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Arrogância, acomodação, apatia, egocentrismo, alienação e auto-suficiência são algumas das 
falhas gerenciais que podem levar uma empresa à bancarrota. Tais características são 
dissecadas pelo consultor em recursos humanos José Manual Kantek, na palestra "Como matar 
uma empresa em 10 atos", apresentada recentemente em um evento da Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha, em Curitiba.  
 
Na opinião do consultor, que dirige a Kantek Consultoria Empresarial, uma empresa tem um 
prazo de vida, mas existem maneiras de se prolongar ou estreitar essa data de validade. "O 
que podemos fazer é cuidar da saúde e da longevidade destes organismos tão sensíveis que 
são nossas empresas", afirma.  
 
Segundo ele, existem 10 maneiras de se aniquilar um empreendimento. O primeiro erro é a 
arrogância, que faz com que se ignore o que acontece fora dos limites da empresa, fator 
essencial para o sucesso em um mercado globalizado. "Se você não mudar, não será mais um 
executivo, mas um assassino, pois estará matando sua empresa."  
 
Junto com a arrogância, outros erros fatais são a exploração dos funcionários e fornecedores, 
e a falta de preocupação com o amanhã. "Em uma empresa você sempre tem um passado, um 
presente e um futuro e isso tem que estar conectado. Senão, você não tem continuidade sob 
nenhum aspecto."  
 
Kantek diz que a defasagem tecnológica pode ser um golpe mortal. "Se a empresa não usar a 
TI como uma parte de seu capital, fica para trás", diz o especialista. "Muitos acham que TI só 
significa custo. Mas, no mundo de hoje, a lógica do ‘The world is flat’ coloca de forma clara 
que, assim como [Cristóvão] Colombo deixou a terra redonda [ao descobrir as Américas], os 
PCs a deixaram plana, sem fronteiras."  
 
Outra falha extremamente perigosa é o egocentrismo, que tem como antídoto a prospecção do 
mercado. "Muitos empresários querem vender aquilo que gostam", diz Kantek. "Quando se cria 
um produto, ele deve ser bonito aos olhos do mercado, não só aos olhos do seu criador."  
 
Conforme Kantek, a falta de investimentos e a desatenção aos movimentos externos também 
são extremamente nocivas à saúde de uma corporação. "O planejamento estratégico deve ser 
revisto diariamente, com o objetivo de criar cenários que mostrem para onde o mundo vai e 
conseguir planejar o trabalho a partir disso."  
 
Além de todos estes equívocos, não aceitar opiniões e conselhos também podem piorar a 
situação. Por fim, sabendo que a empresa está consolidada no mercado, não admitir mudanças 
de rumo no meio do caminho pode ser o tiro de misericórdia em uma companhia. "Se antes, 
as empresas tinham 30 anos para se reinventar e continuar vivas, hoje têm que ser renovar 
todos os dias", diz o consultor.  
 
O 10º golpe, na verdade, é uma brincadeira de Kantek. "Se você executou os nove atos 
direitinho, o 10º não precisa executar, porque sua empresa já morreu", conclui.  
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