É “chover no molhado” dizer que
estamos em crise. Mas, não é
“chover no molhado” identificar o
que ela nos ensina e o que leva
algumas organizações a serem
menos afetadas por ela.
Primeiro, o que é resiliência? Para
a física, é a capacidade de um
material voltar ao seu estado
normal depois de ter sofrido
tensão. Para uma organização,
seria a capacidade de manter
sua estratégia e objetivos depois
de ter sofrido todas as tensões
vindas do mercado - econômicas,
políticas, tecnológicas, culturais,
concorrenciais, etc.
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O que a crise nos ensina?
Avaliando mercados que passaram
por recessões, observou-se que
durante a euforia econômica, as
organizações deixaram de fazer
adequadamente a lição de casa:
descuidaram-se da produtividade;
negligenciaram com colaboradores
de baixa performance; mantiveram
produtos com baixo giro no portfólio;
adiaram projetos de inovação (em
produto, em processo, em gestão)
porque não tinham tempo para focar
nas mudanças ou porque tudo ia
muito bem; não desenvolveram
novos clientes, canais, mercados
para tornar-se mais competitivas e
diluir riscos e passaram a aprovar
gastos que antes não aprovariam.
Opostamente, identificou-se
que, as organizações que foram
menos afetadas, fizeram tudo ou

quase tudo ao contrário.
Usaram o período de
pujança para inovar de
forma plena - buscaram
novas formas e mercados
para atuar; provocaram
seus colaboradores a
sugerirem mudanças em
suas rotinas; melhoraram
seus controles, etc.
Também criaram produtos
e serviços com mais valor
agregado; atenderam
melhor seus clientes;
retiveram pessoas de boa
performance; qualificaram
seus colaboradores e foram
muito disciplinados, inclusive
orçamentariamente.
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RESILIÊNCIA ESTRATÉGICA

Se refletir um pouco,
perceberá que a grande
maioria das pessoas faz
exatamente a mesma coisa
em seus lares. Conta gorda,
gasto desenfreado. Apertou,
corta tudo.
Tanto um gestor de uma
empresa, quanto o gestor de um lar, nesse sobe e desce radical
(ora pode tudo e ora não pode nada) deixam de lado algo muito
importante: o objetivo de longo prazo. Cortam gordura, carne e
osso, como costumo falar, e fragilizam absurdamente o futuro.
O bom gestor é aquele que sabe tomar decisões no curto prazo,
encontrando alternativas para que a missão e os objetivos
estratégicos da organização sejam cumpridos de forma exemplar,
mesmo que na crise utilizem caminhos diferentes e mais
demorados. Pessoas e organizações que conseguem isso com
todo o calor do mercado, são resilientes. Possuem resiliência
estratégica.
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