




Mas, e no caso dos grupos que se
formam dentro das empresas? Há os
que se delineiam naturalmente, por
proximidade física (pessoas de um
mesmo setor ou que se sentam próxi-
mas) ou por afinidade - como se diz
na linguagem popular: "quando bate o
santo". E há as chamadas "panelinhas"
que, diferentemente dos grupos sociais,
digamos, "saudáveis e naturais", são
círculos mais fechados e que não acei-
tam muito bem a convivência com es-
tranhos. O termo "estranhos", nesse
caso, não se refere a pessoas de fora
da organização, que ninguém conhece
ou nunca ouviu falar. Pode ser um exe-
cutivo da mesa ao lado, mas que não
faz parte do grupo - ou porque não
foi aceito ou porque não "compactua"
com as idéias e objetivos defendidos
pelo hermético agrupamento. Ou é
alguém que, simplesmente, quer fi-
car longe das fofocas.

Sim, porque toda panela que se
preze ferve em fofocas. É o ambien-
te propício para "se fritar alguém",

Karen, da Etna Eventos:
confusão entre um

grupo coeso, que trabalha
bem, com panelinha

colocar fulano em "banho-
maria" ou "dar um gelo" em
beltrano. Mas é, também,
onde os integrantes experi-
mentam uma (pseudo) sensa-
ção de segurança. Ao fazer
parte de um grupo como esse,
eles passam a se defender e a
atacar quem está do lado de
fora. E, muitas vezes, não é
apenas uma pessoa atingida,
mas a própria empresa.

"Nas organizações, as pa-
nelinhas são prejudiciais,
pois sempre há os excluídos
que não conseguem se inte-
grar com o grupo, por causa
de uma supervalorização que fazem
em cima das diferenças ou por atitu-
des discriminatórias", diz Marly
Vidal, gerente de RH do Laborató-
rio Sabin, do Distrito Federal.

"Na medida em que essas paneli-
nhas tornam-se facções dentro das
organizações, passam a comprome-
ter os resultados, uma vez que os in-
teresses que se potencializam é de um
conjunto determinado e não de todo
o grupo de trabalho", completa.

Nelcy Del Grossi, sócia da empre-
sa de comunicação Headend, concor-
da: "Panelas são movidas por precon-
ceito. Há uma predisposição em ta-
char as pessoas, em classificar os gru-
pos, em criar rótulos para tudo e to-
dos. É um traço infantil, que se trans-
portou para o universo corporativo."

Expert no segmento de TV por as-
sinatura, no qual atua há cerca de 15
anos, ela afirma que há um movi-

Grace, da Grace&Co: para enfrentar
o problema, empresas devem
melhorar a qualidade da liderança

mento natural na formação dos gru-
pos sociais e corporativos. "Pessoas
que têm o mesmo conceito, a mes-
ma ética, acabam se atraindo. Tam-
bém depende dos valores da corpo-
ração: se a empresa só enxerga nú-
meros ou se considera as pessoas."

Segundo a empresária, as paneli-
nhas são inevitáveis, não só em am-
biente de trabalho como também no
ambiente de estudo - nas escolas e
faculdades, por exemplo. Claro que
tudo isso faz parte do aprendizado de
cada um, as pessoas lidam com as
mesmas situações de maneiras dife-
rentes. Algumas têm mais jogo de
cintura e habilidade para quebrar o
gelo e derrubar as barreiras da co-
municação. Mas outras se sentem
reféns e não conseguem lidar com
atitudes antipáticas gratuitas.

"Nunca sofri discriminação, mas
o que já senti é que, com o tempo e
com as mudanças no mercado - cada
vez mais jovens assumindo cargos
gerenciais, de decisão -, eu comecei
a perder espaço. Alguns só escolhem
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os amigos, em vez de dar continui-
dade ao trabalho com a minha em-
presa, por mais que sejamos reconhe-
cidos no segmento", conta Nelcy.

Na opinião de Francisco Ramirez,
vice-presidente executivo e sócio da
Fesa Global Recruiters, esses grupos
têm regras e lealdade próprias, sem-
pre atreladas a propósitos diferentes
aos da empresa. "Por isso são um ele-
mento social estranho. Trata-se de
um câncer dentro do tecido social
chamado organização", diz. E uma
das formas de essas células nocivas
se reproduzirem é a indicação de
amigos do grupo, como no caso ci-
tado no início desta matéria. "Ter
como critério de seleção o meu net-
working não é ruim. Mas, se trago
só pessoas com quem trabalhei, au-
mentam as chances de se formar uma
panela", enfatiza Ramirez.

Para evitar problemas como esse,
Grace conta que, nos processos de re-
crutamento e seleção em que atua, nos
quais a indicação por parte de funcio-
nários é aceita, ela costuma avaliar o

grau de amizade e mostrar isso à em-
presa. "Indicar não é pecado. Talvez, o
crime exista quando se indica o amigo
que é incompetente, mesmo sabendo
disso." Uma vez, em pleno processo
de seleção, ela teve de encaixar uma

O networking
até vale. O que

não pode é
indicar um

incompetente,
só porque
é amigo

Nelcy, da Headend: panelas
são movidas por preconceito
e revelam um traço infantil

pessoa que fora apontada por um exe-
cutivo como excelente. "Esse candi-
dato já tinha a sua contratação como
favas contadas. Só que fomos confe-
rir seu currículo: ele simplesmente
não era nada daquilo que descrevera.
Não tinha feito nenhum curso, errou
os nomes das faculdades. Era, no fun-
do, um bom ficcionista."

No Grupo Artecola, com sede em
Campo Bom, no Rio Grande do Sul,
quando um funcionário está prestes
a ser promovido a um cargo de ge-
rência (ou posição acima) deve, ne-
cessariamente, indicar de um a três
sucessores para seu lugar. Esses su-
cessores são, então, avaliados pelo
gestor do negócio e pela diretoria
corporativa, a fim de evitar a indica-
ção de apenas "os melhores amigos"
ou de alguém de uma possível pane-
la. "Já tivemos casos em que os indi-
cados foram reprovados", conta
Lisiane Kunst Bohnen, diretora admi-
nistrativo-financeira e que também
responde pela gestão de pessoas.

E não é só no quesito seleção que
as panelinhas causam problemas. A
consultora em RH Gisela Mosman
ilustra outro. Imagine que, na equi-
pe de vendas, exista um grupo com
essa característica. Um dos vendedo-
res, que faz parte de uma panela, ul-
trapassa (e muito) as metas estipula-
das. No entanto, um amigo do grupo
não chegou a cumprir os objetivos.
O primeiro decide passar parte de seu
faturamento a ele, para não deixá-lo
na mão. Com esse ato de "bondade",
ele perde a chance de ser reconheci-
do, perde prêmios ou bônus. E a
empresa deixa de aproveitar um bom
exemplo para motivar os demais.

Vale lembrar, no entanto, que mui-
tas companhias valorizam as paneli-

42 Melhor-Julho 2006



nhas. "Elas estimulam a concorrên-
cia entre equipes", explica Gisela. Por
exemplo: a turma da produção versus
a turma de vendas. A segunda vai fa-
zer de tudo para vender mais e pres-
sionar a primeira para se virar e dar
conta do recado. "Mas isso requer
uma visão aguçada do que se passa e
pulso firme para colocar um basta
quando surgirem problemas como a
deterioração dos relacionamentos",
enfatiza a consultora.

Aproveitando a premissa de que
o ser humano precisa viver em gru-
pos, Gisela acrescenta que temos a
necessidade de ser aceitos. E de
transmitir nossas idéias, de ser ou-
vidos. "Em um grupo, a pessoa se
sente mais forte. É interessante per-
ceber que a maioria das panelas não
é formada de profissionais fortale-
cidos no cargo. Eles precisam delas
para se manter", conta.

E quando a panela está na cúpula
da empresa? "Nesse caso, a organi-
zação está fadada ao insucesso", res-
ponde Gisela. A tendência de quem
participa desse grupo é colocar pes-
soas de interesse (para a panela) em

posições relevantes. E nem sempre
ter afinidade com o grupo significa
ter competência para exercer a fun-
ção. "Esse é um risco comum em
muitas empresas familiares, nas
quais os filhos ou outros parentes são
alçados a cargos estratégicos - quan-
do, muitas vezes, nem estão prepa-
rados para isso", alerta a executiva.

Separar o joio do trigo
"É inevitável", afirma Karen

Swzarc, gerente de planejamento es-
tratégico da Etna Eventos, "mas há
casos em que as pessoas confundem
um grupo coeso, que trabalha bem,
que tem companheirismo, com uma
panelinha - que é um grupo mais fe-
chado, com uma postura complica-
da em relação aos outros".

Karen lembra da época em que tra-
balhava na TVA, em meados de 1990.
"A equipe de marketing se dava tão
bem que as cerca de dez pessoas do
departamento sempre almoçavam jun-
tas, saíam depois do expediente e ti-
nham muita facilidade para trabalhar
em grupo. Tínhamos muita sorte em
formar uma equipe tão integrada, mas
muita gente dizia que éramos a 'pa-
nelinha do marketing' e acho esse ter-
mo meio pejorativo", conta.

É preciso observar que tudo depen-
de da postura das pessoas, dentro e
fora dos grupos. Se elas são recepti-
vas ao contato com os demais funcio-
nários, se recebem bem um novo in-
tegrante na equipe, se são solidárias e
apoiam umas às outras (mesmo as re-
cém-chegadas) ou se são predominan-
temente competitivas.

Sob esse aspecto, a formação de pa-
nelinhas tem relação direta com a ges-
tão em uma empresa. "Receber a 'bola
preta' antes mesmo de as pessoas 'ex-

Ramirez, da Fesa: as panelinhas são
uma espécie de câncer no tecido
social chamado organização

perimentarem o sabor' de alguém é
um sinal claro de falta de liderança",
destaca Karen. "Se a empresa não se
posiciona em termos de missão e va-
lores, se o líder da equipe não toma
as rédeas da situação, os funcioná-
rios ficam inseguros e isso abre es-
paço para as polêmicas panelinhas.
As pessoas vão se aliar contra o novo,
contra as possíveis mudanças - ou,
pior, contra os colegas de empresa e
até o próprio chefe."

A executiva conta que, na Etna, os
cerca de 60 funcionários trabalham em
ambientes abertos, onde todos se en-
xergam, e que essa disposição facilita
a integração entre as pessoas. "Tudo o
que acontece é ali, na hora, na cara de
todos. Claro que sempre há quem man-
da uma mensagem pelo messenger
[MSN] quando entra uma pessoa dife-
rente ou para reclamar de alguém, mas
eu procuro não me envolver nas fofo-
cas. Tudo o que vai, uma hora volta."

Karen exemplifica: "Há um grupo
de profissionais que são free-lancers.
Quando eles chegaram, não sabíamos
quem eram e ninguém falava com nin-
guém. Até um entender o que o outro
fazia, tivemos alguns problemas; foi
preciso vencer uma certa inércia e
descobrir o que havia além do olhar
de desconfiança. As pessoas tinham
medo, queriam saber se um ia tomar
o lugar do outro", conta.

Outro aspecto a ser considerado é
se a pessoa perde a capacidade de
atuar fora de seu grupo. A interde-
pendência entre os indivíduos (ou de-
partamentos) dentro de uma empre-
sa pode ser positiva, no sentido de
gerar um bom ritmo de trabalho.
Mas, a partir do momento em que a
pessoa perde sua individualidade e
só se reconhece no meio de um gru-
po específico, o líder precisa inter-
vir e gerenciar a situação.

Grace concorda com a importân-
cia do papel do líder. "O chefe que
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não compartilha informações,
quer tomar decisões sem ouvir
os outros, não reconhece os ta-
lentos na equipe e não deixa os
demais darem o melhor de si
(por medo de perder o lugar) é
o profissional que, em uma em-
presa, pode incentivar o
surgimento de panelas - den-
tro de seu próprio time. É como
se o grupo se unisse na dor de
ter um chefe assim", diz. Para
ela, a empresa deve atentar mais
para a qualidade de sua lideran-
ça e investir em uma comuni-
cação aberta e transparente.

E como desmontar uma pa-
nela? Uma saída, segundo
Grace, é identificar o líder e con-
versar com ele. "Ou mandá-lo
embora. Tudo tem de ser nego-
ciado em uma empresa. As pes-
soas perdem muito tempo em
panelas fazendo politicagem e se
esquecem de trabalhar."

Identificar o líder de uma panela
nem sempre é uma tarefa difícil. Em
geral, é aquela pessoa que sempre man-
da os e-mails para os outros, é aquele
que agita, que coordena, que faz os
convites. No entanto, demiti-lo pode
não ser a melhor alternativa para aca-
bar com o grupo. Pode até complicar
mais as coisas, pois essa medida é ca-
paz de fomentar um sentimento de vin-
gança entre os remanescentes. Leia-se:
possíveis sabotagens. "Uma saída é
levar os prováveis líderes de panelas a
um evento de integração. Eles podem
perceber que as outras pessoas têm
competências e que podem ajudar na
busca de resultados", sugere Gisela.

Ela conta que, quando a empresa
percebe a existência de panelinhas,
deve investir mais no RH e na edu-
cação dos profissionais. "Educar os
profissionais significa levar mais in-
formação, mostrar a diferença entre
equipe e panela, o quanto esta pode

afetar negativamente o trabalho do
grupo e, conseqüentemente, os resul-
tados da organização."

No Grupo Artecola, há uma forte
preocupação em criar e manter um
sentido de equipe entre os cerca de
1,3 mil funcionários espalhados em
seis países. "É claro que sempre exis-
tem departamentos que não estão li-
gados diretamente ao produto, mas
sempre nos preocupamos em deixar
claro que fazem parte de um grande
time, que é a empresa", revela Lisiane.

Sentido de equipe
A executiva explica que, para isso,

a organização investe no reforço e na
difusão de seus valores, missão e
foco a todos os empregados. A idéia,
segundo Lisiane, é "artecolarizar" os
líderes. Traduzindo: fazer com que
eles sejam facilmente reconhecidos
como líderes da Artecola pela postu-
ra e forma de trabalhar. "Não é ves-
tir a camisa, uma vez que você pode

Lisiane, do Grupo Artecola:
sucessores avaliados pelo
gestor e pela diretoria

se despir dela, mas tatuar a em-
presa no peito. E reforçamos
esses aspectos desde o primeiro
dia de empresa de um funcio-
nário", conta a executiva.

No Grupo, há um programa de
integração que varia de um a dois
dias. Antes, durava apenas de
uma a duas horas. O funcionário
não pode pegar no batente sem
antes passar por ele. Ele vê des-
de um vídeo sobre a empresa até
o manual de qualidade, passan-
do pela apresentação de todos os
gestores. E há um programa de
revitalização para quem está há
muito tempo na companhia.

"O verdadeiro trabalho em
grupo dá oportunidade para que
cada colaborador descubra as

qualidades do colega e fortaleça o sen-
tido de equipe", reforça Marly, do La-
boratório Sabin. "É bom que a relação
ocorra com pessoas de outros setores.
Isso faz com que exista um processo
de socialização em toda a organiza-
ção", acrescenta. Nesse sentido, ela
destaca o papel da liderança, fortale-
cendo a soma dos conhecimentos e ha-
bilidades individuais. "O líder deve ser
capaz de orientar, mostrar os caminhos
e gerar grandes resultados, transfor-
mando grupos de trabalho em equipes
vencedoras. O verdadeiro líder é um
modelo, seus conhecimentos técnicos
são importantes, mas o grande diferen-
cial está nas características com-
portamentais - como ser transparente,
ter carisma, humildade, ser amigo,
companheiro, ético, sincero, compro-
metido e motivador." É dessa forma
que nasce um time de vencedores, de
parceiros. "E, assim, as panelinhas se
esvaziam, sem condições de sobrevi-
ver nas organizações."

48 Melhor - Julho 2006

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 14, n. 224, p. 38-48, jul. 2006.




