
Se você liderar uma 

organização por algum 

período de tempo, não 

há escapatória: você vai 

lidar com as crises

A defi nição mais prática 
de crise é quando nós 
olhamos uma situação 

e simplesmente não podemos 
dizer: vamos deixar isso pra lá. 
Sua equipe não vai esquecer, 
você não vai esquecer, simples-
mente não é possível passar 
batido por ela. Quando isso 
acontece, você está em uma 
crise e, como líder, precisa 
fazer algo a respeito. Alguns 
líderes demoram a identifi car 
quando esse momento chega 
e muitas vezes relutam em 
aceitar o fato de que ele é parte 
do problema. 

Quanto mais tempo você de-
morar para admitir seus erros, 
pedir desculpas e enfrentar 
os problemas de frente, mais 
complexa será a crise que terá 
que lidar. E permita-me ser bem 
transparente com você, se crises 
estão sempre acontecendo ao 
seu redor, você é o problema. A 
boa notícia é que é no momento 
de crise que o líder tem a maior 
oportunidade de se destacar 
e mostrar a que veio. É nesse 
momento que a equipe mais 
precisa do líder para desenvol-
vê-la. Pense bem, se a equipe já 
estivesse totalmente pronta ou 
se não existisse crise, o líder não 
seria necessário. 

Existem basicamente três 
tipos de líderes no tocante a 
crises. Aqueles que percebem 
sua chegada com bastante 
antecedência e conseguem 
lidar com ela antes que, de 
fato, se instale. Um segundo 
grupo que não percebe sua 
chegada, mas assim que ela 
aparece consegue lidar de 
forma efi caz; e há um terceiro 
grupo que é acertado em cheio 
e posto de joelhos e não sabe 
sequer de onde veio o golpe. 
Meu objetivo é evitar que você 
caia no terceiro grupo.

Alguns passos são funda-
mentais para lidar com a crise 
de forma efi caz. Ao colocá-los 
em prática, você não somente 
sairá mais rápido da crise, 
como sairá mais forte.
 1) Descubra e defina o 

verdadeiro problema - 
Conforme citado pelo es-
pecialista em liderança 
Max Dupree, “A primeira 
responsabilidade de um 
líder é defi nir a realida-
de”. Muitas vezes líderes 
se pegam apagando in-
cêndio e lidando apenas 
com as consequências 
da crise. Enquanto você 
não identificar o que 
está causando o fogo de 
forma clara e objetiva, 
não poderá de fato extin-
gui-lo. Nesse processo, 
é recomendável buscar 
ajuda de líderes mais 
experientes. Você não 
é o único a passar por 
esse problema, alguém 
provavelmente já passou 
e sobreviveu a ele. 

  Quando você busca a 
opinião de sua equipe 
e de líderes mais expe-
rientes, isso amplia sua 
gama de ferramentas e 
então pode lidar com a 
situação de forma mais 
adequada. Como disse 
Abraham Maslow, “Se 
a única ferramenta que 
você possui é um mar-
telo, você tenderá a ver 
todo problema como um 
prego”.

 2) Seja rápido em agir - 
Uma vez identifi cado o 
problema, velocidade se 
torna essencial. Imagine 
por um momento uma 
aeronave em emergên-
cia. A velocidade dos 
pilotos em tomar as 
devidas providências 
assim que identifi cam 
o problema será o fator 

decisivo entre a morte e 
sobrevivência de todas 
as pessoas a bordo.

 3) Ofereça segurança por 
meio de sua confi ança e 
presença - Líderes não 
lidam com a crise por 
detrás de suas mesas 
ou trancados em seus 
escritórios. Eles entram 
em campo à frente de 
seu time. Para transmitir 
a confi ança necessária 
para que sua equipe 
permaneça com o moral 
elevado, coloque sempre 
em prática os três pontos 
fundamentais: 1 -Saiba o 
que você está fazendo, se 
sua equipe perceber que 
você está desorientado o 
pânico se instalará. 2 -Te-
nha um plano, isso mante-
rá a equipe produtiva e na 
direção correta para fora 
de crise. 3 -Permaneça 
calmo, dessa forma você 
manterá os ânimos sob 
controle e a confi ança 
elevada.

 4) Simplifi que os proble-
mas - É fundamental 
desatar os nós e tornar 
as coisas mais claras 
e fáceis de entender. 
Para simplifi car, elimine 
as reações emocionais 
do processo, principal-
mente as suas. Tratar 
uma crise com emoção é 
como tentar apagar um 
incêndio com gasolina. 
Coloque o problema no 
papel e depois reescreva 
de forma simplifi cada. 
Essa prática geralmen-
te elimina o “sobre” da 
sobrecarga.

 5) Identifi que e apoie os 
infl uenciadores - Para 
colocar esse passo em 
prática, faça as seguintes 
perguntas:

 • Quem são as pessoas 
de maior infl uência? 
Lembre-se quando 
líderes falam, as pes-
soas escutam. Você 
precisa saber quem 
são os líderes de sua 
organização.

 • O que essas pessoas 
pensam a respeito da 
crise?

 • Algum desses líderes é 
parte da crise?

  Peça ajuda para essas 
pessoas. Seu objetivo 
aqui é ter a maior parte 
dos infl uenciadores do 
lado certo da crise.

 6) Decida dar um passo de 
cada vez - Apesar da ve-
locidade ser fundamental 
no processo de resolução 
da crise, dar um passo de 
cada vez é também um 
quesito indispensável. 
Você não quer se atrope-
lar no processo e acabar 
gerando novas crises 
por afobação. Por esse 
motivo sempre coloque 
o primeiro passo em prá-
tica, avalie os resultados, 
faça os ajustes e somente 
então dê o próximo pas-
so. Dessa forma você 
terá um resultado mais 
consistente e com maior 
possibilidade de sucesso.

Crises são inevitáveis. Se 
você é um líder, você terá 
que conduzir sua equipe por 
várias delas ao longo de sua 
jornada. Ao fazê-lo, coloque 
esses passos em prática e suas 
chances de sucesso aumenta-
rão, mas acima de tudo, nunca 
se esqueça de sua integridade 
no processo. Assim como ao 
espremer uma laranja se ob-
têm o suco, ao se espremer 
um líder, o que há dentro dele 
vem para fora. 

A crise não forma as pessoas, 
apenas às revela.

(*) - É Coach e palestrante com 
experiência em desenvolvimento de 
equipes, especialista em liderança e 
membro licenciado do John Maxwell 

Team – a mais relevante equipe de 
formação de líderes do mundo

(www.ricardoresstel.com.br).
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Processo Físico nº: 0000963-03.2012.8.26.0191 Controle n° 179/2012 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: União Social Camiliana Requerido: Daniela Marangon. Edital de
Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000963-03.2012.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, DR(A). Paulo Eduardo de Almeida
Chaves Marsiglia, na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A(O) A Daniela Marangon, Brasileira, CPF/MF
Nº 369.593.378-01, RG Nº 42.932.276-8, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União
Social Camiliana, Requerendo O Cumprimento de Sentença Homologatória. Encontrando-se o Réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por edital, para os atos e termos da
Ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a dívida no valor R$ 9.098,82, sob pena de Multa de 10% (dez por cento), além dos
honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) e penhora de bens, na forma do artigo 523, parágrafo
1º, Do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, O réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, Aos 17 de Agosto de 2017.                (09 e 10)
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pagamento, de custas e honorários de advogados da autora, ou, no mesmo prazo, para oferecimento
de embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução forçada.
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de setembro de 2017.                                                                                               (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012502-57.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Rochelly Ferreira dos Santos, Brasileiro, RG 480993324, CPF 376.141.738-13,
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CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 5.667,47, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2017.                                               (09 e 10)
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos, contados do
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas
e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do CPC). Não sendo oferecidos os embargos no prazo
marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2017.                                                                       (09 e 10) VALCAPINOX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME. torna público

que recebeu da SEMA a Licença Prévia e de Instalação nº 128/2017, válida até 11/08/
2019 e requereu a Licença de Operação para Fabricação de Válvulas, Registros e Dispo-
sitivos semelhantes, Peças e Acessórios, sito à Avenida Santana do Mundau, nº 1208.
Cidade Parque Alvorada Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo15590/2017.
VANDERLEI COSTA EPP. torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº
143/2017, válida até 19/09/2021, para Fabricação de Máquinas-Ferramenta, Peças e
Acessórios, sito à Rua Florestópolis, nº 61. Cidade Parque São Luiz. Guarulhos/SP. Atra-
vés do Processo Administrativo 66732/2016.
FG COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE FRALDAS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 141/2017, válida até 20/09/2022, para
Fabricação de Fraldas Descartáveis, sito à Rua Barreiro Grande, nº 117. Cidade Parque
São Luiz. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 29488/2017.

Um gramado com pregos e minas enterradas, holofotes, cerca 

eletrifi cada e cães de guarda faziam das tentativas de travessia 

um verdadeiro terror para os “desertores” da Alemanha Oriental.

A estrutura quilométrica dividia o “mundo capitalista do 
mundo comunista” e “compartilhava” a Alemanha entre os 
vitoriosos da Segunda Guerra Mundial: a parte Ocidental, 

fi cou nas mãos dos Estados Unidos, França e Reino Unido; a 
Oriental, nas mãos da União Soviética. 

O muro, que no início não passava de uma grande cerca de 
arame farpado, começou a ser erguido à meia-noite e um do dia 
13 de agosto de 1961 por ordens do governo comunista da Ale-
manha Oriental. A justifi cativa era frear imediatamente a fuga de 
milhões de pessoas do lado Oriental e, com o passar dos meses, 
foi construída uma enorme estrutura de concreto, com direito a 
300 torres de segurança e até 20 bunkers.

Ao longo da barreira, havia ainda espaço para 260 locais para 
cães de guarda e bombas terrestres chegaram a ser instaladas 
em alguns pontos. Existia até mesmo um sistema de iluminação 
especial, para verifi car pegadas próximas ao muro, e os soldados 
tinham que tomar cuidado para não ultrapassarem os limites e 
serem considerados fugitivos.

Apesar de toda a segurança, estima-se que mais de 100 mil 
alemães orientais tentaram fugir para o outro lado da fronteira 

entre 1961 e 1989 e mais de 600 foram mortos durante a tentativa. 
Muitos também morriam por conta de “armadilhas” naturais, como 
a travessia de rios. No entanto, muitos historiadores afi rmam que 
soldados ajudavam, sob pagamento de subornos, aqueles que 
conseguiam chegar ao lado ocidental do muro.

A história da queda do muro de Berlim poderia ter sido diferente 
não fosse uma coletiva de imprensa. Durante a conversa com o 
porta-voz do Ministério da Propaganda, Günter Schabowski, foi 
informado que seria liberada a viagem de alemães do ocidente 
para o leste. Então, o jornalista italiano Riccardo Ehrman, que 
atuava como correspondente da ANSA na cidade, fez a fatídica 
pergunta ‘mas quando a lei entrará em vigor?’. ‘Imediatamente’, 
respondeu o alemão. No entanto, essa liberação ocorreria apenas 
no dia seguinte.

Porém, com as agências de notícias já publicando as matérias 
sobre essa nova informação, o povo do lado ocidental do muro 
foi até o lugar e começou a pressionar a abertura, iniciando a 
demolição do local. Já a reunifi cação, de fato, das duas Alema-
nhas ocorreu no dia 3 de outubro de 1990 e teve como principal 
político o então chanceler Helmut Kohl.

Apesar do lado Ocidental saber rapidamente da notícia, a TV 
estatal do lado Oriental evitou noticiar o fato e, quando o fez, 

Claro que teve gente que conseguiu passar de um lado ao 

outro. Estima-se que 10 mil tentaram, mas apenas metade teria 

conseguido, sendo que a grande maioria foi através de suborno. 

No dia 9 de novembro de 1989, uma enorme massa tomou 

os portões de Berlim e exigiu a passagem “imediata”. E os 

berlinenses de ambos os lados começaram a demolição de um 

dos maiores símbolos da Guerra Fria naquela mesma noite. 

Conheça fatos sobre o Muro 
de Berlim, que caiu há 28 anos
O dia 9 de novembro de 1989 é uma das datas mais emblemáticas da História moderna. Naquele 
dia, o “Muro de Berlim”, que separava a capital alemã em duas começou a ruir e o caminho para a 
reunifi cação foi aberto
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afi rmou que era necessária uma autorização para fazer a passagem. 
Enquanto isso, o tenente Harald Jäger liberou a passagem dos 
primeiros cidadãos ocidentais às 23h30 do dia 9 de novembro. 
Apesar do Muro de Berlim ter caído há quase 30 anos, a ideia 
de construir barreiras para impedir a passagem - ou a fuga - de 
pessoas ainda continua viva em muitos países.

Em junho de 2015, o porto francês de Calais inaugurou uma bar-
reira para impedir que imigrantes entrem ilegalmente em barcos 
e naveguem pelo Canal da Mancha até o Reino Unido. Também 
por causa da atual crise imigratória na Europa, o governo da 
Hungria ergueu um “muro defensivo” na fronteira com a Sérvia. 
A barreira de 175 km tem quatro metros de altura é é feita de 
arame farpado. A crise atual gerou dois outros muros - um entre 
a Áustria e a Itália, que teve a construção suspensa após acordos 
políticos, e outro entre Macedônia e Grécia (ANSA).

A revisão do PIB relativo a 
2015 mostrou que a economia 
do país caiu naquele ano em 
volume 3,5% e não 3,8%. A 
constatação é do IBGE, que 
divulgou ontem (9), no Rio de 
Janeiro, o Sistema de Contas 
Nacionais 2010-2015. Revisa-
dos, os números indicam que 
o PIB de 2015 fechou em R$ 
5,996 trilhões.

Os dados são sempre revisa-
das durante os dois anos sub-
sequentes ao período de refe-
rência (2015), “com a fi nalidade 
de apresentar um resultado 
mais detalhado e estruturado 
da situação econômica do país”.

As informações revisadas 
indicam que a maior queda 
por setor em 2015 ocorreu na 
indústria (5,8% em relação a 
2014), seguida pela agropecuá-
ria (3,3%) e serviços ( 2,7%), o 
primeiro resultado negativo na 
série com início em 1996. O PIB 
per capita caiu 4,3% fechando 
em R$ 29,324 mil, em relação 
a 2014 – a maior queda desse 
indicador desde o início da série 
histórica em 1996. Segundo 
os números hoje divulgados, 
as quedas mais recentes ocor-

Maior queda do PIB em 2015 ocorreu na indústria (5,8%), 

seguida pela agropecuária (3,3%). 

IBGE revisa PIB e economia teve queda 
menor que a anunciada em 2015: 3,5%
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aumento de 6,4% na renda, 
superior ao do consumo que 
cresceu naquele ano 5,4%”. 
A revisão dos dados indica 
que o setor externo foi o 
único a contribuir positiva-
mente para o PIB de 2015, 
com crescimento de 6,8% no 
volume exportado de bens e 
serviços, enquanto as impor-
tações fechavam em queda de 
14,2% - a maior baixa desde 
os -15,1% de 1999.

Quanto ao setor de serviços, 
que teve a primeira queda da 
série iniciada em 1996, das sete 
atividades pesquisadas, apenas 
a atividade administração, de-
fesa, saúde, educação pública 
e seguridade social fechou 
com crescimento em relação 
a 2014: 0,2%. Já a queda de 
7,3% do setor de comércio foi 
infl uenciada pela retração nas 
vendas de produtos industriais. 
Responsável por 62,5% do PIB, 
a queda de 3,2% no consumo 
das famílias exerceu o principal 
impacto negativo na compo-
sição do PIB de 2015. Foi a 
primeira queda desde o -0,4% 
de 2003 (ABr).

reram em 2014 (-0,4%), 2009 
(-1,2%) e 2003 (-0,2%).

Pelos números divulgados, é 
possível constatar que o consu-
mo das famílias, que representa 
62,5% do PIB, caiu 3,2% em 
2015, registrando a primeira 
queda desde o -0,4% de 2003. 
A taxa de investimento recuou 
para 17,8%, um recuo que 
chega a 3,1 pontos percentuais 
em relação ao pico da série 
histórica em 2013, quando a 
taxa de investimentos chegou 

a 20,9%. Apesar da queda de 
3,2% no volume do consumo 
das famílias entre 2014 e 2015, 
ainda no âmbito das famílias, a 
poupança teve aumento nomi-
nal de 25,2%, na mesma base 
de comparação.

Para o gerente de Contas 
Nacionais do IBGE, Carlos 
Sobral, “o fato de 2015 ter sido 
um ano de crise fez com que 
as famílias controlassem os 
gastos. Além disso, em termos 
nominais, o crescimento da 


