
m nossos processos de coaching 
e mentoring para gestores, de
senvolvemos alguns conceitos e 
práticas essenciais de gestão para 

enfrentar adversidades de qualquer nature
za, a exemplo do que foi a crise econômica 
de 2008. Embora o momento da economia 
brasileira seja virtuoso, não podemos igno
rar a influência do ingrediente político da 
atual eleição presidencial. 

Assim, seja para manter o que já está ou 
para remendar o que se torne inevitável, se
rá oportuno rever práticas já universalmen
te consagradas, capazes de ajustar as com
petências de qualquer nível de gestor ao 
novo momento. São seis ações essenciais: 

ATITUDE HONESTA 
E HUMILDADE INTELECTUAL 

A ação correta será a honestidade inte
lectual e a humildade pessoal. A autorida
de não se origina da onipotência e sim da 
habilidade de proporcionar o entendimen
to e a solução da nova situação. O melhor é 
se nivelar com as pessoas, dizer a elas como 
você entende o novo contexto e perguntar 
sobre as visões que elas tenham frente à 
situação. Agir assim exigirá coragem, mas 
combinando percepções, será mais pro
vável que se alcance um posicionamento 
mais inteligente e que beneficie a todos. No 
mundo real, a sabedoria que todos respei
tam é aquela que produz resultados. 

HABILIDADE PARA 
INSPIRAR OUTROS 

Sempre importante é a crítica em um 
novo contexto. A maior parte das pesso
as está ansiosa. A receita é começar com a 
sua própria equipe ou com seus parceiros 
mais próximos. Eles serão os influencia-
dores de outras pessoas na organização. 
Trabalhe para que unidos busquem por 
soluções simples e imediatas, capazes 
de, minimamente, interromper os efeitos 
psicológicos ou reais da crise. Ajude-os a 
criar um cenário positivo de retomada e 
de recuperação. Isso será vital. 

CONECTANDO-SE COM 
A REALIDADE EM TEMPO REAL 

Coloque todas as informações externas 
na mesa, sejam boas ou más, e as discuta 
com o grupo, obtendo essas informações 
até mesmo de fontes incomuns. Não se res
trinja a um único ponto de vista. Permita 
que haja mudança de visão, na medida em 
que obtenha uma nova informação. 

TEMPERE REALISMO COM OTIMISMO 
Pessimismo renitente não é mais rea

lista do que um otimismo sem rédeas. A 
primeira regra de uma avaliação realista 
é entender e aceitar a magnitude de um 
problema; o fato é que poucos problemas 
são insolúveis. Leve seus parceiros a focar 

em uma visão do que é tangível e viável 
para, a seguir, buscar as ações que viabi
lizem a visão. Essa é a situação quando a 
liderança se transforma em performance, 
acrescentando o otimismo que estimula 
a reserva psicológica em cada um de nós, 
para lidar com adversidades e transfor
mar temor em ação construtiva. 

GERENCIAMENTO COM INTENSIDADE 
Em épocas de turbulência, a gestão do 

tipo "mão na massa" e participativa se faz 
essencial. Você terá que garimpar alguns 
dados com maior intensidade do que 
costuma fazer.Apenas por meio do en
volvimento pessoal profundo você con
seguirá absorver a inteligência operacio
nal para discuti-la e compartilhar com 
seus parceiros, agindo na velocidade que 
se exige frente ao ambiente volátil. 

APTIDÃO PARA MOLDAR O FUTURO 
Ao enfrentar a necessidade para pre

servar o caixa e sobreviver no curto prazo, 
você se sentirá pressionado para relegar o 
futuro. Resista a tal tentação. Essa situa
ção exigirá imaginação e tenacidade para 
se fazer apostas estratégicas com baixa ga
rantia de "pay back", quanto se enfrenta pe
quena disponibilidade de caixa e, do outro 
lado, tanta incerteza nas premissas básicas 
do plano. 
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