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s protestos que se espalha
ram pelo País nos últimos 
meses tiveram como esto
pim o preço das passagens 
do transporte público. Mas, 
em pouco tempo, o coro dos 

descontentes foi ganhando novas vozes. 
Na pauta, a deficiência dos nossos serviços, 
problemas na educação, saúde e um basta 
na corrupção. Durante as manifestações, 
a linha entre indignação e vandalismo foi 
cruzada diversas vezes. As principais capi
tais ficaram em polvorosa, bem como os 
seus respectivos governantes. 

Em cadeia de rádio e TV, a presidente 
Dilma Rousseff propôs uma reforma polí
tica, falou-se em plebiscito e austeridade 
com os gastos públicos. Ao mesmo tempo, 
o noticiário econômico falava em queda 
do PIB, aumento da taxa básica de juros 
e de uma alta expressiva do dólar - que 
chegou a custar 2,27 reais (a maior alta 
em 4 anos). 

Ou seja, até o mais otimista e menos 
alarmista de todos sabe que o País está 
vivendo um momento turbulento. Nin
guém (e nenhuma categoria profissional) 
vai passar ao largo desta história. A RAP 
aprofundou-se no tema e foi buscar indí
cios de quais serão os impactos e reflexos 
para os administradores neste delicado ce
nário social e político. Mais do que isso: 
qual deve ser a postura do administrador 
em uma época de incertezas? 

Cautela e pressão 
Para o administrador Alfredo Setúbal, 

vice-presidente executivo e diretor de Rela
ções com Investidores do Itaú/Unibanco, o 
momento é de cautela. "Você vai encontrar 
variáveis que irão afetar o câmbio. Aliás, a 
volatilidade do câmbio veio para ficar. As 
empresas precisam estar atentas a essa 
mudança de patamar", diz. Setúbal prevê 
dificuldades para o mercado financeiro e 
prega o cuidado no planejamento de ven
das e gestão de caixa. "O ambiente político 
e econômico pode continuar complicado 
por muito tempo. Não podemos esquecer 
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diferente: a queda do PIB, as turbulências 
sociais e econômicas criaram um campo 
de desconfiança". 

Essa diferença de percepções pode, 
segundo Ito, gerar uma série de proble
mas em termos administrativos. Para 
ele, quem administra grandes empresas 
(multinacionais) pode enfrentar pres-

sões da matriz para compensar o cres
cimento tímido de seus países de origem. 
"É nessa hora que o administrador não 
pode cair na armadilha dos números 
maquiados e informações fraudulentas. 
A pressão por decisões ousadas podem 
levar ao erro", diz Ito. 

Gerenciamento de risco 
A expressão que não deve sair da ca

beça dos administradores em momentos 
como esse é "gerenciamento de risco". 
Como manter o fluxo de caixa, o poder 
de inovação e os parâmetros de uma boa 
administração em um período de tantas 
incertezas. "Cortar custo também é cortar 
conhecimento. Muitos cortes podem levar 
ao colapso de uma empresa. Felizmente, 
existem outros fatores que podem ser 
controlados, como encontrar e investir 
em suas vantagens competitivas, buscar 
novos mercados e, é claro, continuar per
seguindo inovações dentro da própria 
empresa", afirma Ito. "Basicamente, o ad
ministrador precisa se adaptar a qualquer 
circunstância", completa. 

O especialista em Planejamento Es
tratégico, administrador Marcos Morita, 
pede atenção ao ambiente externo e às 
estratégias: "O administrador deve estar 
atento ao momento, verificando de que 
maneira isto pode afetar o ambiente de 
negócios no qual está inserido. Há que se 
tomar cuidado também para não tentar 
pegar 'carona', o que poderia soar falso à 
imagem da empresa. Em suma, o adminis
trador neste momento deve ter em mente 
a máxima de que: o ambiente é quem di
rige a estratégia, que, por sua vez, molda 
a organização". 

A voz das ruas 
Não são apenas os problemas econômi

cos que podem refletir dentro das empre
sas. Os protestos de rua também trazem 
grande impacto para o cotidiano dos ad
ministradores. "Sim, eles (os protestos) 
podem atrapalhar as empresas no curto 
e médio prazo, seja devido à queda de pro-
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dutividade pelos dias dispensados mais 
cedo, depredações e insegurança... Tudo 
isso também pode reduzir o consumo. Um 
empresário que tenha tido prejuízos com 
as manifestações pode retardar as con
tratações, por exemplo. Um profissional 
liberal pode ter prejuízos por pacientes e 
clientes que desmarquem seus horários...", 
enumera o professor Morita. 

Ainda assim, Morita não acredita que 
o profissional deva se colocar contra as 
manifestações: "As manifestações trouxe
ram esperança de que algo ainda possa ser 
melhorado - apesar de todas as mazelas 
a que somos submetidos diariamente. Os 
jovens colocaram a boca no trombone, 
como há décadas não se via. Foi bonito de 
ver. Apesar, é claro, dos vândalos de plan

tão e dos congestionamentos que tiram o 
sono das grandes cidades". Sobre possíveis 
resultados, o professor é um pouco mais 
cético: "Como tudo no governo, acredito 
que ainda demorará muito para termos 
algum retorno, porém menos mudanças 
e mais transparência nas regras podem 
ajudar a melhorar a confiança nos pilares 
da economia". 

Mestre em administração pela FGV-EA-
ESP e PhD em Business Administration 
pela Manchester Business School, Rafael 
Alcadipani alerta para o fato de que as 
manifestações não são apenas contra o go
verno. "Bancos e concessionárias também 
foram depredadas. Existe uma insatisfação 
com o mundo corporativo. A sociedade 
tem uma percepção que governo e empre
sariado são uma coisa só - principalmente 
no que diz respeito à corrupção", afirma. 

Para Alcadipani, uma espécie de "caixa 
de pandora" foi aberta pelo grito das ruas. 
"Os altos salários dos executivos, a cen
tralização de decisões na mão de certos 
grupos de poder, a exclusão da maioria, 
distribuição de renda...Tudo isso está em 
jogo. Existe uma janela de mudanças, mas 
não é possível afirmar se vamos aproveitar 
esse momento", diz. Além disso, a so
ciedade precisa ficar atenta para quebrar 
aquela máxima de que algumas mudanças 
são feitas apenas para que tudo perma
neça no mesmo lugar. Nada de diferente 
acontecer na sociedade também é uma hi
pótese. Hoje, honestamente, nós temos 
mais perguntas que respostas", completa. 

O presidente da Rossi Residencial, João 
Rossi, acredita que a resposta, que muitos 
estão buscando, está justamente no traba
lho do administrador. "Estamos passando 
por um problema de gestão pública. O 
País precisa de administradores em postos 
chaves, em agências reguladoras e minis
térios. Precisamos de administradores na 
vida pública, profissionais com a cartei
rinha de boas universidades e com boa 
formação intelectual. O que temos hoje é 
muita gente com carteirinha de partidos. 
Precisamos de técnicos", afirma. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 36, n. 325, p. 10-15, jul. 2013.




