
emprego, tampouco pode ser classificada 
como uma consultoria. Há diferenças razo-
áveis entre elas. Fazendo-se uma analogia 
com esportes e olimpíadas, a consultoria 
é uma maratona, um processo longo e 
muitas vezes penoso em que os resultados 
aparecem, via de regra, no longo prazo. )á 
a gestão interina é uma corrida de bastão 
com obstáculos em que todos têm a missão 
de atingir a meta o mais rápido possível. A 
velocidade com que o processo se inicia e 
o ritmo intenso da prova é que levam o 
grupo ao pódio. Ao mesmo tempo, o gestor 
interino sabe que, mais cedo ou mais tarde, 
terá de passar o bastão adiante. 

As vantagens da gestão interina são 
muitas. Entretanto, não é uma panaceia. 
Algumas considerações devem ser leva-
das em conta no momento de optar por 
essa alternativa. Por exemplo: 

Porte da empresa: Supertemps se 
encaixam bem em empresas de médio 
porte, que demandam executivos de alto 
nível, mas nem sempre têm uma estrutura 
de custo que suporte altos salários e pa-
cotes generosos de incentivos. Empresas 
familiares também se ajustam bem ao 

perfil da gestão interina. Especialmente 
em processo de profissionalização - nes-
tes casos, o executivo temporário pode 
ser uma alternativa intermediária para 
deflagrar a saída dos membros da família 
de cargos de decisão operacional. 

Maturidade da equipe: Empresas 
da nova tecnologia muitas vezes possuem 
um quadro de jovens talentos, mas se 
ressentem de diretores mais experientes. 
A exemplo de firmas de pequeno porte e 
de empresas familiares, as startups jovens 
apresentam receios de ter um "cabelo grisa-
lho" na equipe. Acham que é caro e que não 
se adapta a um ambiente menos formal. 

Mercados voláteis: Empresas que 
estão passando por mudanças rápidas de 
mercado e que não têm muito tempo para 
"criar em casa" seus talentos são potenciais 
usuárias de serviços interinos. 

Empresas em crise: Quando estão 
passando por crises severas, as empresas 
podem recorrer a um gestor interino. 
Sendo de fora e sabendo que tem a missão 
de salvar a empresa, ele será um reforço 

A reunião foi encerrada sem consen-
so. O lado bom é que o presidente 

teria mais alguns dias para pensar em 
uma solução para destravar o processo. 
Ao longo da semana, a ideia de contratar 
um executivo para o novo desafio voltou ã 
pauta, mas o presidente tinha consciência 
da dificuldade em aprovar um novo posto 
devido aos elevados custos. Além disso, 
depois que o projeto estivesse concluído, 
aquele executivo seria um overhead caro e, 
provavelmente, não teria todo o seu poten-
cial usado de forma efetiva pela empresa. 

A história acima poderia terminar de 
forma rápida se o Conselho levasse adiante 
a possibilidade de utilizar-se de uma gestão 
interina - ou seja, a contratação temporá-
ria de executivos de alto nível para executar 
projetos pontuais e de média duração. A 
ideia já é bastante divulgada na Europa, 
principalmente no Reino Unido, onde 
existe, desde 1997, uma Associação de 
Empresas de Gestão Interina. Mais recen-
temente, o conceito tem tomado corpo nos 
Estados Unidos, onde até mesmo um novo 
termo foi criado para definir os executivos 
interinos: supertemps. 

A gestão interina, longe de ser um 
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importante no esforço de retomada. 

Precauções permanentes 
Por outro lado, mesmo que tenham 

o perfil adequado para recorrer à gestão 
interina, as empresas não podem abrir 
mão de alguns cuidados - muitos deles, es-
senciais para o sucesso da missão. São eles: 

Comunicação: Muita atenção ao 
definir para o grupo executivo o escopo, 
as limitações, os recursos e as responsa-
bilidades do novo gestor. Não deve haver 
dúvida quanto ao motivo de o gestor 
interino estar ali e à maneira de como ele 
vai atuar. Uma comunicação transparente 
da missão do gestor interino é essencial -
mesmo que sua missão seja reduzir custos 
ou realizar demissões em massa. A alta 
gerência também tem de estar informada, 
até para para que possa contribuir. Caso 
contrário, o sucesso do gestor temporário 
será limitado. 

Objetivos e resultado: É recomen-
dável definir os objetivos e resultados 
esperados antes ainda da contratação - e 
certificar-se de que o gerente interino en-

tendeu sua missão. O objetivo tem de ser 
pontual: reduzir o overhead em X milhões 
e em Y meses; incrementar a margem ope-
racional em 10% nos próximos 18 meses; 
inaugurar nova unidade em um ano. São 
essas as missões típicas de um supertemp. 

Suporte interno: É preciso definir 
os recursos disponíveis internamente -
e estabelecer quais deles o novo gestor 
poderá utilizar. Isso evita o desgaste com 
negociações internas de verbas e burocra-
cia de aprovações. Caso seja necessário, 
estabeleça um profissional para ser o 
contato direto do gestor dentro da em-
presa - uma espécie de facilitador do dia 
a dia da empresa. Sem suporte interno, as 
vicissitudes da rotina travam as iniciativas 
do gestor interino. 

Acompanhamento: A gestão inte-
rina deve ser acompanhada de perto pelo 
líder da empresa. Reuniões a cada duas 
semanas, por exemplo, podem ser uma 
boa estratégia. Como qualquer projeto, o 
gestor interino também pode necessitar de 
pequenas variações no escopo de seu tra-
balho - e essas reuniões serão o momento 

oportuno para os ajustes entre as partes. 

No Brasil há uma crescente - mas 
ainda tímida - demanda por executivos 
interinos. Um dos principais entraves 
é a legislação trabalhista, que inibe a 
flexibilidade dos contratos de trabalho. 
Mas há formas interessantes, por meio 
de formação de empresas e contratos de 
prestação de serviços, que mitigam as 
demandas trabalhistas. 

Finalmente, a gestão interina não é 
emprego e nem consultoria. É uma nova 
forma de relação de trabalho em uma 
economia dinâmica, flexível e conectada. 
Hoje, não estranhamos mais que todos os 
dados e informações das nossas empresas 
estejam na nuvem, acessíveis de qualquer 
lugar, a qualquer tempo e com custo míni-
mo. Assim é a gestão interina: executivos 
altamente experientes, multiespecializa-
dos, com visão e prontos para entregar 
resultados imediatos para a organização, 
no tempo justo e a custos mais do que 
razoáveis - quase como se estivessem na 
nuvem, prontos para entrar em ação. 

*Sócio da Guerra & Carvalho Gestão Interina 
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Text Box
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 26, n. 292, p. 60-61, mar. 2013.




