
Lista inclui 
conversas 
e abusos 
da internet 

No ranking dos piores erros 
estabelecido por Grinberg, o 
desrespeito à hierarquia fica em 
terceiro lugar. As relações de tra
balho podem estar ficando mais 
horizontalizadas, mas o respeito 
não pode ser deixado de lado, 
acredita Grinberg. "As pessoas 
têm que enxergar as linhas ima
ginárias das hierarquias vigen
tes nas empresas. A geração Y 
costuma ignorar esse tipo de 
coisa, mas ela tem que entender 
o que é a norma vigente para de
pois mudá-la", explica. 

No quarto lugar fica a pouca 
flexibilidade de alguns trabalha
dores. São pessoas que não que
rem abrir mão de seu tempo de 
em prol da empresa ou só aju
dam se ganharem benefício ex
tra. Em quinto lugar, fica o uso 
abusivo da internet e de redes 
de relacionamento, comum na 
geração mais nova, que cresceu 
com essas ferramentas. 

As conversas paralelas d u 
rante o expediente ficaram em 
sexto lugar. Elas atrapalham 
não só a pessoa mas todos ao 
redor. Em sétimo foi usar o te
lefone da empresa para c o n 
versas pessoais. Ele diz que se 
for fazer ligações pessoais, que 
se faça no horário do almoço, 
para não atrapalhar o anda
mento do trabalho. 

Em antepenúltimo lugar es
tão as brincadeiras fora de ho
ra. "Não tem como se concen
trar no trabalho se há uma dis
persão muito frequente", acre
dita. Em penúltimo é não saber 
trabalhar em equipe. "Quem 
tem mais tempo na empresa 
pode tender a ser mais indivi
dual ista . Os mais novos têm 
tendência a precisar dos mais 
experientes, de perguntar e ir 
atrás de mais informações". 

Por último, f icou a falta de 
respeito pelos colegas de traba
l h o . Para S h i n y a s h i k i , isso 
ocorre q u a n d o a pessoa se 
acha a melhor de todas, a dona 
absoluta da verdade e tem difi
culdade de ouvir os colegas. 
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