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Abaixo à
rédea curta

eja por medo de perder o pos-
to para um subordinado ou
por simples autoritarismo, o
fato é que são comuns os ca-

sos de chefes que se aproveitavam do
cargo para humilhar ou constranger
funcionários. Geralmente, são profis-
sionais que não conseguem se impor
pelo conhecimento e, por isso, deixam
de ter qualquer tipo de proximidade
com seus subordinados para não dei-
xarem transparecer suas deficiências.

A boa notícia é que a idéia de que
impor medo aos colaboradores é uma
boa receita para obter resultados posi -
tivos cai por terra a cada dia. Se antes
a figura do chefe era constantemente
associada a um homem ranzinza, hoje
em dia, as empresas já estão conscien-
tes de que o capital humano é a mo-
Ia propulsora de qualquer companhia
que deseja chegar ao sucesso.

Segundo a palestrante e especialista
em gerenciamento das relações entre
empresas e clientes, Débora Martins,
diante da competição global do mer-
cado, não há outra saída senão tornar
a relação superior/subordinado mais
humanizada. Portanto, é condição si-
ne qua non que profissionais em cargo
de chefia procurem, mesmo que con-
tra a vontade, ter mais empatia com
a equipe que lidera. "O superior deve
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ter seus colaboradores como aliados e
não como inimigos. Ele tem de avaliar
quais os métodos de trabalho que uti-
liza, metas da equipe e, além de tudo,
trabalhar a auto-imagem, para que os
funcionários o tenham como exem-
plo", considera.

De acordo com ela, o chefe tem de
deixar claro qual sua função na em-
presa, sem ser autoritário, além de ser
o apaziguador em situações de confli-
to. Porém, é preciso ser firme e trans-
parente. "Uni bom caminho para
não precisar usar da grosse-
ria é saber separar a vida
pessoal da profissio-
nal. Ser um exemplo
ao contar as con-
quistas desperta
admiração. E, por
último, jamais se
envolver em 'picui-
nhas' de funcionários",
adverte. Já o colabora-
dor, por sua vez, precisa
sair da zona de conforto e
parar de se fazer de vítima.
"O papel de 'não me toque'
não é bem-vindo".

Pecado capital
O medo causado pelo che-

fe é um dos piores males que

podem existir dentro de uma organi-
zação. Algumas pessoas com papel
de destaque fogem "como o diabo da
cruz" do estigma de malvadas. O dire-
tor industrial da Predilecta Alimentos,
Antônio Carlos Tadiotti, afirma que o
receio de levar urna bronca faz com
que os subordinados não participem
do processo de inovação e criação,
além de produzirem estritamente o
que lhes foi pedido. "O funcionário
com medo é capaz de tomar algu-

ma atitude contrária à desejada e
deixar de ser participativo. E

quem perde com este dis-
tanciamento é sem-



pré a empresa", pondera.
Tadiotti admite que já causou intimi-

dação, mesmo sem querer, em alguns
de seus funcionários. Para contornar
situações como esta, ele procura não
observá-los diretamente, mas primei-
ro tentar se aproximar deles e conver-
sar sobre generalidades, como tempo
de empresa, bairro onde mora, núme-
ro de filhos, trabalhos anteriores, en-
tre outros temas da vida particular, até
observar que os mesmos conseguiram
se descontrair. "B preciso fazer as colo-
cações necessárias no momento certo
e, às vezes, explicar que o colaborador
precisa se comportar melhor", acre-

dita. Tadiotti comenta ainda que
o erro consiste em ser enérgico e
cobrar as deficiências na frente
dos demais funcionários.

O executivo afirma que o re-
lacionamento com seus cola- ))
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boradores é baseado na amizade, po-
rém com muito respeito e a clareza de
onde começa e acaba o limite de cada
um. "Os funcionários que são intimi-
dados, pela frente podem dar impres-
são de serem facilmente controlados,
mas, no fundo, cria-se um clima de
revolta que pode comprometer o pro-
cesso de trabalho. Ser enérgico é mui-
to diferente de ser intimidador", ava-
lia. Outra forma de conquistar a con-
fiança de quem atua em posições me-
nores é mostrar a importância de seu
trabalho. Deste modo, o respeito virá
naturalmente, sem a necessidade de
atos arbitrários.

Sob pressão
O auxiliar administrativo de uma

empresa de segurança patrimonial,
Ricardo Ventura Rapolla, sabe bem o
que é trabalhar sob pressão. Seu geren-
te, um policial militar reformado, leva
muito a sério o militarismo dentro da
empresa. Rapolla conta que, muitas
vezes, fica com receio, não dele como
pessoa, mas da maneira como impõe
as coisas, o que prejudica seu desem-
penho e de seus colegas. "Nunca uma
equipe vai render se trabalhar de for-
ma coagida, portanto, se as empresas
querem colaboradores motivados, ne-
cessitam analisar a cabeça dos líderes
destes grupos", defende.

Entretanto, apesar de toda a pres-
são, o auxiliar administrativo nunca
pensou em enfrentar o chefe. "Quando
discordo da opinião dele, tento acres-
centar o meu ponto de vista, minha
postura perante uma determinada si-
tuação e, acima de tudo, sustentá-la".
Questionado se acredita que poderia
produzir caso tivesse um pouco mais
de autonomia, ele é taxativo: "Se eu ti-
vesse mais liberdade, aprenderia mais
e teria menos receio em errar".

Mas a penúria de Rapolla não aca-
ba por aí. Além do gerente direto, de
quebra, tem de agüentar um super-

Antonio Carlos Tadiotti,
da Predilecta Alimentos:
O receio de levar uma bronca
faz com que os subordinados
não participem do processo de
inovação e criação

visor que, segundo ele, tem o hábito
de expor os subordinados a situações
comprometedoras. "Ele não preser-
va a imagem do colaborador que não
agrada e os expõe a situações compro-
metedoras. A sorte é que este tipo de
pessoa perde cada vez mais espaço no
mercado de trabalho", comemora. A
sorte é toda nossa. C@N
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