
Para evitar atritos, novo chefe deve escutar time  
Maria Carolina Nomura 
 
Comunicação clara é fundamental para ser bem recebido pela equipe  
 
Logo depois de se formar em relações internacionais, Luana Akemi foi contratada para 
gerenciar uma equipe em que o mais jovem funcionário tinha de experiência o que ela tinha de 
idade: 22 anos. 
 
Hoje, aos 27 anos e em função executiva, ela conta que não foi fácil chegar de cara como 
líder. Mas, aos poucos, aprendeu a trabalhar com as pressões do cargo e as ansiedades e as 
expectativas da equipe. 
 
Essas são preocupações naturais do time, segundo a consultora de gestão de talentos da 
Watson Wyatt Worldwide, Jucila Gosling. "A saída do gestor gera insegurança na equipe." 
 
A consultora diz que como os subordinados não sabem quem será o novo chefe e quais 
mudanças serão feitas, é importante o líder tranqüilizá-los e conhecer a cultura da firma antes 
de direcionar sua metodologia de trabalho. 
 
Exercício de poder 
 
Mas há chefes que não sabem conquistar espaço na equipe e usam o poder inerente à função 
para impor novas vontades e metas, segundo Maria de Fátima Ohl Braga, sócia-diretora da Ohl 
Braga Consultoria. 
 
Para ela, isso mostra imaturidade e insegurança. "Há outras maneiras de expor metas e deixar 
clara a forma de trabalhar, que não a imposição." 
 
A comunicação clara e transparente com os subordinados foi a tática adotada pela gerente de 
compras J.S., 33, que preferiu não se identificar. 
 
"Ao chegar à empresa, procurei entender as oportunidades de melhoria que eles propunham, 
de forma que, à medida que desenvolvesse projetos na área, tivesse a aderência deles." 
 
Conhecer os processos da empresa antes de tomar medidas drásticas também foi fundamental 
para desenvolver a confiança do time, conta ela. 
 
Para o chef Dinesh Rajput, 36, que gerencia a cozinha do restaurante Govinda, em São Paulo, 
a confiança entre ele e a equipe nasceu naturalmente. "É importante manter um bom 
relacionamento com todos." 
 
Mas não é só com as expectativas da equipe que o novo chefe tem de se preocupar. Luiz 
Concistré, consultor da DBM, destaca que o líder deve estabelecer com o seu superior quais 
são as suas metas. 
 
"É muito importante evitar objetivos difusos, como "dar mais dinamismo à área". Ele precisa 
saber o que é esse dinamismo", destaca Concistré. 
 

 
Leia mais: 
 
PISANDO EM OVOS 
 
O novo chefe deve  
 
Saber claramente as metas a que a empresa visa  
 
Escutar a nova equipe e procurar saber o que cada um fez em projetos anteriores  



 
Fazer reuniões periódicas e manter uma comunicação transparente com todos  
 
Tranqüilizar a equipe dizendo que não fará mudanças drásticas, mas mostrando sua 
metodologia de trabalho  
 
Conhecer a cultura da firma  
 

 
Leia mais: 
 
Dano moral pode ser confundido com incapacidade de gestão 
 
Chefes são suscetíveis a sofrer assédio moral da equipe, apesar de isso não ser comum. "O 
time que não gosta do líder pode fazer de tudo para que ele saia", exemplifica a advogada 
trabalhista Adriana Calvo, da Bellini e Calvo Advogados. 
 
A médica do trabalho Margarida Barreto afirma que o assédio moral contra o gestor acontece, 
na maioria das vezes, quando ele impõe mudanças de forma autoritária, sem dar satisfação. "É 
comum a equipe boicotar o trabalho e atrasar a produção, independentemente do ritmo 
imposto." 
 
Para a advogada Adriana Calvo, o grande problema nesse caso é que o assédio da equipe pode 
ser confundido com a incapacidade de gestão do líder. 
 
"Ele pode procurar o departamento de recursos humanos e ouvir que não consegue gerir o 
time. Para que possa se defender, deve reunir provas de que está sendo boicotado -guardar os 
e-mails em que pediu à equipe que fizesse uma coisa e mostrar que ela fez outra." 
 
Se não conseguir resolver a questão internamente, ele poderá denunciar a firma na Delegacia 
Regional do Trabalho. 
 

 
Leia mais: 
 
Motivo de saída do gestor deve ser informado ao grupo  
 
Líder deve preparar o time para que tenha integração e autonomia 
 
Se a chegada de um novo chefe causa impacto na equipe que será liderada, a saída dele do 
time anterior tampouco é isenta de comentários e de reações diversas. 
 
Segundo o consultor Luiz Concistré, da DBM, é importante que o gestor faça da sua demissão 
um ato transparente com os superiores e com a equipe que ele irá deixar. 
 
"É um código de conduta que ajuda a deixar as portas abertas. O mais comum é que ninguém 
do time saiba por que o chefe saiu", comenta. 
 
O publicitário Dominic de Souza, 37, conta que, ao deixar a empresa anterior para assumir a 
gerência da multinacional holandesa DQ&A, foi muito sincero com seus superiores. 
 
"Sempre deixei claro que queria migrar da área comercial para a de gestão. Por isso, quando 
saí, não houve nenhuma surpresa", conta. "O ditado em inglês "walk your talk" [faça o que 
fala] resume o que eu acho essencial no trabalho." 
 
Para a executiva J.S., a comunicação de sua saída à equipe já estava em sua agenda. Após ter 
alinhado um plano de ação com seu diretor, dirigiu-se ao grupo. 
 



"Expliquei a eles que, em razão de novas etapas pessoais, não seria mais possível continuar na 
empresa. Acredito que meu maior legado tenha sido deixar um time mais forte dentro da 
organização", avalia. 
 
Independentes 
 
Preparar a equipe para que ela tenha uma autogestão é o papel de todo líder, 
independentemente de sua permanência no cargo, diz a consultora Maria de Fátima Ohl Braga. 
 
Segundo ela, a movimentação faz parte do mundo do trabalho. O importante, ressalta, é 
reforçar e integrar o time, além de apontar as pessoas que estão preparadas para assumir 
posições de mais responsabilidade. 
 
Concistré acrescenta que o bom líder coloca a possibilidade de transição como parte do jogo e 
promove a autonomia do grupo, não a sua dependência. 
 
Mas, se o chefe é uma pessoa muito querida, sua saída da empresa fatalmente causa na 
equipe uma sensação de luto, o que pode dificultar a aceitação do substituto, na visão de 
Jucila Gosling, consultora da Watson Wyatt Worldwide. 
 
"Agora, se o chefe tido como carrasco sai, a sensação é de alívio, apesar de isso não eliminar a 
insegurança em relação ao próximo gestor."  
 

 
Leia mais: 
 
Mudança de estratégia causa impacto nos funcionários 
 
Não é apenas a saída de um gestor que causa impacto. Mudanças na estratégia de mercado da 
empresa, fusões e incorporações também mexem com os nervos da organização. 
 
Para acalmar os funcionários, algumas empresas contratam especialistas em "change 
management" (gestão de mudanças). "Geralmente, as firmas não se preparam para mudanças 
drásticas e chamam esses profissionais para apagar incêndios", afirma Gilberto Guimarães, 
professor do curso de "change management" da Business School São Paulo. 
 
"Toda mudança causa ansiedade. Por isso é importante mostrar aos colaboradores quais são 
as possibilidades de crescimento em novas áreas", conta a gerente operacional da Personal 
Service, Solange Palácio, 39, que administrou a mudança de estratégia da firma. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2008, Classificados Empregos, p. C2-C3. 


