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Saiba como negociar prazos e condições de trabalho. 
 
Você já parou para se perguntar por que trabalha demais? De segunda à sexta-feira das 09h00 
às 21h00, sem parar, lá está você a fazer happy hour no escritório. Quando chega em casa, 
nada de descanso. Atende a ligação do chefe, responde e-mails corporativos e finaliza algumas 
planilhas. Tudo para a reunião de amanhã cedo. Hoje, é fato que as ferramentas tecnológicas 
diminuíram distâncias entre casa e trabalho. Mais do que nunca, vida profissional e pessoal se 
misturam. O meio corporativo - sempre à espreita daquele que não dá tudo de si - se 
aproveita dessa evolução e faz vezes de capataz e mantém sob seu chicote invisível uma leva 
de profissionais oprimidos que, para crescer, esticam a corda e se enforcam cada vez mais no 
trabalho.  
 
Hoje, muitos profissionais reclamam de sobrecarga. Na maior parte dos casos, quem leva a 
culpa é o chefe perverso. Para especialistas, porém, tem muito trabalhador que é o algoz de si 
próprio, já que aceita todas as tarefas ao invés de dizer não quando não tem tempo para 
desenvolvê-las com qualidade. Segundo a professora do Departamento de Psicologia Social e 
do Trabalho da UnB (Universidade de Brasília), Ana Magnólia Mendes, o mercado é cruel com 
aqueles que estabelecem limites. Por isso, cada vez mais pessoas aceitam entrar para o time 
dos workaholics em vez de delegar tarefas. "O que eles não sabem é que, muitas vezes, este é 
um caminho sem volta e que, quando algo dá errado, a culpa será exclusivamente do 
indivíduo", diz Ana Magnólia.  
 
A professora defende que essa inversão de valores do mercado, em que se prioriza a 
quantidade em detrimento da qualidade, pode ser driblada na medida em que o profissional 
aprende a utilizar com sucesso a ferramenta da comunicação. "Saber se comunicar consiste 
não só em passar uma mensagem ao receptor, mas valer-se de argumentos concretos que o 
sensibilizem e o façam enxergar quando uma estratégia está equivocada", explica Ana 
Magnólia. Isso quer dizer que, ao negar uma tarefa, o profissional precisa expor motivos 
plausíveis e significativos para o gestor em relação à conclusão de uma determinada tarefa. 
"Não é dizer não porque eu estou com mais trabalho que 'fulaninho', mas negar a tarefa por 
não conseguir desenvolvê-la com a devida qualidade que a atividade merece", explica ela.  
 
É claro que para recusar um trabalho não basta você considerar que está sobrecarregado 
porque não tem conseguido responder seus e-mails pessoais, ir ao cabeleireiro ou coisas 
assim. O excesso de trabalho se caracteriza quando você tem mais atribuições do que o seu 
cargo propriamente dito comporta e, além disso, também precisa se virar em dois para auxiliar 
colegas que não dão conta de suas atividades. Portanto, se você é estagiário, mas trabalha 
como gerente administrativo; se é professor, mas faz vezes de coordenador de curso; ou se é 
designer, mas trabalha como o webmaster de um portal de conteúdo, alguma coisa está 
errada e certamente comprometerá seu desempenho profissional. "A primeira coisa a fazer 
para mudar um quadro desfavorável é identificar se você vive uma situação em que é mais 
exigido do que deveria e negociar com seu chefe uma saída", exemplifica o consultor de 
Recursos Humanos da Holden RH consultoria, Jonas Kaffa.  
 
Essa conversa, segundo o consultor, não pode e nem deve ser deixada para a última hora, ou 
seja, quando a bomba já estourou. Do contrário, perderá o efeito e seu valor. "A conversa 
precisa partir naturalmente no momento em que o funcionário percebe que é cobrado em 
demasia. Ele não deve aceitar mais uma tarefa quando já está sobrecarregado como forma de 
mostrar sua competência e correr o risco de sofrer com isso no futuro", destaca.  
 
Na opinião da psicóloga de RH e professora da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul), Daniela Forgiarini, caso o indivíduo assuma a responsabilidade, mas depois 
execute mal a tarefa, a justificativa da sobrecarga será interpretada como uma desculpa 
qualquer para se livrar do ônus em ter entregado um trabalho ruim. "Aceitar uma atividade e 
não executá-la com qualidade passará ao chefe uma imagem de incompetência, além de 



quebrar sua confiança. Problemas que poderiam ter sido evitados com uma conversa franca 
sobre prioridades", diz Daniela. 
 
Prioridades, aliás, são pontos que não podem estar fora de seu discurso. Hoje, todas as 
empresas querem produzir mais e mais rápido. Isso é fato. É fato também, que diante do 
cliente, ganhará a conta, a parceria, ou o contrato aquele que - no menor prazo - oferecer o 
melhor serviço/produto. Portanto, dizer ao chefe que está sobrecarregado para atender uma 
demanda importante o fará rever prioridades. Na opinião de Kaffa, se você for o braço direito 
dele, certamente ele irá considerar a possibilidade de desafogá-lo de outras tarefas para lhe 
dar a chance de executar um projeto especial. Ou, caso a nova atividade não seja tão 
relevante, ela será passada para outro membro da equipe. "O patrão não pode ficar na 
ignorância. Ele precisa saber quais os riscos de atribuir a você (sobrecarregado) mais uma 
atividade. Isso deve estar claro antes que a situação fuja do controle", reforça.  
 
Kaffa também acredita que o funcionário atira no próprio pé quando, numa reunião de 
feedback, usa como desculpa o fato de estar sobrecarregado no trabalho para não ter 
desempenhado bem uma atividade. Isso serve ainda para aquele que culpa o colega ou até 
fatores externos para se eximir da responsabilidade pelo insucesso. "Quando o trabalho deu 
errado não adianta dizer de quem foi a culpa. O que muita gente não faz é assumir o próprio 
erro e buscar melhorar no futuro. O mercado está carente de pessoas assim", reforça Kaffa. 
Para ele, ao contrário do que muitos podem pensar, assumir os erros não é sinal de fraqueza, 
mas sim, uma riqueza de caráter, fator indispensável para qualquer companhia.  
 
Nessa conversa, porém, por mais que os ânimos se exaltem, Kaffa reforça que nunca é bom 
'lavar a roupa suja'. Caso o seu patrão assuma uma postura inflexível quanto a sua falha, 
tente contra argumentar com equilíbrio emocional, sem trazer à tona todas as outras vezes em 
que se sujeitou a desempenhar atividades de última hora. "Não vale a pena se desgastar e 
perder a razão. Esse tipo de atitude só será encarada como mais uma desculpa para justificar 
uma falha. Isso fatalmente irá se virar contra você", diz o consultor.  
 
Nunca é tarde para impor limites 
 
Na opinião de especialistas, se até hoje você fez hora-extra sem reclamar, em primeiro lugar, 
a culpa é sua. Portanto, assuma sua responsabilidade em não estabelecer limites. Em segundo 
lugar, não se desespere porque ainda há chance de você sair dessa. A psicóloga Daniela 
defende que é muito mais difícil impor limites depois que você já está refém de uma situação, 
mas não acha impossível voltar a ter uma vida regrada. "Nunca é tarde para conversar com o 
chefe sobre suas condições de trabalho. Há gestores mais abertos que outros e isso norteará o 
funcionário na conversa. Caso não haja abertura para rever sua posição, o profissional deve 
ponderar se aquela atividade ainda vale a pena ou se é melhor partir para outra", diz. 
 
Claro que recomeçar do zero não é fácil, mas hoje, os especialistas são unânimes em dizer que 
os profissionais não devem aceitar serem subjugados no trabalho. É sabido que mais que o 
simples estresse, condições de assédio moral podem levar, inclusive, à doenças graves e até à 
morte (leia mais sobre o tema na matéria "Diga não ao assédio moral"). Por essa razão, antes 
de se diminuir perante um emprego, o profissional precisa se valorizar e ir atrás de sua 
evolução. "Todos nós podemos mudar de ambiente quando ele não é mais favorável. Cabe a 
cada profissional conhecer seus limites e buscar seu sucesso", afirma Daniela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Saber, de fato, quais são obrigações e responsabilidades.  

- Ser direto na resposta. Procure não hesitar e dizer coisas como "hum", "deixe-me ver" ou 
"vou pensar".  

- Assumir o que você diz e não culpar outras pessoas por suas falhas.  

- Explicar quais são suas obrigações, pendências e prioridades.  

 

- Reagir emocionalmente. Para dizer não, você não precisa se indispor. Seja educado.  

- Usar o momento para dizer tudo o que pensa sobre o trabalho, as pessoas ou a empresa.  

- Usar problemas pessoais como justificativa. 
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