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Historicamente, a definição de liderança forte em 
crises é a que corta custos rapidamente, demitindo 
pessoas. É hora de rever esse conceito POR TOM VAN DER LUBBE

A SEGUNDA E A TERCEIRA ONDAS 
DA COVID-19 estão dando continui-
dade a um movimento que prevíamos 
limitar-se à primeira. Muitas organiza-
ções – incluindo algumas das principais 
marcas globais – continuam a demitir um 
número grande de pessoas. O corte de 
cabeças nas guilhotinas organizacionais é 
frequente em tempos de crise – especial-
mente em empresas de grande porte. Isso 
acontece, como sabemos, para os executi-
vos darem satisfação de que estão toman-
do atitudes rápidas e com determinação. 
Mas esse tipo de “liderança forte” não é 
forte de fato – trata-se de selecionar no-
mes numa planilha e anunciar demissões 
por meio de um e-mail ou de uma chama-
da do Zoom. Liderança forte é o oposto 
disso – é evitar demissões. 

Você pode estar pensando que o con-
selho de evitar demissões é algo da boca 
para fora, que a gente fala para os outros 
fazerem. Ou que é discurso de europeu, 
que não se aplica a mercados emergentes. 
Porém, para os dois argumentos, a realida-
de mostra o oposto disso. 

Posso começar falando, por exemplo, 
da minha empresa, a Viisi, uma consulto-
ria especializada em hipotecas sediada em 
Amsterdã, Holanda. Na Viisi, a primeira 
quarentena nos pegou de surpresa – fica-
mos com medo da recessão, e esse medo 
persiste. Porém, estávamos preparados 
para essa queda, após um período contí-
nuo de crescimento; isso quer dizer que 
já tínhamos uma estratégia para enfrenta-
mento de crise que colocava as pessoas em 

primeiro lugar – porque, para nós, o difícil 
é escolher as cabeças a cortar na planilha. 
Então, quando o coronavírus chegou, nós 
só seguimos o plano de crise. Foi útil para 
nós, gestores, que ficamos sentados pla-
nejando o fluxo de caixa, e foi útil para os 
funcionários que temem ser demitidos, 
porque os ajudou a pensar em possíveis 
soluções em vez de ficarem “paralisados” 
como uma presa diante do predador. Aca-
bamos crescendo durante a pandemia.

Agora, saindo da Europa e indo para os 
Estados Unidos, trago o exemplo da Gra-
vity Payments, uma empresa de serviços 
financeiros e processamento de cartões de 
crédito fundada em 2004, em Seattle, que 
registrou uma queda de 55% na receita. Seu 
CEO, Dan Price, tinha que escolher entre 
demitir 20% dos funcionários e declarar 
falência. Ele recusou ambas as opções e 
resolveu utilizar a inteligência coletiva 
da empresa. Explicou a seu pessoal como 
andavam as finanças e pediu que dessem 
ideias. Juntos, decidiram que cada um di-
ria quanto estava disposto a sacrificar num 
corte salarial. Como Price foi transparente, 
os demais toparam se sacrificar para man-
ter o negócio sobreviver. Funcionou.

Demitir não só é desumano como é 
ruim para seu negócio. Por quê? Porque, 
mais dia, menos dia, isso vai prejudicar 
sua empresa, seja pela ruptura na opera-
ção – a estrutura enxuta demais faz piores 
entregas ao cliente–, seja porque desengaja 
as pessoas, seja pela reputação arranhada. 
Quando as empresas passaram vários anos 
tendo lucro e demitem na primeira crise 

que aparece, o que costuma acontecer é elas 
parecem imorais e desumanas aos olhos do 
público. Pior ainda: essas empresas trans-
mitem uma imagem de serem fracas, ine-
ficientes. Na visão do mercado, empresas 
fortes cuidam de seus funcionários. Além 
disso, ver as pessoas como números (sejam 
muitas e desconhecidas da alta gestão, se-
jam poucas e rostos familiares) e não como 
pessoas é cada vez mais uma ação condena-
da. E retaliada de algum modo, por boico-
tes de consumo, cancelamentos etc.

O grande construtor de negócios em 
crises é a solidariedade.

A história mostra
A história ensina que empresas que tra-

taram melhor seu pessoal em tempos difí-
ceis geralmente emergiram como vencedo-
ras no longo prazo. Isso pode ser conferido, 
por exemplo, no livro A empresa viva, escri-
to por Arie de Geus no fim dos anos 1990. 
A obra traz uma série de casos e estatísticas 
provando que empresas que respondem a 
crises de maneira humanitária e colocam as 
pessoas em primeiro lugar se saem melhor. 

É a solidariedade, stupid!

Em minha opinião, o melhor desempenho 
não deveria ser o motivador principal para 
agir da maneira correta, mas, se for isso 
que mais importa na mesa, saiba que a ten-
dência é rigorosamente essa. Então, é fácil 
reunir dados para, numa discussão com 
acionistas, argumentar que do ponto vista 
econômico evitar demissões é uma estraté-
gia melhor durante crises.

A estratégia da Viisi
Não inventamos uma “estratégia de evi-

tar demissões”, mas podemos compartilhar 
nosso bom senso passo a passo.

1.  A premissa clara: colocar as  
pessoas em primeiro lugar
As pessoas esperam solidariedade em 

tempos de crise por uma razão simples – 
esperam ser tratadas por seus empregado-
res como seres humanos, não como recur-
sos humanos. A natureza humana é nobre, 
não é egoísta: a maioria dos humanos ajuda 
os outros quando necessário. Assim foi a 
evolução da espécie. Portanto, nosso ponto 
de partida no plano da Viisi foi totalmente 
claro: “Estamos nessa juntos”. Essa decisão 
foi tomada a priori e conhecida por todos. 
Todo mundo sabe que, se vier uma crise, 
nosso compromisso será com a ideia de 
não demitir em massa.

Muitas vezes nos perguntam: como 
você pode assumir essa posição se a em-
presa perder muita receita? A resposta é 
simples: é tudo uma questão de mentalida-
de de “nós”, em vez da mentalidade de “eu” 
ou de “alguns de nós”. A premissa é que 
estamos juntos nessa. Isso significa que 
nunca demitiremos pessoas durante cri-

ses? Não. Mas significa que todas as outras 
opções devem ser esgotadas primeiro. E 
que essa é uma discussão necessariamente 
do grupo.

2. A pior hipótese: receita zerada
O dinheiro é o rei, ainda mais em tempos 

de crise. Então, como lidar com isso? Sem-
pre fomos transparentes e compartilhamos 
a situação financeira; todos os funcionários 
podem ver nossas contas bancárias. Portan-
to, em tempos de crise, todos sabem exata-
mente quanto dinheiro temos e de quanto 
precisamos para sobreviver àquela situação. 
A cultura da transparência radical é uma 
vantagem nossa. Não precisamos mudar a 
política para discutir como está o caixa.

Embora ninguém saiba quanto tempo a 
crise vai durar, podemos presumir que ela 
é temporária; o fim depende da recupera-
ção da economia. Então, deve-se traçar um 
cenário para a pior hipótese com a equi-
pe: quantos meses ficaremos sem operar? 
Quais são nossos fundos atuais? Onde te-
mos um déficit? Esses devem ser os pontos 
de partida.

Na Viisi, estimamos vendas zeradas por 
três meses. Essa pior hipótese era nosso 
ponto de partida. Dali, as coisas só podiam 
melhorar. E a receita nem zerou. Surgiram 
mais clientes do que o esperado – eles po-
dem surgir para qualquer empresa, assim 
como pode vir alguma ajuda do banco ou 
do governo. Porém, o cálculo com a recei-
ta zerada criou uma base. Tínhamos mais 
que zero na receita no fim da primeira se-
mana. A equipe viu que o negócio estava 
melhor do que o estimado. Isso gerou uma 
dinâmica positiva.

3. O caixa: gerar liquidez
Uma vez que você estabeleceu alguma 

previsão financeira, a ordem é buscar novas 
soluções com sua equipe – coletivamente. 
Lembre que o ponto de partida – sempre, 
porém mais ainda em tempos difíceis – é li-

derar pelo exemplo, o que significa que nós 
colocamos dinheiro na companhia para 
fortalecer a posição de seu caixa ou redu-
zimos nossos salários. Já fizemos isso antes 
da pandemia. Nosso mantra é “Acionistas 
vêm por último” – ele faz parte de nossa 
cultura e significa “Acionistas agem primei-
ro para gerar dinheiro”. Só depois de fazer 
isso é que você tem o direito de perguntar 
a sua equipe sobre o sacrifício que ela pode 
fazer. A redução no salário é temporária; 
depois o valor volta ao que era. E as pessoas 
trabalharem menos horas para justificá-la 
é uma boa estratégia também. Na verdade, 
o mais inteligente é focar não as horas, mas 
manter a produtividade total [o que é pro-
duzido pelo conjunto dos funcionários] en-
quanto se reduz os custos e/ou se preenche 
a lacuna da liquidez. A inteligência coletiva 
arruma as soluções criativas para isso.

4.  Solidariedade: todos por um  
e um por todos
Nesta pandemia, vimos no mundo in-

teiro comportamentos mais humanos. E 
é mais fácil ajudar pessoas que você já co-
nhece do que estranhos, como vizinhos se 
oferecendo para fazer as compras uns dos 
outros. É mais fácil ajudar gente em quem 
você confia, como o colega de trabalho. Se 
sabe que seu colega cria o filho sozinho, 
enquanto você não tem filho, ou tem, mas 
conta com o apoio do cônjuge, talvez você 
queira trabalhar mais para cobri-lo.

DONOS DE PEQUENAS E MÉDIAS EM-
PRESAS não costumam escrever artigos 
para a MIT Sloan Managment Review, 
mas, muitas vezes, podem ser benchmar-
ks de uma gestão humanizada, baseada 
em solidariedade.  
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A premissa é que  
todas as opções serão 

esgotadas antes  
de demitir; e que 
demissões são  
sempre uma  

decisão coletiva


