
Um inimigo chamado desânimo 
 
Manter o nível de desempenho de uma equipe alto, muitas vezes é uma missão difícil e 
complicada para o líder do time. Afinal, a cobrança por criatividade, boas idéias e soluções 
imediatas é quase uma exigência que as organizações fazem de seus funcionários. 
 
O grande risco de pessoas desmotivadas ou até mesmo estressadas em uma equipe, é que 
elas podem acabar contaminando todo o grupo, prejudicando as metas estabelecidas de 
desempenho. Segundo Lia Salgado, consultora em Carreiras e diretora do Sindicato Carioca 
dos Fiscais de Renda, é preciso que o líder detecte o problema o mais rápido possível. 
 
— Uma pessoa desmotivada terá dificuldades para produzir o que se espera e, pior de tudo, 
poderá contaminar toda a equipe. Tão importante quanto detectar o problema é também 
resgatar o brilho desta pessoa - explica a consultora, acrescentando ser importante que a 
liderança se interesse pela pessoa e tente encorajá-la a corrigir sua trajetória. 
 
Já a pisicóloga Kamilla Júnior, especialista em Recursos Humanos, acredita que vivemos em 
um contexto organizacional onde cada colaborador precisa demonstrar o melhor de si aos seus 
superiores para se destacarem em relação ao restante do grupo. 
 
— As metas, em geral, são estabelecidas com base no desempenho de cada pessoa. No 
entanto, há empresas em que estas metas são intangíveis, o que coloca seus colaboradores 
sob um grau de estresse e ansiedade intoleráveis para alguns — afirma a terapeuta, 
destacando que esta pressão pode gerar distúrbios psicológicos como estresse e ansiedade. 
 
Saída 
 
O excesso de cobrança e pressão pode levar o funcionário a pedir demissão do emprego, como 
forma de fugir desta situação. O administrador Rafael Matos, de 34 anos, conhece de perto o 
problema. Trabalhando em uma grande empresa, não resistiu às cobranças de desempenho. A 
saída para não adoecer foi deixar o emprego. 
 
— As exigências eram tantas que não conseguia dormir ou ter um dia de lazer. Passava o 
tempo inteiro trabalhando e buscando melhorar minhas ações no grupo. Cheguei a ter uma 
crise hipertensiva, além de desenvolver uma depressão. Decidi pedir demissão. Foi o melhor 
que fiz por mim e pela minha família. Passei dois meses sem pensar em trabalhar. Acabei 
optando por um emprego menos estressante e estou mais feliz — conta. 
 

 
 
Cobrança não pode se transformar em pressão 
 
De acordo com o professor de Legislação do Trabalho da Faculdade da Academia Brasileira de 
Educação e Cultura (FAbec), Antônio Barreiros, o cumprimento de metas tem que ser 
analisado sob um prisma em que deve ser olha da a expectativa que a empresa deposita no 
seu empregado, para concretizar seus objetivos no mercado. Para o especialista, esta 
cobrança não pode ser um fator de opressão na relação trabalhista, ressaltando a existência 
um contrato de trabalho que não permite este tipo de pressão. 
 
— Há o lado da proteção ao empregado que e característico ao Direito do Trabalho. Não 
devemos analisar este princípio como um favorecimento aos empregados, e sim como um 
contrapeso na relação de emprego, frente ao poder diretivo do empregador e a inerente 
subordinação do contrato. Devemos entender que o meio ambiente de trabalho deve ser 
higido, ou seja, sadio, não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto mental, no 
psicológico — diz.  
 
A consultora Lia Salgado acredita que as pessoas devem procurar algo adequado as suas 
aspirações, caso não esteja satisfeita no emprego atual. No entanto, lembra que a cobrança 
existe em todas as atividades e que mesmo insatisfeito, deve-se procurar fazer o melhor. 



 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 fev. 2010, Economia, p. E7. 




