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Todo executivo quer se tornar mais produtivo – desde que, para isso, não tenha de se 
submeter à avaliação de consultores. Foi o que constatou da ABS Consultoria, especializada 
em gestão da produtividade. “No primeiro momento, há uma resistência em abrir as gavetas e 
ser avaliado.  
 
É uma reação natural de todas as pessoas quando querem se defender dos problemas”, aponta 
Marcos Guirado, superintendente operacional da ABS Consultoria. Segundo ele, alguns 
gestores têm dificuldades para compreender que as avaliações não são meras críticas – e sim 
oportunidades de aumentar a produtividade. 
 
Para Zeila Bedin, diretora do Instituto de Desenvolvimento Global (IDG) e psicóloga 
organizacional, essa resistência inicial reflete o medo de sair da zona de conforto e mudar. 
“Quando a pessoa se dispõe a receber um feedback, ela está interessada em mudanças. Mas a 
tendência das pessoas é de se proteger”, afirma. Admitir os pontos fracos, segundo ela, é uma 
tarefa que exige muita maturidade, segurança e auto-estima. “Os executivos têm medo de 
serem apontados como incompetentes e de perderem suas atuais posições”, revela Zeila.  
 
A resistência maior fica por conta dos empresários de companhias familiares. Segundo 
Guirado, eles têm receio de expor dados que consideram confidenciais. Em compensação, nas 
empresas de capital aberto, a avaliação de produtividade é vista com melhores olhos. “Nesses 
casos, os executivos já estão acostumados a serem questionados. Essas são empresas que 
sempre investem em melhorias”, relata Guirado.  
 
Em geral, os executivos avaliados por Guirado – que já atendeu empresas como Fiat, Gerdau, 
Vale do Rio Doce, Sadia e Bunge – apresentam dois problemas em comum. O primeiro deles é 
o fato de que subutilizam seus sistemas. “As empresas possuem ferramentas e softwares de 
gestão poderosos, mas não utilizam efetivamente todo o seu potencial”.  
 
A outra barreira é a falta de atuação dos executivos em todos os níveis de produção. “É no 
chão de fábrica que estão muitas oportunidades de otimização. Nem sempre a alta cúpula tem 
noção de como eles trabalham”, afirma Guirado. 
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