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Michel A. Wankenne

A CRISE ... SEMPRE A CRISE!

Vivo no Brasil a 44 anos e só conheci crises. Crises de 
todos os tipos e pelos mais variados motivos! Nesse 

mesmo período também vi o país crescer e centenas de 
amigos, conhecidos e desconhecidos fi carem ricos... mesmo 
com as crises permanentes! Curiosamente, nenhum deles 
jamais me comentou que o ano foi formidável, que tinha 
comprado mansão em bairro nobre, casa de veraneio em 
praia da moda e esplendido chalé em Campos do Jordão!  

Também, nesse ambiente de crises permanentes vejo cada vez mais carros im-
portados andarem nas ruas e cada vez mais novas empresas aéreas passarem a 
desservir o Brasil para levar os pobres cidadãos brasileiros, exauridos pelas crises, 
descansarem em Paris, New York, Miami, Londres e outros lugares exóticos! Tento 
entender, mas reconheço que tenho certa difi culdade em compreender! 

Só me resta pensar que crise... é muito bom!  
Uma certa miopia empresarial sempre acomete algumas pessoas na véspera 

de... crises! É a época ideal para promover  drásticas reduções de despesas e cortar 
altos custos, como o cafezinho, por exemplo, para não mencionar (e já vimos!) 
uma redução da espessura do papel higiênico comprado! Temos que convir que 
são despesas substanciais, não é!?

Outro corte, normalmente o primeiro a ser efetuado, é a imediata redução 
ou simples cancelamento de todas as verbas de comunicação! Isto beira a pura 
genialidade! Ou seja, ao se aproximarem momentos mais difíceis, esses empresários 
simplesmente somem, seus produtos não são mais vistos e lá, sim, pode ocorrer 
crise para eles, já que os compradores irão procurar em fontes que continuam a 
expor seus produtos. Isto é chamado de técnica do avestruz! Enfi ar a cabeça no 
chão e deixar exposta uma delicada parte de sua anatomia. É querer levar mesmo!

Em nossos registros observamos que a maior parte dos grandes distribuidores 
existentes e vários outros novos, estão investindo maciçamente em anúncios im-
pressos e em nosso site, totalmente remodelado. Por incrível que pareça, 
as poucas reduções de verba ocorreram em algumas empresas 
multinacionais; por experiência própria sabemos que é 
o meio mais rápido para atender as pressões que 
vem de fora. Infelizmente, isto signifi ca deixar 
as portas do mercado escancaradas para 
quem quiser aproveitar... a crise e os anos 
futuros. Temos vários exemplos em nosso 
mercado.

Boa crise! 
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A Gelnex Indústria e Comércio Ltda. é 
uma empresa com uma trajetória ascendente 
já com 17 anos de atuação no mercado nacional 
e internacional, especializada na produção 
de gelatinas para o mercado alimentício e 
farmacêutico.

Contando, atualmente, com mais de 600 
colaboradores e a alta tecnologia nas suas 
plantas industriais, fornece gelatina e colágeno 
hidrolisado para mais de 50 países. 

Fazendo parte do grupo dos maiores 
fabricantes mundiais de gelatina, suas plantas 
industriais estão localizadas estrategicamente 
nos Estados de Santa Catarina, Goiás e 
Tocantins, projetadas para atender os mais 
rigorosos requisitos de segurança alimentar, 
qualidade e regulamentações nacionais e 
internacionais.

Além disso, possui presença internacional, 
com escritórios próprios e pontos de 
distribuição nos Estados Unidos, México e 
Holanda, bem como representantes em outros 
mercados para garantir rapidez e agilidade para 
seus clientes. 

Comprometida com a sustentabilidade 
de seu negócio, promove seu crescimento 
de forma sustentável, apoiando iniciativas que 
benefi ciam a sociedade e o meio ambiente. 
Para isso realiza diariamente ações internas e 
externas de responsabilidade social e ambiental 
nas regiões onde atua.

Reconhecida pela Fundação Abrinq como 
Empresa Amiga da Criança, tem realizado 
ações na área de responsabilidade social, 
especialmente no que se refere a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

É com esse jeito singular de fazer negócios 
e de enxergar o mundo que a Gelnex faz a 
diferença.

www.gelnex.com.br


