


dia de trabalho começa e a semana toda passa
com sabor de segunda-feira. Há quem goste
do começo das atividades do serviço, que
relaxou durante o sábado e o domingo e não

se importa em retomá-ias, afinal, além destas pessoas
gostarem do que fazem, amam o próprio chefe. Mas você
bem sabe que, em alguma parte da sua vida profissional,
ou até o momento, os dias não foram assim tão coloridos
e cada um deles pode lembrar a rotina do primeiro dia
útil da semana.
Talvez estes sentimentos não tenham sido
provocados pela insatisfação com o tipo de atividade
desempenhada, nem com a empresa que o contratou.
O ambiente de trabalho; o clima organizacional,
segundo especialistas, é muitas vezes o responsável
pelo baixo rendimento e insatisfação dos funcionários.
Se existe o clima desfavorável e uma determinada
equipe não vai bem, não cumpre metas, prazos, etc,
pode ser que o problema esteja no líder, no estilo
gerencial que adota. Quantas vezes você não ouviu
amigos comentarem que não gostam de seus chefes?
E quando foi que não teve vontade de mandar o seu
superior para um determinado lugar?
Caso a insatisfação tenha sido temporária, o problema
de relacionamento pode ter sido corrigido, solucionado.
Mas, e se continuar? É bom rever quais motivos
deixaram-no chateado e prestar atenção nas atitudes do
chefe. Se existir abertura, dá para apresentá-los e com
a conversa tudo pode se resolver. Caso não exista, não
fique chateado, este problema não é só seu, pelo mundo
há profissionais passando pela mesma coisa. Dados de
uma pesquisa conduzida nos EUA pelo Instituto Gallup
apontaram que 66% dos americanos pedem demissão
de seus chefes e não da empresa onde trabalham; fogem
da desgastada relação com o seu superior.
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por Julyan

Falta de diálogo, oportunidades para desenvolver o
pleno potencial, autonomia e autoritarismo estão entre
as causas responsáveis pelo mau relacionamento no
ambiente de trabalho. São também quesitos que levam
um profissional, que chegou ao extremo, a pedir demissão
do próprio chefe. Chegar lá não é fácil, principalmente se
a pessoa depende do emprego para o seu sustento e o
de sua família.

Segundo Martim Bordini,
consultor da Brimberg
Associados, empresa
de desenvolvimento de
executivos, além deste
detalhe que impede o
pedido de demissão,
outro fator é a baixa
auto-estima. "50 %
dos liderados sofrem
de baixa auto-estima
e não procuram outro
emprego, passam a

vida toda no mesmo. Entregam os resultados, mas
não fazem as coisas com paixão", comenta. Por isso, é
papel do líder estar antenado, perceber e trabalhar esta
dificuldade. "O líder que acompanha de perto o dia-a-dia
dos colaboradores, fortalece seus liderados e estimula a
proatividade", completa.
Para exercer a liderança é necessário ser um bom
exemplo. De nada adianta pedir ao funcionário que não
se atrase e fazer o contrário. Os lideres devem inspirar

os liderados, fazer com
que exista confiança no
relacionamento. "Uma
das principais queixas
dos subord inados
é a incongruência
entre a fala e as
atitudes que geram
a falta de confiança",
explica Sueli Brusco,
diretora executiva da
SimGroup, empresa
que fornece soluções de

reconhecimento corporativo, como cartões-presente.
A satisfação dos liderados pode ser percebida pela
conversa, mas há sinais visuais que mostram se o
colaborador está contente no serviço. A linguagem
corporal pode dizer ao líder que tiver uma equipe mediana,
e que entrega somente a meta, o que está errado para
alcançar resultados melhores. Para os especialistas, não
existe fórmula mágica para o sucesso, mas mudanças
no líder, principalmente comportamentais, que podem
ajuda-lo a chegar próximo dos seus objetivos. "Os
líderes têm pouco conhecimento de Metodologias
Comportamentais e os mesmos estilos gerenciais da
década de 1970 são aplicados hoje. Os gestores fazem
a liderança a partir das suas características, não levando
em conta as que deveriam, dos liderados", diz .
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