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Gestores ditadores ainda estão em alta no Pais. Um levantamento da Outstretch 
Empreendimentos e Negócios entre dez das maiores companhias nacionais mostrou que 70% 
dos diretores ainda trabalham com o "chicote na mãos", conforme diz Paulo Chebel, 
especialista em direção empresarial e diretor da consultoria Outstretch. A pesquisa ouviu 600 
pessoas. "Nossos executivos são técnicos demais, sabem executar seus ofícios, mas não 
sabem lidar com o humano", diz Chebel.  
 
Ele começou a observar este dado após ser contratado por companhias importantes para 
fomentar, organizar e incubar novos negócios. "Minha consultoria orienta organizações a 
planejar e organizar projetos com qualidade e arrojo. Em cada uma que chegava, porém, via 
que a comunicação entre a cúpula e a base é sempre problemática. Isso atrapalha a 
viabilidade de bons negócios a longo prazo".  
 
A partir deste fato, passou a fazer enquetes com os trabalhadores de cada empresa na qual 
chegava. "Entrevistava centenas de funcionários de cada empresa. Percebi que as reclamações 
eram generalizadas. Isso por que, para os gestores, o que importa ainda são somente os 
resultados. Esquecem-se de olhar para o ‘chão de fábrica’, para os funcionários em geral."  
 
Chebel diz que, na maioria das vezes, os gestores não percebem que estão sendo carrascos. É 
o caso de Andrea Marco, diretora de um grande hospital em São Paulo. "Certo dia, ainda muito 
jovem, vi-me encarregada de dirigir uma empresa com mais de 200 funcionários. Minha 
inexperiência e imaturidade faziam com que não confiasse em ninguém. Simplesmente não 
sabia trabalhar em equipe", diz. "Queria produção e para isso pressionava quem aparecesse 
em minha frente. Resultado: consegui muitos inimigos".  
 
Andrea conta que passou a mudar quando saiu de férias e percebeu que seu telefone não 
parava de tocar. "Ligavam-me até quando caía uma agulha no chão. Percebi que a equipe 
morria de medo de mim. Acabei perdendo minhas férias", lembra. Ela afirma que este período 
em que esteve longe foi essencial para mudar de atitude em relação aos funcionários. Para 
isso, fez nada menos do que 23 cursos de liderança, entre vivências e treinamentos pessoais. 
"Hoje, quando percebo que vou gritar com alguém, conto até dez e acabo me acalmando", 
comenta. "Aprendi a ouvir e isso melhorou inclusive minha vida pessoal".  
 
Paulo Chebel diz que no País muito se fala sobre qualidade de vida no ambiente corporativo, 
mas pouco se faz. "Todas as ações devem levar ao mesmo objetivo: melhorar o bem-estar do 
colaborador. Por quê? Isso é diretamente proporcional a sua produtividade e, por 
conseqüência, melhora os resultados da organização, em todas as perspectivas, a financeira, 
do cliente, processos operacionais e do aprendizado", diz.  
 
Ele observa que as empresas devem implantar programas de qualidade de vida em todos os 
níveis hierárquicos, a partir das necessidades dos grupos de trabalho, departamentos, e 
localização física. "Para citar um exemplo, é preciso haver ginástica laboral para um 
departamento de televendas. Isso evitaria lesões por esforço repetitivo, como a leitura", 
sugere. "A empresa não deve ser um divã para tratamento terapêutico, mas deve-se encorajar 
até mesmo a qualidade de vida no ambiente familiar e na sociedade. É preciso que sejam 
abordados temas diversos como noções de higiene, alimentação, educação, até apoio para 
atividades sociais, preservação ambiental, respeito dos direitos alheios e cidadania", afirma.  
 
Chebel assegura que de nada adiantam os programas que visam à qualidade de vida no 
trabalho se os gestores continuarem com os chicotes nas mãos, exigindo mais produtividade, 
com melhor qualidade, em menor tempo, em turnos de 10 a 12 horas diárias, sem se 
conscientizarem que a qualidade corporativa deve iniciar pela gestão. "Cobrar e exigir 
produtividade e qualidade é direito do gestor e obrigação do colaborador, porém existem ‘n’ 
maneiras de gerir pessoas. É preciso que a direção esteja próxima aos desejos, necessidades, 
valores, problemas e crenças distintas de seus colaboradores."  
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C9.  


