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Quem está no comando?
Qual o destino?
Por Roni Chittoni

Até quem não é um piloto de carros de corrida 
sabe que existe uma velocidade máxima para 
dirigir com segurança. 100km/h para muitos, 
140km/h para os habilidosos, 250 km/h para os 
profissionais. 
As condições da pista, a potência do motor e as 
habilidades como motorista - tudo se combina e 
define o limite de velocidade em que você pode 
viajar em segurança. A partir de certo ponto, 
será por sua conta e risco.
Sendo ou não um piloto de avião, sabe que a 
velocidade de vôo é muito superior ao de um 
carro: um bimotor comum, desses utilizados em 
instrução nos aeroclubes, alcança 300km/h e 
900km/h se for um avião comercial com 
passageiros de uma companhia aérea.
O aumento de velocidade exige o aumento da 
complexidade da pilotagem e mais instrumentos 
no painel de comando. No carro que está na sua 
garagem basta um velocímetro, um tacômetro e 
outras luzinhas acessórias (temperatura, óleo, 
etc.). No painel de um carro de corrida 
encontraremos vários sensores de desempenho 
do motor, da suspensão, do sistema elétrico, etc. 

Na cabine de um teco-teco temos um tipo 
especial de velocímetro, um altímetro, um 
medidor de razão de subida / descida de nível de 
vôo, uma bússola, etc. E a cabine de um jato 
comercial tem tantos comandos e dispositivos de 
controle que somente com manuais espessos é 
possível conhecer a função de cada um e suas 
interrelacoes.
Para ter uma licença para dirigir, você deve fazer 
um pequeno curso, ser aprovado em uma prova 
teórica e prática e pagar algumas taxas: nada que 
exija grandes habilidades. Para pilotar um carro 
de corrida, as coisas ficam mais exigentes: mais 
teoria, muito mais prática, exames que se 
repetem. A dificuldade de obter uma licença 
para dirigir é proporcional a categoria que você 
pretende (veja na internet o que é preciso para 
tirar uma super- licença, por exemplo ).
Para brevê de vôo (a licença para pilotos de 
aviões) é a mesma coisa: quanto mais rápido e 
maior for o avião, mais complexo, mais difícil, 
mais exigente é o sistema que aprova os pilotos 
(pense no tanto de exames que o piloto de um 
Jumbo deve passar).
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Como alguém pode completar 
sua missão como piloto 

- como empresário - se não 
souber usar o painel de comando 

da empresa, seja ela um 
‘carro de corrida’ 

ou um ‘jato comercial’ ?

E aqui está o ponto: quanto mais veloz e, portanto, potente 
for a máquina que você pilota - a empresa que você 
comanda - maior será o preparo necessário.
Não se trata apenas de esforço e dedicação - não se dúvida 
a sua capacidade de trabalhar por 10, 12 ou 14 horas 
seguidas. Se trata, isto sim, de ter ou não competências para 
pilotar a 100km/h,a250km/h ou acima  dos 900km/h. Se a 
sua empresa está se transformando em um carro de corrida 
- e provavelmente está - e você continua pilotando como um 
motorista comum, a curva mais suave vai jogá-lo para fora 
da estrada. Se a sua empresa esta se transformando em um 
pequeno jato comercial - e provavelmente está - e você 
continua pilotando como se estivesse na cabine de um teco-
teco, o vento mais leve vai derrubá-lo.
Ademais, qual a lógica de ter um grande motor embaixo do 
capô ou turbinas potentes embaixo das asas, se você não 
tem competência para dominar toda a força destas fontes de 
energias poderosas? Como você espera completar sua 
missão como piloto - como empresário - se você não sabe 
usar o painel de comando da sua empresa, seja ela um carro 
de corrida ou um avião a jato?
Os problemas que você enfrenta são problemas no sentido 
mais apurado do termo - problemas de contexto 
macroeconômico, estruturais de espectro setorial, etc. - ou 
são do mesmo tipo que um piloto de teco-teco enfrentaria 
se tentasse pilotar um jato supersônico?

Se a velocidade e a potência aumentaram, aumentou 
também a equipe: tem mais gente envolvida, mais 
mecânicos, mais técnicos, mais controladores, assistentes, 
comissários, etc.
É curioso - e trágico também - ver um piloto que deveria 
estar sentado lá na frente, na cabine de comando, querendo 
servir lanches para os passageiros (trabalho de um 
comissário). E seria cômico ver Lewis Hamilton (o melhor 
piloto de fórmula 1 de 2015) querendo trocar pneus ou 
"completar o óleo do motor".
Para encerrar: quem está no comando é você, o 
destino é ter uma empresa lucrativa e ponto final. 
Seja a sua empresa o equivalente a um pequeno carro de 
corrida ou a um jato supersônico, a missão é sua e de mais 
ninguém - é você que deve alcançar o seu destino e 
terminar o ano com lucro.
Para isso você tem motores e assistentes que precisam ser, 
respectivamente, dominados e gerenciados. Nunca, jamais 
troque seu assento de comando por um banquinho e nem 
pense em sair da cabine para servir refrigerantes. E 
principalmente, prepare-se: aprenda o que for preciso para 
pilotar bem sua máquina e sua equipe.
Todos, você como piloto (e seu sócio), os assistentes (seus 
funcionários) e os passageiros que estão sentados lá atrás (os 
clientes que estão pagando) querem ter uma viagem 
tranquila e sem sustos.
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