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A instabilidade econômica tem deixado os gestores de equipes em empresas do Brasil, México 
e Argentina mais medrosos. Pesquisa realizada com 177 profissionais, na faixa dos 40 anos de 
idade, mostra que, apesar de terem vontade de mudar de emprego, quase todos pretendem 
ficar exatamente onde estão até a economia se recuperar. E para garantir o posto, 30% dizem 
que estão tomando medidas com o objetivo de aumentar sua segurança no emprego. O que 
significa trabalhar na máxima potência e esticar o expediente para mostrar serviço.  
 
O levantamento realizado pela consultoria Accenture no fim do ano passado mostra que, 
apesar de estarem dispostos a fazer de tudo para permanecer em seus postos, um dos 
aspectos considerados mais frustrantes no emprego é a própria sobrecarga de trabalho. "Eles 
se preocupam com os cortes, mas também com o fato de não estarem conseguindo balancear 
a vida pessoal e profissional por conta do momento econômico", diz Rodolfo Eschenbach, líder 
de consultoria para talento e organizações.   
 
Além do trabalho pesado, quase 30% dos gestores ainda tiveram a ingrata missão de serem 
portadores de más notícias para suas equipes. Eles anunciaram licenças por tempo 
indeterminado, cortes nos salários e nos benefícios. Mais da metade deles também acredita 
que os patrões poderiam fazer mais para ajudar os empregados a cooperarem diante da 
instabilidade na economia.   
 
Dois em cada cinco gestores pesquisados informaram que a crise está afetando seu ambiente 
de trabalho de forma negativa. A grande questão, no entanto, é que mesmo os mais 
insatisfeitos com o emprego não acham que seria bom tentar mudar de endereço corporativo 
por conta da crise. "Eles não querem se arriscar numa casa nova ", diz o consultor. "Grandes 
bancos e instituições sólidas quebraram. Frente a isso, ninguém sabe o que pode acontecer", 
diz.   
 
A maior causa da insatisfação com o trabalho para 50% dos gestores, independentemente do 
agravamento do cenário econômico, é a recompensa financeira. As mulheres aparecem como 
as mais insatisfeitas nesse quesito citado por 69% das pesquisadas. Se não houvesse um 
cenário de instabilidade econômica, caso recebessem uma proposta melhor de salário e 
benefícios, 56% de todos os gestores ouvidos na pesquisa mudariam de emprego sem 
pestanejar.   
 
O segundo item que causa insatisfação no trabalho para 42% dos pesquisados é a falta de 
perspectiva de crescimento profissional. Em épocas de crise financeira, promoções e aumentos 
são congelados, o que reduz temporariamente os horizontes de quem almeja subir na 
hierarquia da empresa. "A chance de subir é bem menor", diz o consultor.   
 
Outro aspecto frustrante para esses profissionais é a insuficiência dos treinamento oferecidos 
por suas companhias. Mais de 40% disseram que mudariam de trabalho se encontrassem um 
lugar onde pudessem desenvolver melhor suas habilidades. Dois em cada cinco pesquisados 
dizem, por exemplo, que nunca receberam treinamento ou orientação de como comandar as 
diferentes gerações que coexistem na empresa. E 44% acham difícil lidar com pessoas de 
diferentes faixas etárias, com aspirações profissionais tão distintas. "Eles apontam como maior 
fator de diferenciação entre esses grupos o estilo de comunicação", explica Eschenbach.   
 
Os aspectos mais relevantes na gestão desse mix de gerações nas companhias, observados 
pelos gestores, são: as diferenças de expectativas, de ética no trabalho, de valores e o nível 
de comprometimento com a organização. "Os mais jovens precisam estar sempre sendo 
motivados a fazer as coisas e este é um grande desafio para quem está no comando", diz o 
consultor.   
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