
Como transformar seu
ambiente de trabalho
Não espere que a empresa mude sozinha. Seja qual for seu cargo, há
atitudes que você pode adotar agora para torná-la um lugar melhor

Mauro Silveira

Om dos principais objetivos da
publicação de uma lista como a
das 100 Melhores Empresas para

Trabalhar é seu poder de disseminação
de bons exemplos. O prêmio influencia
mais empresas a apostar na valorização
de seus profissionais. Mais que isso, os
exemplos das melhores e a metodologia
da pesquisa ajudam a guiar as empresas
no caminho da melhora. Mas esse não é
um caminho a ser trilhado exclusivamente
pela direção da empresa. Com a ajuda de
Andréa Veras, diretora de desenvolvimen-
to de lideranças do Great Place do Work
Institute; de Gutemberg de Macedo, da
Gutemberg Consultores, especialista em
recolocação profissional e aconselhamen-
to de executivos; e de Karin Parodi, dire-
tora-geral do Career Center, uma consul-
toria de carreira, listamos 12 atitudes que
qualquer funcionário pode adotar para
ajudar a melhorar o clima a seu redor.

1
CELEBRE AS CONQUISTAS
Você bateu a meta do mês?
Sua área superou as expectativas
da diretoria? Seu colega fez um

trabalho excepcional? Celebre esses
momentos. Não é preciso ser chefe para
organizar a festa. Chame a turma para
uma happy hour, um almoço especial
ou um simples cafezinho. Seus colegas
se sentirão reconhecidos - e tentados a
repetir o comportamento de celebração
das vitórias, um dos pilares de um bom
ambiente de trabalho.



100 Melhores Empresas para Trabalhar.
Os bons líderes são próximos das equipes
e procuram transmitir as informações
necessárias para que cada um execute
bem seu trabalho. Mas essa não é a norma.
Na maioria das empresas, comunicação
é um dos principais problemas.
Quando detectam falhas na empresa
em relação à comunicação,
as pessoas em geral se calam também -
e reclamam da empresa. Essa atitude
não ajuda. Mesmo num ambiente
contaminado pela desconfiança, um
profissional pode se destacar promovendo
a comunicação. Questione seu chefe,
o RH e até seus colegas. Sem confrontar
a estrutura da empresa, tente contribuir
com idéias e sugestões de melhorias.
Você também pode dar conselhos
profissionais a seus colegas de maneira
construtiva, para ajudá-los a corrigir

criticar alguma falha. Não procure nem
aponte culpados quando algo de errado
acontecer. Prefira reconhecer o esforço
e a dedicação das pessoas a seu redor,
elogie quando for merecido, reconforte
quando surgir alguma falha e aponte
caminhos e soluções quando for possível.

TREINE O RESPEITO
Embora se trate de um princípio
básico, as pessoas estão se
esquecendo de algumas regras

de educação. Há pessoas que até se
surpreendem quando ouvem alguém
pedir licença ou por favor, ou mesmo
dizer obrigado por algo. Estamos vivendo
um processo de brutalização dentro das
empresas. Ao ser educado, você cativará
as pessoas e elas passarão a se policiar
para agir de maneira parecida. Haverá
mais respeito entre todos.

SEJA POLÍTICO
No bom sentido. O político
é a pessoa voltada à vida
em comunidade, aos

relacionamentos. Esse é um dos talentos
mais valorizados hoje na vida profissional.
Um bom político sabe extrair o melhor
de cada pessoa da equipe, funciona como
agregador rumo a um objetivo comum.
Para fazer isso, você precisa conhecer

Muitos profissionais perdem um tempo
precioso envolvidos com fofocas,
querendo roubar o lugar de alguém e
falando mal das pessoas, do chefe e da
empresa. Eles se defendem dizendo
agir dessa maneira por uma questão de
sobrevivência, já que todos fazem o mesmo.
É difícil realmente não ser engolido
por esse tipo de comportamento.
Não minta, não manipule as informações
e não tente controlar as pessoas. O
melhor a fazer é seguir um princípio
simples: só faça aos outros aquilo que
você quer que os outros façam com
você. Agir assim é ter uma postura
generosa. Mas não faça isso esperando
algo em troca, e sim porque você
tem bom coração e acredita que isso
ajudará a empresa na construção de um
ambiente de trabalho mais saudável.

No mau sentido. Fuja dos
joguinhos políticos que
existem em todas as empresas.

as pessoas com quem trabalha, a forma
como reagem a diversas situações e
como lidar com elas. Só há um jeito
de aprender essas coisas: ouvindo as
pessoas, observando-as, valorizando suas
contribuições. Essas ações ajudam
a criar empatia no ambiente de trabalho.

A comunicação clara, ágil e
eficiente é uma das marcas das

Poucas pessoas têm o hábito de
elogiar um trabalho realizado
com qualidade. Por outro lado,

a maioria não pensa duas vezes antes de



estratégia, de equipes. Mas toda mudança
tem um componente de estresse. Nas
melhores empresas, as mudanças são
comunicadas com clareza, e as pessoas
são mais bem preparadas para elas.
Se esse não é o caso em sua empresa,
você sempre pode ajudar a minimizar os
danos. Evite apegar-se a uma situação
confortável demais, porque em geral ela
significa acomodação profissional.

Se a sua empresa
não é um lugar ideal, construa

esse ambiente, ainda que seja
num microcosmo. Comece tratando
seus subordinados e pares de um
modo transparente, aberto. Mesmo
se você só tiver influência sobre
uma parte muito pequena da empresa,
o exemplo pode se espalhar.

atolada de trabalho, mas não faz nada
para ajudar. Cada um por si, certo?
Errado. Mesmo que você esteja passando
pelo mesmo sufoco, pergunte se pode
ajudar de alguma maneira. Muitas
vezes, uma simples dica ou uma
orientação pode fazer uma grande
diferença para seu colega. Se as pessoas
que trabalham na empresa fazem parte de
um único time, então você será visto como
alguém que sabe trabalhar em equipe.
Melhor ainda: passará a contar com
a solidariedade da pessoa que ajudou e
poderá receber ajuda quando precisar.

funcionário valioso. O ambiente com
troca de conhecimentos que você
estimula com essa atitude será
mais estimulante e descontraído.

Você percebe que a
pessoa a seu lado está

O ambiente de trabalho atual
é lotado de mudanças: de
produtos, de técnicas, de

por um profissional vale muito pouco
se ele não é colocado em prática e
compartilhado com os colegas. Ensine
o que sabe, troque experiências, dê
apoio aos que estão aprendendo
alguma atividade que você domina,
oriente aqueles que acabaram de ser
admitidos. Ensinar é também uma forma
de se desenvolver como pessoa e como
profissional. Seu "aluno" será grato
e você passará a ser visto como um

O conhecimento adquirido

as pessoas que tem o mesmo perfil que o
nosso. Existe uma atração natural entre
profissionais parecidos. O ideal seria você
não abandonar aquelas que pensam e
agem de forma diferente da sua. Isso pode
ajudá-lo a avaliar seus problemas sobre
outros ângulos - e impedirá a formação
de panelinhas. Quanto mais você entender

Nós temos a tendência
de conviver mais com

a posição do seu colega, maior a
chance de trabalhar em harmonia.

que o necessário no escritório, em
atividades pouco produtivas. Se você
se concentrar mais no que realmente
importa (diminuindo o número de
ligações telefônicas desnecessárias, por
exemplo), conseguirá sair mais cedo,
descansar, fazer uma atividade física,
ler e conversar com os amigos. Levar
uma vida equilibrada eleva o humor e
diminui o estresse. E gente bem-humorada
contamina os outros com alegria.

Dedicar-se ao trabalho e
crucial. Mas as pessoas
tendem a passar mais tempo
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