
odo mundo corre o risco de se sentir pre-
judicado por um colega de trabalho que
não cumpre adequadamente as funções.
Como diz Silvio Celestino, diretor da Enle-

vo, consultoria de marketing estratégico epessoal,
de São Paulo, enquanto algumas pessoas dão 110%
de si, outras dão 50% e sobrecarregam as primeiras.
Quem já passou por isso sabe o quanto abusca por

uma solução pode ser delicada. Se uma conversa
com o par for suficiente, maravilha. Se não for, será
preciso cuidado para "escalar" o conflito sem pa-
recer imaturo, dedo-duro ou, o que é pior, alguém
que acha que sabe mais do que o chefe. Veja a seguir
recomendações para levar a questão para o alto es-
calão e sair da saia-justa em que esse tipo de situa-
ção pode se transformar... sem perder o rebolado.
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ANALISE SE
O CHEFE DEVE
SER ACIONADO
Antes de tomar uma decisão,
esgote as possibilidades de re-

solver o conflito com o colega. Convide-o para
um café ou uma reunião e exponha o proble-
ma. "A menos que seja uma questão que vá
causar impacto substancial para a empresa,
cabe ao indivíduo resolver o problema com o
par", afirma o consultor e coach Carlos Diz, do
Instituto de Liderança Executiva, do Rio de Ja-
neiro. O risco de não cumprir essa etapa será
o de não saber o que responder se, ao levar o
problema ao chefe, você ouvir a pergunta: "Vo-
cê já tentou resolver com ele?". Se for questão
de prazo, tente dizer ao par que precisa da in-
formação dois dias antes do limite.

ATENHA-SE
AOS FATOS
Antes de conversar com o che-
fe, separe os fatos das emo-
ções. "Nessa conversa, só o

primeiro interessa", diz Elaine Saad, sócia
da Right Management, empresa de reorien-
tação de carreira de São Paulo.

jfpk SEJA NEUTRO

t t "Diga qual é o fato, como ele
se desenrolou e quais as con-
seqüências", sugere Stella
Angerami, sócia-diretora da

Counselling by Angerami, empresa de acon-
selhamento de executivos de São Paulo.

• II

CONTEXTUALIZE
Relacione o problema aos pro-
pósitos da companhia que
podem ser prejudicados. Se
a questão for comportamental,

diga que pode prejudicar o clima organizacio-
nal e, conseqüentemente, os resultados.

NÃO DE CONSELHOS
É uma armadilha dizer ao
chefe algo como "Se eu fosse
você...". Sua tarefa é apenas
relatar. A interpretação e a so-

lução que será adotada cabem a ele.

REÜNA EVIDÊNCIAS
Relatórios, e-mails, prazos e
tudo que demonstre que o
problema ocorre e corno po-
de prejudicar a empresa. "Diga

quantas vezes aconteceu, como e quando você
tentou contornar", diz Silvio, da Enlevo.

EVITE NOMES
O importante é falar do pro-
blema, não da pessoa. A sua
preocupação não é consertar
o colega, mas alcançar o ob-

jetivo da empresa. Se ele atrasa a entrega de
informações, fale apenas do atraso. O chefe
deve saber a quem cabe a responsabilidade.
Se ele não souber, o problema é o chefe.

APRESENTE
ALTERNATIVAS
É importante sinalizar que, an-
tes de levar o problema, tentou
resolvê-lo. Se for mostrar que

uma planilha tem cálculos equivocados, apre-
sente uma solução para corrigi-los.

PEpA ORIENTAÇÃO
Uma forma de comunicar o
problema sem parecer ar-
rogante é pedir orientação.

"Como você acha que pode-
mos fazer para cumprir o prazo mesmo com
tais e tais tarefas atrasadas?" Você não coloca
ninguém em situação de constrangimento.

I
POSE

DE COITADO
Demonstre que está tentan-
do contornar os problemas da
melhor forma. Fazer-se de ví-

tima é a pior estratégia.

FIQUE ATENTO
Se o chefe e o colega forem
grandes amigos, é ainda mais
recomendado contornar o pro-
blema sem envolver o superior.

Ainda assim, se essa for sua opção, reúna mais
evidências e coloque-se à disposição para aju-
dar o par se for preciso.
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