e distribuição de energia elétrica, além de telecomuni-
cações, adotou uma estratégia baseada em três pilares, segundo
Rubens Ghilardi, presidente da empresa: proteção do caixa para
manter investimentos sem a necessidade de empréstimos; redução
das despesas para evitar cortes de pessoal e adiamento do repasse
aos consumidores. No primeiro trimestre do ano, a receita líquida
da Copei cresceu 3,2%, para R$ l ,35 bilhões, apesar de uma queda
de 3,3% no consumo industrial (exceto consumidores livres). •



Competir com a Telcel não tem sido fácil para a divisão móvel
da Telefônica (Movistar) no México. Embora falte muito para

alcançar a liderança no México, a Movistar tem crescido bastan-
te. Em março passado, contava com 15,5 milhões de linhas de
clientes móveis, 17% a mais do que no mesmo mês de 2008. E
a empresa continua focada na rentabilidade e em medidas para
controlar os custos ante um cenário crítico. •

"Elementos-chave da liderança se traduzem
em reuniões freqüentes com o pessoal,
intensificar o contato com os clientes e
encabeçar um esforço coordenado de redução
de custos,"

Maior empresa de softwares de gestão integrada no Brasil
e nona maior do mundo, a Totvs se fundiu com a Datasul

em julho de 2008, pouco antes do estouro da crise financeira.
Apesar das dificuldades inerentes à integração das operações,
no primeiro trimestre deste ano a empresa registrou crescimento
recorde de lucro (de 121,4%), e aumento de 88,8% na receita
líquida. Segundo Laércio Cosentino, presidente da companhia,
o crescimento se deu em função de ganhos de sinergia. "Outro
fator que nos ajudou foi fornecer uma soma de ofertas - técnicas,
operacionais e administrativas", afirma. •

m setembro do ano passado, um mês depois de adquirir a cons-
trutora Serpal, Juan Quirós, presidente do grupo Advento, de

engenharia e construção, viu-se frente à crise. Apesar do susto
e do congelamento temporário do mercado, o empresário

decidiu pagar para ver. E diz não se arrepender do
investimento. "Vendemos serviço, inovação tec-
nológica, soluções técnicas. Nosso grande ativo
são as pessoas. Sempre trabalhamos com reserva
de caixa, e tivemos que usá-la para manter um
bom grupo de profissionais", diz. •



Osetor habitacional no México é parte do plano
anticíclico do governo Felipe Calderón, pois seu

impulso fomentaria também a construção e a atividade
econômica em geral. Bom para Gerardo de Nicolás,
presidente da Homex, que registrou vendas de US$
276 milhões no primeiro trimestre, alta de 8,3% em
relação ao mesmo período de 2008. De Nicolás de-
cidiu reduzir os investimentos em compra de terras
e em ativos em 23% em comparação com a média
dos últimos cinco anos. •

Após ter perdas de quase
US$6 milhões em 2008,

o ajuste de tarifas durante
o primeiro trimestre deste
ano levou a seguradora a
faturar, em prêmios líquidos
de seguros, pouco mais de
US$ 100 milhões, ou 10%
a mais que no ano passado.
David Saettone, gerente
geral da empresa, respira
mais aliviado. "As empre-
sas e as pessoas deixam de
adquirir seguros em tem-
pos de crise", diz Saettone.
"Nosso principal desafio está
em gerar estratégias para
afrontar as circunstâncias
de mercado." •

Oano não tem sido fácil para o Grupo Financeiro HSBC no México. Espera-se que a economia
mexicana se contraia 7,3%, segundo as previsões mais recentes do FMI. A isso se somam

a contínua baixa na taxa de juros por parte da autoridade monetária e a volatilidade do tipo de
câmbio do peso mexicano frente ao dólar americano. Com tudo isso, neste período, o lucro líquido

do HSBC no país foi 63,8% menor do que no primeiro trimestre de 2008, alcançando US$ 60
milhões aproximadamente. "O complexo cenário econômico e financeiro tem afetado de
maneira muito importante o ânimo e a confiança dos investidores, os produtores e consu-
midores no mercado", disse Luis Pena, diretor geral do HSBC no México. "Em uma boa
medida, parte da queda na atividade comercial é explicada por esse fator psicológico." •



(telemarketing e outras formas de
atendimento a clientes), a Atento,
do grupo Telefônica, tem hoje 73
mil funcionários localizados em
seis capitais brasileiras (São Pau-
lo, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Salvador e Goiânia) e outras cinco
cidades do interior (Campinas, São

Bernardo do Campo, São Caeta-
no do Sul, São José d os Campos

e Ribeirão Preto). No ano pas-
sado, faturou R$ 1,737 bilhão,
número que representa cresci-
mento de 24,2% em relação a
2007. Com clientes do porte de
Coca-Cola, Nestlé, Ford, Fiat,
Unibanco, Banco do Brasil,
Samsung e da própria Tele-
fônica, a empresa optou pela
estratégia da diferenciação
para manter-se competiti-
va, diz Agnaldo Calbucci,
seu presidente no País. •

Com Dubes Sonego, São Paulo, Oscar Pomar, Lima,
Matías Rodo, Santiago e Antônio Delgado, Miami •
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