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Para que o comandante de um loja não se torne uma caricatura de líder é preciso saber como 
identificar desde os sintomas até a melhor forma de tratamento para superar um período de 
intensa desmotivação 
 
 
Que a vida é uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, todos já sabem, inclusive você, 
gerente de loja (se não sabe, cuidado: pode ser um sinal de prepotência). Nesse sobe e desce 
de emoções não é de se estranhar que os momentos “por baixo” custem a passar, causando 
um desânimo com forte potencial para se transformar num evidente sintoma de desmotivação. 
Por mais que não queira, o gerente corre o risco de se tornar uma mera caricatura do gerente 
inovador e competitivo de outrora. E aí só resta saber como lidar com a crise. 
 
Sintomas 
Ponto de partida para compreender o “gerente em crise”: identificar os sintomas. Podemos 
começar pelo nível de empolgação que você demonstra ao chegar para o trabalho. Em 
situações “normais”, você chega cheio de vontade, disposição e iniciativa. Ou seja, você 
corresponde ao papel de gerente inovador que pensa estrategicamente e age com habilidade e 
agilidade. Muito provavelmente foi por causa desse perfil que você conquistou a confiança do 
lojista para comandar a loja, os vendedores e estar à frente do estabelecimento no trato com 
os clientes. Se de repente todo esse pique sumir, alguma coisa está muito errada. Você já não 
é o mesmo e caminha para uma crise que coloca em xeque não só o seu desempenho 
profissional, mas o desempenho da loja. 
 
Causas 
Percebeu os sintomas? Para melhor compreendê-los, vá fundo na “investigação”: o que pode 
ter causado essas reações? A rotina certamente é uma das causas. Muitos gerentes, por estar 
há anos à frente da loja, acabam envolvidos em procedimentos que de tão rotineiros tornam-
se automáticos. Isso significa que quando tudo fica muito igual, o gerente não se vê na 
obrigação de inovar. Ou seja, fica tudo muito fácil. Outra causa pode estar relacionada a algum 
problema entre você e o lojista. Que problema pode ser esse? De inúmeros tipos e tamanhos. 
Desde questões referentes à remuneração até cobranças por resultados, passando por 
promessas não cumpridas. Uma terceira causa para a crise é mais de ordem pessoal e nasce 
de uma insatisfação sua com a profissão ou com o emprego. Isso vai minando, minando, 
minando até explodir em irritação desmedida contra tudo e contra todos. 
 
Conseqüências 
Como já foi dito, quando o gerente entra em crise coloca em risco seu desempenho e o da 
loja. Não há como medir quem perde mais. Mas é certo que mergulhar numa crise e custar a 
voltar à superfície pode colocar a liderança do gerente à deriva. E a reação acaba ocorrendo 
em cadeia: gerente em crise, equipe de vendas desatordoada, loja nadando contra a maré. 
Para a sua carreira, a maior conseqüência - dependendo da extensão dos estragos - diz 
respeito a futuras colocações. Como notícia ruim corre rápido, logo, logo os concorrentes 
estarão sabendo da sua crise - desde que, é claro, ela tome proporções gigantescas e se torne 
generalizada na loja. Outra conseqüência - essa mais positiva - é que uma crise ajuda a rever 
posturas e conceitos. Ou seja, o sujeito precisa enfrentar uma tempestade para consertar o 
telhado. Ok, poderia ser feito antes, mas não houve o “choque” necessário para tal.  
 
Tratamento 
A melhor maneira de combater uma crise é a informação. Primeiro você identifica os sintomas, 
mapeia as causas e tudo isso junto dará a medida exata do tamanho da sua crise. E assim, 
você terá uma noção do que fazer. Uma das alternativas é buscar a ajuda de profissionais 
especializados como psicólogos, orientadores profissionais, mentores e conselheiros que estão 
acostumados a lidar com motivação e outros aspectos pessoais e profissionais. Nada disso, no 
entanto, será suficiente se você mesmo não se cuidar.  
 
 



Perceber com mais precisão, ser mais direto e mais prático ao identificar problemas na loja, 
por exemplo, além de desenvolver atividades paralelas que estimulem criatividade, novas 
idéias, enfim, que ajudem a manter você “mais pra mais que pra menos”. Ou, mais pelo alto 
que por baixo. Isso passa necessariamente pelo desejo do autoconhecimento. Quanto mais 
você souber sobre você mesmo, maiores são as chances de tirar de letra cada crise que surgir 
no seu caminho. Vai dar até para dizer que você está vacinado contra crises. 
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