
Conheça estratégias
trabalho agradável e

N ão é novidade que um am-
biente de trabalho regido pe-
lo respeito e a camaradagem
é capaz de melhorar o desem-

penho dos colaboradores. No entanto, são
poucos os locais - e isso inclui as esco-
las públicas e particulares - que não te-
nham já experimentado alguma situação
de conflito, ainda que não declarado, en-
volvendo funcionários. Inúmeros são os
fatores que levam a tal problema: excesso
de autoridade, fofoca, mudança de chefia
e de equipe, falta de comunicação, com-
petitividade exagerada e diferenças pro-
fissionais e pessoais são alguns.

Se os elementos que garantem a boa
relação não existem, a tendência é que a
convivência seja desgastada por conflitos
e resulte em queda de produção e demis-
sões. Por outro lado, desentendimentos
podem ser vistos como motivo para que
a afinidade sofra mudança positiva, exa-

simples para garantir um ambiente de
resolver os problemas que surgirem
tamente como acontece durante as cri-
ses. De início, elas parecem ser algo ape-
nas negativo, mas, no fim, deixam claro
seu lado bom.

Porém, melhor do que remediar é
prevenir. E uma boa maneira para evi-
tar mal-entendidos e discordâncias é por
meio da comunicação aberta e freqüen-
te, facilitada quando se adota uma polí-
tica de porta e espírito abertos. A escola
deve fazer sua parte, promovendo ações
de interação e integração. Seguindo es-
sa linha, algumas organizam encon-
tros e eventos apenas para os professo-
res e demais funcionários. É o caso do
Colégio Pentágono, em São Paulo, que
depois de pesquisa interna implantou o
programa PIC: Produtividade, Interação e
Comprometimento.

Trata-se de um plano composto de
diversas ações - cursos, palestras, treina-
mentos, campeonatos esportivos, campa-

nhas de saúde, congressos e encontros do
"café com PIC" -, tudo para que os cola-
boradores tenham melhores condições de
trabalhar e se entrosem com outros de-
partamentos. Segundo a profissional de
marketing Ana M. Alzueta Sigaud, o co-
légio acredita que se o colaborador estiver
bem preparado e conhecer os processos
de seu setor e dos colegas, poderá desem-
penhar melhor seu trabalho e, conse-
quentemente, o da escola.

"A idéia principal é que a função de
um reflita positivamente na de outro. Se
uma etapa for bem executada, as seguin-
tes terão menores probabilidades de erros,
fora a otimização de tempo e a satisfação
de um trabalho bem executado", explica.
Outro fator importante é deixar claro que
a escola se preocupa com seus colabora-
dores e deseja que todos tenham um bom
local de trabalho, agradável, cooperativo e
aberto a sugestões e críticas.



A escola ainda realiza encontros
mensais das diretoras da escola com
um grupo de oito (ou dez funcioná-
rios de diversos setores para que se
conheçam e falem um pouco de suas
dificuldades. Ao final do ano, é rea-
lizado um encontro com a participa-
ção de todos. Para os mais tímidos,
ou que preferem não se expor, são
disponibilizadas urnas para suges-
tões e críticas. A comunicação tam-
bém foi incrementada por meio de e-
mail e murais.

PREVENÇÃO
A Associação Franciscana de Ensino
Senhor Bom Jesus, em Curitiba, tam-
bém realiza ações nesse sentido, mas
não tanto para prevenir situações de
conflito. Devido ao crescimento rá-
pido dos últimos anos, muitos pro-
fissionais foram contratados para as
unidades Centro, Aldeia, Água Verde
e Nossa Senhora de Lourdes, resul-
tando em uma grande equipe, não
totalmente integrada. Tal constata-
ção foi confirmada por meio de pes-
quisa realizada junto a professores
da educação infantil e ensino funda-
mental.

Com essa informação, cinco pro-
fessoras do Bom Jesus - Alessandra
H. Machado, Aline Paraíso, Jocelaine
Gaspari, Liziane Cristina Avi Colasso e
Maria Helena de Alencar - desenvol-
veram e propuseram um projeto de di-
nâmicas em grupo e exercícios de in-
tegração, direcionado para professores
de 4a a 8a série de todas as unidades.
As atividades em grupo foram sugeri-
das para integrar aqueles que não se
conheciam e aqueles que mantinham
preconceitos e ressentimentos, dando
aos membros do grupo um sentido de
apreço generalizado.

Os exercícios de integração, cons-
tituídos por eventos sociais e ativi-
dades como caminhada ecológica,
macroginástica e baile de máscaras,
ajudaram a:
• identificar causas e dificuldades de

integração;
• remover obstáculos para o apreço

mútuo;
• acelerar relacionamentos que apre-

sentavam dificuldades;

• movimentar relacionamentos estacio-
nados;

• aprender a encontrar-se com os de-
mais num nível mais profundo;

• questionar as relações de pessoa a
pessoa, de pessoa com o grupo, do
grupo com o grupo, em linha de in-
tegração.

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO
Se uma crise já se instalou no corpo de
funcionários, a grande questão está em
como resolver os problemas de relacio-
namento sem prejudicar os envolvidos.
A diretora da ZHZ Consultores - empre-
sa especializada em desenvolvimento
humano e organizacional, a psicóloga
Aríete Zagonel, comenta que, na hora
de solucionar os confrontos interpesso-
ais, é preciso focar as situações, não as
pessoas. "Quando um profissional pre-
ocupa-se somente em saber quem é o
culpado, ou quem é o opositor de sua
idéia, este confronto se torna destruti-
vo. O que realmente importa é como se
deve resolver o impasse e checar apenas
idéias e sugestões para sua resolução".

Segundo Aríete, nem sempre o
conflito necessita da interferência do
líder. Quando os envolvidos conse-
guem conversar a respeito do assunto
com tranqüilidade, sem haver atritos e
desentendimentos que gerem ofensas,
o problema pode ser resolvido entre as
partes. Porém, a liderança tem papel
fundamental no controle da existência
de conflitos no ambiente de trabalho,
verificando que até mesmo estímulos
de competitividade podem gerar resul-
tados inesperados, como o desentendi-
mento entre a equipe.

Outra estratégia sugerida é tratar o
conflito logo no início. Caso contrário,
as pessoas envolvidas tendem a desen-
volver sensações de angústia, nervo-
sismo e irritabilidade. Técnicas de ne-
gociação aconselham praticar o ouvir,
pois, ouvindo o que o outro tem a dizer
e argumentando seu ponto de vista, o
confronto torna-se produtivo. "A nego-
ciação saudável é aquela em que am-
bos saem satisfeitos com o resultado
final do conflito, mesmo que às vezes
seja necessário abrir mão de algumas
idéias para se chegar a um consenso",
conclui, 1,1

TUDO TEM UM MOTIVO
O professor e palestrante Cadu Lemos,
especializado na melhoria de desem-
penho em organizações por meio do
desenvolvimento das pessoas, lideran-
ça e integração das equipes, desenvol-
veu material baseado em nove Cs:
• A Comunicação é o 1° C. Tem

que ser transparente e sem segun-
das intenções ou mensagens su-
bentendidas.

• O 2° C é o da Confiança. Se ela
existi r entre os profissionais, pode-se
chegar ao 3° C, do Compromisso
com o próximo, o colega de traba-
lho. "Se o profissional percebe os
itens anteriores, é muito baixo o ris-
co de existir um clima de competi-
ção interna".

• O 4° C é de Colaboração. Por meio
dele, fica fácil atingir a Conquista
(5° C), para a qual, independente do
tamanho que for, sempre deve ha-
ver Celebração (6° C).

• O 7° C é para lembrar que to-
do aprendizado deve ser
Compartilhado com os de-
mais colaboradores. Se deu cer-
to, a equipe deve optar pelo 8° C,
a Continuidade da fórmula de
sucesso. Caso não tenha funciona-
do, substitui-se Continuidade por
Correção.

• Todos esses 8 passos giram em tor-
no do 9° C, que é fundamental: a
Causa, que pode ser do grupo, do
indivíduo ou da empresa.
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