
pesar de engraçado, o desenho que
ilustra a página ao lado mais se as-
semelha a uma representação do
inferno corporativo. É o chefe ten-

tando puxar o tapete do colega de equipe; o
gerente que quer dar um murro nas fuças da
diretora, por não conseguir alinhar com ela
as metas para o trimestre; o analista que, ob-
servando todo esse caos, não vê a hora de a
sexta-feira chegar, para descer a serra rumo à
praia; e a assistente que, diante de tudo isso,
só pensa em procurar um emprego novo. Pois
é, o desenho é um esboço do que pode vir a
ser o seu dia-a-dia este ano. Estamos diante
de uma das maiores crises econômicas da his-
tória. O impacto dela sobre as empresas ainda
é incerto. Já o seu efeito sobre os nervos das
pessoas é imediato. "A crise desperta o medo
de perder o emprego e isso leva os profissio-
nais a adotar atitudes defensivas", diz o pro-
fessor Joel Dutra, coordenador do Programa
em Gestão de Pessoas, da Fundação Institu-
to de Administração, de São Paulo.

Mas não é só isso. Mudaram também as re-
gras do jogo e aumentou a pressão sobre os al-
tos executivos —vice-presidentes e diretores.
Isso torna a cobrança maior nos níveis abaixo
dos cartolas. As avaliações de desempenho,
antes feitas de forma descontraída e até dis-
plicente, visto que os resultados eram quase

sempre garantidos, agora ficam bem mais
sérias. Daqui pra frente, é bom ser muito es-
pecífico ao justificar uma meta não atingida.
Diante desse quadro, os conflitos emergem
com mais facilidade. "Perde-se a descontra-
ção e o escritório pode virar um barril de pól-
vora", diz o professor Joel. Se deixar contami-
nar pela tensão que está no ar? pode ser uma
terrível armadilha para a sua carreira.

Por isso, mapeamos as situações mais críti-
cas que podem aparecer nesse cenário em que
tudo está de pernas para o ar. A reportagem de
vocês/a ouviu 23 executivos, especialistas do
mercado, acadêmicos, consultores e headhun-
ters para entender qual o impacto dos fatores
externos sobre o ambiente de trabalho e de
que forma as pessoas reagem em momentos
de incerteza. Cruzamos o resultado dessas en-
trevistas com as histórias que os internautas
nos enviaram ao longo do último mês, rela-
tando como a crise está afetando o cotidiano
nas empresas em que eles trabalham. Assim
chegamos às 20 situações mais desafiadoras
nesse cenário (confira na coluna ao lado). A par-
tir delas, apresentamos —junto com os espe-
cialistas ouvidos pela reportagem — 56 atitu-
des que farão você atravessar bem este perío-
do de incertezas, superando os dramas e sain-
do ainda mais forte quando a poeira baixar.
Vire a página e boa leitura.
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TROQUE
O CHIP MENTAL
Antes da crise começar, você era
visto como um talento? Então
uma má noticia: o cenário mudou
para você também. Aproveite o
prestigio, mas avalie o que precisa
fazer de diferente para se adaptar
ã nova realidade. "Em tempo de
demissão, fica no emprego quem
realmente traz resultados e tem
as habilidades que a empresa

precisa no momento", diz Cláudio Garcia,
presidente da consultoria DBM, em São Paulo.

66 MEU CHEFE
ADORAVA GRITAR "

Rodrigo Drysdaie, 46 anos, diretor de
marketing da Warner Home Entertain-
ment, trabalhava em uma empresa fa-
miliar, em 2001, e respondia a um diretor
neurótico. O sujeito tinha o hábito de gri-
tar com todos. "Cansei de ver pessoas
chorando. Nos dois anos que passei lã,
vi uns 12 gerentes entrar e sair", lembra.
ATITUDE: Para agüentar, Rodrigo não dava
ouvidos ã histeria e aconselhava o time a
fazer o mesmo. Para relaxar, passou a jogar
tênis diariamente. E se apegava â certeza
de que a situação era provisória.

EVITE
SEGURAR
O ROJÃO
SOZINHO
Não assuma, com a
boa (intenção de co-
laborar, mais respon-
sabilidades do que
consegue. Em 2009,
isso pode acabar em
demissão.

É hora de fortalecer a relação e o
compromisso com funcionários e
clientes. Alem disso, a satisfação

pessoa com o trabalho e a capacidade
de priorizar o equilíbrio entre o curto
e o longo prazo são fundamentais.

Fábio C. Barbosa, presidente
do grupo Santander Brasil
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TEM QUE
NEGOCIAR
Você vai ter que ser bom de negociação esse
ano. Por quê? Porque o número de controles
internos vai aumentar. E a disposição das pes-
soas em ajudar vai diminuir. E aí, para fazer
as coisas andarem, só com muita conversa.
Siga essa dica, que vale para chefes e profis-
sionais de outras áreas da empresa. "Duran-
te a negociação, não se prenda ao passado e
mostre ao interlocutor o que ele vai ganhar
no futuro com aquela idéia", aconselha Do-
nald MacNicol, consultor em negociações e
professor do Ibmec São Paulo.

RELAXE
E MÃOS Ã OBRA
Quando as notícias sobre

demissão começam a pipocar, ba-
te o medo de perder o emprego.
Afaste esse fantasma. Pense bem,
há quanto tempo você já lida com
a falta de estabilidade no trabalho?

"O profissional hoje está o tempo in-
teiro preocupado com a demissão",
diz Carmelina Nickel, da DBM. Ou
seja, antes da crise, você já pensa-
va na questão. Agora que o cená-
rio piorou, mantenha a calma. Se
você se desesperar, sua produtivi-
dade vai cair. E, aí sim, você se tor-
nará um candidato ao corte.

INSISTA, SEM
SER CHATO
Quando as pessoas
estão na defensiva,
a primeira reação é
rejeitar propostas no-
vas. Portanto, prepa-
re-se para ouvir mui-
tos "nãos". Para con-
seguir o que deseja,
seja insistente. Tenha
tato para saber a ho-
ra e a maneira certas
de retomar o assunto
sem ser chato.

CAUTELA ACIMA DE TUDO
Apesar do cenário ruim, você pode receber um
convite de emprego. Avalie com cautela redobra-
da cada proposta. Se a situação na atual em-
presa estiver insuportável, mude, Agora, se esti-
ver com alguma dúvida, o melhor é esperar. Nin-
guém sabe, nem os economistas e analistas fi-
nanceiros, como serã o dia de amanhã.

SEJA PARTE DA SOLUÇÃO,
NÃO DO PROBLEMA
A ordem é cortar gastos. Bater na tecla de que
não há despesas que possam ser reduzidas não
vai adiantar. Ao fazer isso, você vai parecer do
contra e passara a idéia de que não esta alinha-
do com os planos da
empresa. "É preciso
fazer parte da solução
e se mostrar disposto
3 ajudar no que for preci-
so", diz Patrícia (violino, sõ-
cia-líder da KPMG, consul-
toria em gestão de RH. O
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PEGUE LEVE COM O CHEFE
Boa parte dos resultados ruins decorre da falta de
clareza na delegação de tarefas. Os chefes não são
claros mesmo. As vezes, eles também não entende-
ram direito o que quer o chefe deles. A falta de clareza
faz parte do processo. Por isso, pergunte, tire dúvidas,
desconfie, isso evitara conflitos e retrabalho.

PERGUNTE-SE COMO
Questione no dia-a-dia de sua área como eco-
nomizar. Como reduzir o desperdício de papel? Dá pa-
ra adiar investimentos, como? Com que fornecedores
posso renegociar valores? E pense em alternativas.

NÃO SE PRECIPITE
Sob pressão, as pessoas tendem
a agir pior do que em condições
normais. Isso vale para chefes
e colegas. Evite fazer julgamentos
precipitados. Avalie as diferenças
na forma como uma pessoa
se relaciona com chefes e
subordinados — principalmente
se ela trata esses últimos com respeito.
Quando a poeira baixar, você vai saber
separar alhos de bugalhos.

Veja como agradar o chefe sem
escorregar na falta de ética:
• Nada de piadas racistas

ou apelativas.
• Tenha claramente quais

brincadeiras são aceitáveis.
• Se suas tiradas não fazem

sucesso, não force a barra.
• Não confunda humor com

palhaçada.
• Saiba a hora certa de parar.

Ponte: Staton Chose
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MEÇA AS PALAVRAS
Durante a crise é preciso ter mais sen-
sibilidade para dar opiniões. Você po-

de ter um estilo pessoal, mas tente variar o jeito
de falar conforme o interlocutor. Por exemplo,
você acha que um comentário crítico vai colabo-
rar com o trabalho da sua equipe? Antes de fa-
zê-lo, verifique se, no lugar de ajudar, você não
criará um transtorno maior. Resumindo: calcu-
le bem os efeitos do que você diz.

"TINHA MEDO DE
DECEPCIONAR
DOIS CHEFES

Em seu primeiro día de trabalho na fabri-
cante de celulares Sony Ericsson, Beni Ha-
rari, 27 anos, gerente nacional de trade ma-
rketing, descobriu que teria duas chefes:
uma no Brasil e outra nos Estados Unidos,
seguindo a estrutura gerencial da empresa.

"Fiquei com medo de me complicar com or-
dens cruzadas", lembra.
ATITUDE: Beni traçou metas semestrais,
que revisa periodicamente com as duas
chefes. "Assim, sei se estou no caminho
certo", diz. Quando uma tarefa extra apa-
rece, discuto os impactos no meu trabalho
com as duas.

RESPIRE FUNDO
Sabe aquela promoção que o chefe havia prometido? E aquela
bolsa para o MBA? Não se surpreenda se planos desse tipo forem
congelados. As empresas estão cortando investimentos novos.

"É preciso estar preparado para frustrações, porque elas vão ocor-
rer com freqüência", diz Patrícia Molino, da KPMG. Encare possí-
veis adiamentos como algo temporário e baixe as expectativas.
Assim, diminuem as chances de você se desmotivar.

NÃO PISE NA BOLA
Cuide da sua reputação, pois você con-
tinuará com ela quando as coisas se
normalizarem. Não seja oportunis-
ta em negociações, por exemplo. Não
confunda disposição para superar a
adversidade com uma carga excessiva
de agressividadenos relacionamentos.
Em outras palavras, não pise na bola.

DESCARTEA
RÃDIO-PEÂO
Na crise, a fofoca au-
menta. Esse S um sé-
rio risco ã sua produ-
tividade. Tome muito
cuidado para não se
enrolar com a boata-
ria. Se o assunto for
sobre a empresa, a
melhor solução ê es-
clarecer com o che-
fe. Como isso nem
sempre é possível,
observe o ambien-
te atentamente e ti-
re suas próprias con-
clusões. Repercutir
fofocas, nem penser.
Além de ser perda de
tempo, faz mal 3 sua
imagem. "Aos fofo-
queiros não ê con-
fiada a liderança
de grupos ou par-
ticipações em pro-
jetos estratégicos",
diz Patrícia Mollno,
da KPMG.
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"PERDIA
OPORTUNIDADE
DE SER PROMOVIDO "

Danilo Puchetti, 35 anos, gerente de
administração de vendas da Ducoco
Alimentos, ficou frustrado ao ser pre-
terido para suceder o chefe em seu
emprego anterior. "Sentia que esta-
va preparado e acreditava que seria
o escolhido", diz.
ATITUDE: Desde o primeiro momen-
to optou por dizer ao novo chefe que
queria o cargo, mas que gostaria de
ajuda-lo a conduzir o time e o negó-
cio. "Preferi ser transparente, para não
causar mal-entendido. Trabalhamos
alinhados, ajudei no que foi possível
e quando ele foi promovido me indi-
cou para a vaga", diz Danilo.

UM POUCO MENOS
DE EMOÇÃO
Em momentos de incerteza, as pessoas
estão mais vulneráveis a expor seus sen-
timentos. Isso traz impactos ã racionali-
dade e, consequentemente, piora a ca-
pacidade de decisão, identifique e sepa-
re razão de emogão. Dosar os sentimen-
tos e fundamental para manter-se enga-
jado e produtivo.



APRENDA TRABALHANDO
As empresas vão investir menos no desen-
volvimento de funcionários este ano. Se você
não quer bancar cursos caros agora, aprovei-
te para aprender enquanto trabalha. Segundo
dados da Fundação instituto de Administra-
ção (FIA), de São Paulo. 85% do desenvolvi-
mento das pessoas ocorre na pratica. Por isso,
aceite tarefas desafiadoras, peça ajuda, pro-
cure conhecer os dilemas de outras áreas e
as soluções que encontraram e encare as si-
tuações como inéditas. liAdmítir a sua incapa-
cidade para lidar com certas situações ê o pri-
meiro passo para aprender", diz Clãudio Gar-
cia, da consultoria DBM.

31CAPITALIZE SEU
NETWORKING
Na hora da pressão, informações so-
bre a empresa e o mercado ganham valor.
Não espere que seu chefe dê tudo masti-
gado para você. Diversifique as fontes com
gente de fora da empresa. "Você vai agregar
visões importantes, que podem virar uma
boa moeda de troca", diz o professor Joel
Dutra, coordenador do Programa de Estu-
dos em Gestão de Pessoas, da FIA.

FAÇA SEU TRABALHO
APARECER
As empresas buscam
(mais do que nunca) eficiência
e estão de olho em seus
melhores profissionais. É
importante que o seu trabalho
apareça. Mas cuidado, tem
gente que confunde marketing
pessoal com exibicionismo.
Siga essas dicas para
vender seu peixe:
• Apresente suas realizações
com informações, clareza
e objetividade.
• Só mostre trabalhos
completos, para não causar
uma primeira impressão errada.
• Comunique-se com o seu
chefe. É ele quem precisa estar
ciente do seu trabalho.
• Coloque-se à disposição para
assumir tarefas complexas.

O CHEFE TEM O PODER...
MAS VOCÊ ESTA NO COMANDO
Este ano, por causa da crise econômica, o poder está de vol-
ta as mãos das empresas — e dos chefes. Mas, mesmo em
desvantagem, você pode avaliar como as companhias em que
gostaria de trabalhar se comportam. Elas demitem? Elas se es-
forçam para reter? Avalie quais, de fato, tratam os funcionários
como "o seu maior ativo".

l

ESCOLHA OS
MELHORES
A perda de um talen-
to produz efeitos gra-
ves, "A saída de um
profissional-chave
da empresa pode ser
onerosa e significar
até a perda de negó-
cios importantes", diz
Henri Vahdat, da De-
loitte. Se você ã ges-
tor, identifique quem
são as pessoas im-
prescindíveis e cui-
de bem delas. O
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35CRIE UMA BLINDAGEM
ANTIPESSIMISMO
OK, a crise esta aí. Mas não fique pen-
sando exclusivamente nela. Além de ti-
rara concentração, isso aumenta o pes-
simismo. "Focar apenas no agora pode
criar expectativas ruins e levar os profis-
sionais a tomar atitudes derrotistas e con-
servadoras", diz Henri Vahdat, diretor da
área de capital humano da Deloitte. A ati-
tude negativa limita seu raciocínio e pre-
judica seu desempenho. Para manter-se
otimista e focado, pense nas perspecti-
vas de médio e longo prazos.

Precisamos de profissionais
muito mais engajados e

bem informados sobre as
principais questões globais.
O conhecimento traz senso

critico, capacidade de análise
para ter agilidade

na tomada-de decisões.
E isso é fundamental

em momentos de crise.

QUANTO
MAIS
FLEXÍVEL,
MELHOR

Acostume-se ã
idéia de mudar de
atividade com fre-
qüência dentro da
empresa. 11A vida
corporativa atual
esta mais focada
em projetos do que
em rotina.'7, diz Henri
Vahdat, da consul-
toria Deloitte. Quem
se adapta a um tra-
balho flexível ganha
créditos e cresce.
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" MEU CHEFE ME PERSEGUIA "
Renata Duarte Conceição de Oliva, 29 anos,
coordenadora de relações com investido-
res da Comgás, viveu o drama de se sentir
perseguida por um chefe em seu emprego
anterior. "Tive trabalhos cancelados e uma
bolsa de estudo sabotada."
ATITUDE: Renata optou por não reagir as
provocações. Engolia os desaforos. Quan-
do sentiu que a situação brecava seu cres-
cimento profissional, procurou um novo em-
prego. Levou dois meses para se recolocar.

"Foi um período difícil, mas que me ensinou
a lidar com adversidades, além de dar um
baita jogo de cintura"

FUJA DA CAÇA AS BRUXAS
Evite transformar um erro cometido por um colega em uma caça às
bruxas. "É importante tomar cuidado, para não criar um clima de
intolerância ao erro", diz o professor Joel Dutra, coordenador do Pro-
grama de Estudos em Gestão de Pessoas, da FIA. Tenha em mente
que todos estão na mesma situação e o momento é de cooperar, e
não de empurrar a culpa pra frente.

-



48
E CHATO?
EU TOPO

"Em 2009
as tarefas
podem não ser
desafiadoras,
mas é preciso
fazer concessões"
diz Patrícia
Molino, da KPMG.
Traduzindo:
prepare-se para
aceitar tarefas
chatas. E gostar.

Será valorizado o profissional flexível, que
se adapta a novas situações, atuando
com criatividade, mas mantendo o foco

em resultados e o engajamento.

FAÇA VALER SUA EMPATIA 50
Em qualquer situação, antes de reagir, avalie o
contexto e imagine o que você faria se estives-
se no lugar de seu chefe ou colega. "A empatia
está relacionada à maturidade. Quem tem esta
habilidade consegue agir com mais segurança",
diz o consultor José Augusto Minareili.



SEM BYPASS, PLEASE
A ansiedade para se destacar se-
rá grande neste ano. Quando for fa-
zer propaganda de suas realizações,
porém, cuidado para não atropelar
seu chefe, e já ir direto falar com o
diretor sobre o excelente resultado
de vendas da sua área. "Muitas ve-
zes, esse bypass é desnecessário.
A melhor forma de uma pessoa apa-
recer não é" essa" diz Elaine Saad,
da Right Management,

Você realmente quer pedir aumen-
to no meio da crise? Saiba que, na
maioria das vezes, isso vai soar
como a mais completa falta de
noção. E, se isso ocorrer, seu no-
me pode ir parar na lista de corte.
Então, antes de falar com o che-
fe, avalie se:
...você tem superado as metas

e merece ganhar mais;
...pode dar mais um tempo

com o salário atual;
...você está preparado para

queimar uma ficha.

COM
SEGURANÇA,
MÁS SEM
ARROGÂNCIA
Mais do que nun-
ca, você vai pre-
cisar confiar no
seu taco para to-
mar decisões e
dar opiniões. Mas
cuidado: seguran-
ça nada tem a ver
com arrogância
e teimosia. Apa-
recer como o do-
no da verdade é
péssimo negó-
cio para sua car-
reira. "Ao desme-
recer a opinião
alheia, você per-
de pontos de vista
importantes pa-
ra desempenhar
melhor o seu tra-
balho", diz o pro-
fessor Joel Du-
tra, da Fundação
Instituto de Ad-
ministração (FIA),
de São Paulo.

EU DISCUTIA DEMAIS§9
Rogério Cabral, 36 anos, diretor comercial
da empresa de previdência privada Previ-
na, acabou com a fama de brigão em seu
emprego anterior por insistir em apresen-
tar clientes que estavam fora do perfil da
empresa. "A cada cliente negado, eu batia
o pé e discutia", diz. Demorou seis meses
para sacar que a cultura da empresa era
diferente. A partir daí, reformulou suas ati-
tudes e melhorou seu desempenho.
ATITUDE: Antes de apresentar um novo
cliente, Rogério passou a caprichar nos re-
latórios, com argumentos mais consisten-
tes e informações mais completas.

ENGAJE-SE
Evite assumir uma atitude individualista. Sa-
tisfazer-se apenas em cumprir suas tarefas e
assegurar somente o seu bônus são compor-
tamentos que acabam por aliená-lo do que
ocorre na empresa. "Demonstre interesse pe-
lo negócio", sugere Cláudio Garcia, presiden-
te da DBM. Essa atitude vai melhorar sua em-
pregabilidade. "Os profissionais preocupados
apenas em segurar o cargo são identificados
e logo são mandados embora."
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