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Crise ou oportunidade?
Acácio Rosa de Queiroz Filho*

A milenar sabedoria chinesa nos ensina que a crise também pode ser interpretada como oportunidade. Isto porque
as duas palavras são representadas pelo mesmo ideograma. Depende da maneira como encaramos. Aplicando
esta linha de pensamento à vida corporativa passamos a compreender que os momentos de crise são aqueles em
que os clientes estão mais sensíveis em todos os sentidos. Para os fornecedores que souberem aproveitar,
períodos de instabilidade podem representar uma boa chance de apresentar soluções, cativar e dar tranquilidade
aos clientes. Porque é justamente quando enfrenta um problema que se percebe com quem se pode contar. Ou
seja, é quando o cliente vai perceber o verdadeiro valor de seus parceiros.
Existem fornecedores que se afastam durante uma crise por motivos variados: em momentos de reestruturações
por receio de o cliente não honrar os pagamentos; no caso de uma denúncia por duvidar da idoneidade da
empresa; quando um executivo comete um erro na gestão por pensar ser apenas incompetência sem ao menos
tentar entender o que o levou a tomar tal atitude. Ou simplesmente porque muitas pessoas não toleram ficar ao lado
de executivos que, por tomarem decisões erradas, são considerados fracassados.
Mas como uma empresa vai se reerguer se todos que poderiam ajudar vão embora? É a mesma situação se você
fica doente e seu plano de saúde nega atendimento, seus amigos e familiares vão embora e você não consegue
crédito nem para comprar remédios. Com este cenário, como voltar a ser saudável?
Lembrando Henry Ford, fundador da Ford, “o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo; desta
vez, de maneira mais inteligente”. O pensamento nos leva a crer que os parceiros que estiverem por perto têm uma
grande chance de crescer também quando a empresa sair da crise.
Por isso, a confiança entre os parceiros é fundamental para a empresa superar os maus momentos. Eles não
devem se aproveitar da vulnerabilidade, mas sim apoiar e ganhar a confiança e, com isso, terão um retorno positivo
quando a empresa se reerguer.
E, em um cenário desafiador de constantes mudanças, as crises estão no limiar de qualquer empresa. Basta ficar
atento para saber o momento certo de apostar em um cliente que enfrenta dificuldades. Com certeza, quando a
crise acabar todos sairão fortalecidos.
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