




Uma pessoa assume como
dela o trabalho que é" da equipe

Na hora da crise, pode surgir um espertalhão

que tenta "crescer™ em cima do suor dos outros.

Normalmente, trata-se de uma pessoa insegu-

ra, ameaçada a tal ponto pela situação que nem

percebe que, com o tempo, serã desmascarada

pelos companheiros.

Como agir: "Nas apresentações, faça perguntas

específicas e se aprofunde nas partes do projeto que

ela não domina. Cite a fonte oU outros lugares onde

aqueles dados já foram usados, deixando implícito para

a direção que, na verdade, o projeto pertence ao time

todo", diz Adriana Fellipelli.

Um colega aponta
culpados para todos

os fracassos
Outro caso de insegurança. Ê uma

forma de esconder a incapacida-

de, colocando a culpa em você" ou

nos demais colegas, causando um

clima de intolerância ao erro.

Como agir: mostre ao queixoso que

ninguém suporta esse comportamento

e que ele será boicotado se insistir.

"O momento é de cooperar, e não de

empurrar a culpa pra frente", diz Luiz

David Cartette, do Idort.

Meu chefe estimula
exagera da mente a

competição na equipe

O líder pressionado faz uso da tensão para aumen-

tar a produtividade de seus subordinados. Ele nem

percebe, mas usa a crise como desculpa.

Como agir: mantenha a cabeça no lugar, fazendo o

seu melhor. Se identificar que o foco da pressão § o

gestor, procure fazer alianças com colegas, mostrando

que o comportamento do chefe prejudica a todos.

Cuidado para não se expor sozinho. Quando a crise

passar, tente uma transferência ou busque outro

emprego, mas livre-se desse chefe.

Um workaholic faz
com que eu trabalhe

até tarde também

O viciado em trabalho, principal-

mente quando é" chefe, tende a

achar que todos têm de ser co-

mo ele: fazer expediente além do

horãrio. levar trabalho pra casa,

respirar relatõríos.

Como agir: estabeleça qual é o

seu limite. "Quando você se respeita,

é mais fácil se fazer respeitar pelos

outros", diz Luiz David Carlette, do

Idort. Converse com o chefe para sentir

como a empresa vê esse excesso de

trabalho. "Se a sobrecarga foi distribuída

igualmente entre a equipe, todos devem

se empenhar para que esta seja uma

situação temporária", diz Luiz David.



Mudei de área
e sou rejeitado

pelos novos pares

A crise é um momento de transfe-

rências e reestruturações. Ha mui-

to movimento interno nas empre-

sas. Quem entra numa nova vaga

em meio ã" crise pode sofrer reta-

liações dos colegas.

Como agir: você vai precisar

conquistar a confiança das pessoas.

É um trabalho diário e cansativo, mas

precisa ser feito. "Se você chegou a um

lugar afetado por demissões, venda

a idéia de que a gestão antiga não

serve mais. A crise impulsiona esse

movimento de rever comportamentos',

diz Adriana Fellipetli.

Um bajulador faz a cabeça
do chefe para se beneficiar

Durante a crise, o numero de bajuladores aumenta.

"Os improdutivos querem aparecer a qualquer custo

para salvar a pele". diz Eduardo de Maria, consultor

da Alive Eco Hut empresa que promove eventos

para integração de equipes. A melhor coisa ê não

se envolver. O problerra ê do chefe, não seu.

Como agir há dois tipos de aduladores. Um é inofensivo,

incompetente e carente por segurança. Basta dar-lhe

um pouco mais de atenção. O outro exige cautela, pois

tem talento e usa a bajulação para ganhar algo em troca.

Mas não adianta falar mal do puxa-saco para o chefe

- vai ver ele gosta de ser paparicado e isso pode soar

como inveja. A dica é evitar contato com a figura- "Nunca

critique os colegas ou a empresa. O bajulador pode usar

isso contra você", diz Eduardo de Maria. O

Sou vítima de fofocas

Em primeiro lugar, não "compre" nenhum boato

sem antes verificar a sua veracidade. Depois, le-

ve em conta que todo mundo tem seu dia de "bo-

la da vez" — pode ser que tenham falado de você

em uma única ocasião. Um desgaste ao primeiro

sinal de boato pode ser a munição que os fofo-

queiros precisam para aumentar maldosamente

a carga de zunzunzurn a seu respeito.

Como agir: se você tem certeza de que alguém Fala

mal de você, a resposta tem de ser do tamanho do

prejuízo. "Em alguns casos, basta uma conversa franca

e reservada. Tome atitudes mais extremas, como se

pronunciar publicamente, apenas se a sua imagem estiver

sendo queimada com quem realmente importa na empresa,

ou se o boato for grave demais para se manter quieto",

sugere o consultor Gustavo Boog.
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