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Consultoria aponta os principais erros em época de incertezas 
 
A responsabilidade de um gestor é altíssima em quaisquer condições de mercado. Na crise, 
porém, a cobrança torna-se ainda mais intensa. Para ajudar os executivos a não serem 
atraídos por atitudes equivocadas, sobretudo nos tempos atuais, o Estado divulga com 
exclusividade estudo feito pela consultoria Robert Half sobre os principais deslizes a serem 
evitados diante do cenário de incertezas económicas (Veja o quadro). 
 
"Os gestores desempenham um papel de extremaimportância nas crises. Eles têm a meta de 
orientar e transmitir ao grupo de empregados a confiança de que os objetivos da companhia 
sejam cumpridos", diz o diretor de operações da Robert Half, Fernando Mantovani. 
 
De acordo com ele, boa parte dos erros estárelacionada à comunicação. "É preciso ter cuidado 
redobrado ao repassar informações para os funcionários, que necessitam de um porto seguro 
na crise. Uma falha nesse item pode ocasionar tensões no ambiente de trabalho e 
comprometer o rendimento." 
 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios da consultoria Mercer, Marcelo Ferrari diz que o 
diálogo deve ser franco, diante das boas ou más notícias: "O gestor deve mostrar que as 
medidas tomadas são necessárias. Discutir em conjunto é o ideal, consolida a credibilidade." 
 
PLANO DE METAS 
 
Avaliar o impacto da crise e traçar um plano de metas são outros pontos fundamentais, desde 
que acompanhados da devida atenção para não cometer falhas. "Essa prática envolve uma 
discussão conjunta com os demais integrantes da organização, que não apenas vão se sentir 
mais participativos como poderão auxiliar nas ideias construtivas", diz. 
 
Embora.seja uma tarefa complicada, os gestores têm que enxergar oportunidade na crise. "O 
perfil de liderança, mais do que em qualquer outro momento, é indispensável. Devemos ter 
faro para encontrar o caminho correto para as ações, utilizando a inteligência técnica e 
emocional para formular análises e soluções criativas", afirma Mantovani. 
 
Para o diretor, as incertezas estão sendo determinantes para testar a capacidade dos gestores. 
"Quem é bom se destaca. Estou otimista quanto ao futuro, temos líderes muito qualificados no 
País." 
 
Na prática, fugir do fantasma da crise com o mínimo possível de erros requer muita paciência 
e perseverança dos gestores. "É difícil fazer as coisas acontecerem, mas não podemos agir 
com afobação. A melhor maneira para não errar é pensar para crescer, inovando com 
estratégias de médio e longo prazos. Imediatismo costuma trazer problemas", afirma o diretor 
de relacionamento de uma empresa de software, a Crivo, Rodrigo Del Claro. 
 
Em vez de retrair os investimentos, Claro adotou uma tática de ataque frente ao mercado e 
conseguiu ampliar os rendimentos da empresa. "Aumentamos as premiações dos funcionários, 
melhoramos os prazos das campanhas e contratamos mais pessoas para atuar em novas áreas 
da companhia, criadas justamente para atender às necessidades do momento econômico", 
conta. 
 
Ter coragem de assumir riscos é outra postura determinante, na opinião do administrador da 
MChecon, Marcelo Checon. "Investir na caça de novos clientes e reconquistarmos antigos é o 
melhor caminho. É como se fosse um esquema de guerra, e para vencer temos que estar 
fortalecidos. Desse time também fazem parte os empregados. Desfalcar o elenco traz prejuízos 
e desestabiliza o grupo", afirma. 
 



Como errar é humano, Checon admite ter cometido algumas falhas nos meses mais intensos 
da crise. "Estivemos envolvidos com grandes negócios no fim do ano, mas optei por não 
investir pesado no marketing e na publicidade. Os concorrentes que arriscaram se saíram 
melhor." 
 
Para suportar todas as pressões do cargo de gestor, contudo, é preciso ter um momento de 
descontração. "Se não desafogamos as tensões, o clima de pânico toma conta da situação e 
pode levar tudo a perder. Minhas melhores ideias não surgiram dentro da empresa, mas na 
piscina e no campo de futebol, enquanto relaxava", ressalta Del Claro. 
 
"Sempre estamos sujeitos aos erros, porém, nesta época de tensão eles podem se tornar mais 
perigosos. Temos uma grande responsabilidade, mas isso jamais mudará. Por isso, somos 
líderes", completa. 
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