
que é um chefe bom de serviço? Uma
das respostas que cabe aqui é dizer
que é um líder com capacidade de
reunir uma equipe eficiente. É trei-

nado para ajudá-la a se desenvolver e melhorar
a performance constantemente. Mas não é só is-
so. "A gestão de pessoas é importante, mas há
outros quatro aspectos de que um líder não po-
de descuidar", diz Valério Macucci, consultor de
liderança e professor do Ibmec São Paulo. São
eles: conhecer a fundo o negócio da empresa,
ter um bom relacionamento com os clientes,
controlar a própria carreira e, acima de tudo,
trazer resultados para a companhia.

Só que nem todo mundo que dá as ordens
cumpre com essas responsabilidades. Alguns

chefes chegam a ser âncoras para a equipe. Tra-
vam tudo. "Um gestor incompetente pode que-
brar uma empresa, dependendo da área em que
atua", diz Claudia Riecken, criadora do Método
Quantum, que avalia perfis comportamentais
(faça o seu em vocesa.com.br).

Para identificar se o seu chefe é um desses,
avalie se ele apresenta a maioria dos sintomas
que listamos a seguir. E admita, humildemente,
que você é quem implica com ele se nenhuma
das características citadas tiver relação com a
chefia. Associadas a cada sintoma, incluímos
histórias contadas por internautas no Malhe
Seu Chefe, espaço no site da VOCÊ S/a aberto
para que você e seus colegas de escritório reve-
lem como é a relação com o superior.
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Prefere os
mais fracos
''Isso é mais comum do
que se imagina", diz
Claudia Riecken. Segun-
do ela, não dar conta da
equipe é um medo co-
mum a muita gente e ter
alguém mais qualificado
pode significar mais de-
safios. A diferença é que
os profissionais incom-
petentes, em geral, dão
preferência àqueles me-
nos qualificados como
forma de se sobressair e
ilusoriamente manter o
controle sobre a equipe.

;No Malhe
:Seu Chefe
Foi o que aconteceu na empre-

sa de Carlos*. Seu chefe pro-
moveu uma funcionária com

pouco tempo de casa a um

nível e salário iguais aos seus.
Mesmo cometendo erros e

sendo grosseira com todos,

o chefe a manteve na equipe.

"Não agüentei continuar na em-

presa, porque a carregava nas
costas", diz Carlos.

Não forma
pessoas
Este é um dos maiores
sinais de incompetência
para um gestor. Quem
quer crescer na carreira
tem que formar sucesso-
res. "É mais do que trei-
nar o profissional para as
tarefas rotineiras. Tem
que disseminar as boas
práticas e conhecimen-
tos", alerta Eline Kullock.
Do contrário, o líder po-
de desest imular o time
e perder profissionais
talentosos e chaves pa-
ra o departamento.

-No Malhe
: Seu Chefe
Na empresa de Robson* os su-

pervisores são tratados como
analistas. Isso porque o coor-
denador-geral não admite que

nenhuma decisão seja toma-

da sem seu conhecimento. "Em
vez de conversarmos com nos-

so chefe direto, temos que re-
correr a ele, que não da conta

das tarefas e atrasa todo o tra-
balho da área", diz Robson.

Trabalha demais
O excesso de trabalho é
realidade nos escritórios.
Mas quem não sabe se
planejar sofre ainda mais
com isso. O problema é
quando a falta de ordem
do chefe impede que a
equipe se estruture. Sem
contar aquele chefe que
passa horas a mais no es-
critório, trabalha nos fins
de semana e exige o mes-
mo das outras pessoas.
'Quem é desorganizado
quer tudo para ontem e
acaba gerando incêndios",
diz Claudia.

;No Malhe

No trabalho de Regiane* não e
diferente. O chefe não emen-

da feriados, acessa o e-mail da
empresa fora do horário de tra-

balho Ce envia pelo menos qua-
tro mensagens), não dispensa

a equipe mais cedo nem em
véspera de Natal e sõ delega

tarefas quando realmente não

está dando conta - e mesmo
assim revisa o trabalho. O
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