
carreira COMPORTAMENTO

Xô, olho gordo!
A inveja no

trabalho pode
prejudicar a

carreia e ate
os negócios.
Saiba como

reduzir os
impactos desse

sentimento
no time, nos

colegas e
em você

-) RENATA AVEDIANI

A
inveja é um sentimen-
to nocivo, mas que faz
parte do cotidiano das
empresas. Quando não
gerenciada, ela prejudi-

ca o clima, compromete a produti-
vidade das equipes e a carreira dos
profissionais. "Quem tem inveja se
preocupa mais com o desempenho
do outro do que com o seu próprio",
diz o consultor Maurício Goldstein,
autor do livro Jogos Políticos nas Em-
presas (Editora Campus/Elsevier). Por
outro lado, quem é alvo da inveja po-
de sofrer as consequências sem ao
menos se dar conta. "Essas pessoas
começam a ser alvo de fofocas, po-
dem ser marginalizadas ou ter seus
erros mais expostos, já que são mais
observadas", diz Maurício.

Para as empresas, o dano é ainda
mais silencioso, já que é difícil de ser
mensurado. As americanas Tanya Me-

non e Leigh Thompson, professoras
da Chicago Booth School of Business
e da Kellogg School of Management,
respectivamente, realizaram estudos
com executivos de diversos setores
e descobriram que as pessoas inve-
josas estão mais dispostas a apren-
der com as ideias que vêm de outras
empresas do que com as dos colegas
do escritório. "Quando copiamos al-
go que vem de fora, somos vistos co-
mo empreendedores, mas, se a suges-
tão vier de alguém da própria com-
panhia, é esse profissional que fica
marcado como o líder intelectual do
grupo", escrevem as professoras em
artigo publicado em abril na edição
americana da revista Harvard Business
Review. 0 resultado da dor de cotove-
lo corporativa é a resistência para ou-
vir as sugestões dos colegas, desper-
dício de talentos, resultados abaixo
do possível e perda de receita.



ONDE ESTÁ O PROBLEMA?
O cotidiano no escritório propicia a
proliferação da inveja. Há forte cobran-
ça por resultados, todos disputam o
reconhecimento do chefe e, muitas ve-
zes, os critérios da competição estão
nas entrelinhas. "Onde as regras não
são claras, a competição é predatória",
diz a professora Patrícia Tomei, da es-
cola de negócios da PUC-Rio e autora
de Inveja nas Organizações (Makron
Books). "Apesar do discurso sobre a
importância das competências com-
portamentais e dos valores, os profis-
sionais ainda são mais avaliados pela
qualificação técnica e pelos resulta-
dos", diz. Logo, quem consegue reco-

nhecimento nem sempre é visto co-
mo merecedor, principalmente dian-
te dos olhos dos invejosos. Para evitar
que isso aconteça, na farmacêutica Bo-
ehringer Ingelheim, com sede em São
Paulo, os líderes são preparados para
ter conversas transparentes com a equi-
pe. "Quando as pessoas sabem o que
se espera delas, fica mais fácil enten-
der quando um reconhecimento não
vem da forma desejada", diz Adriana
Tieppo, diretora de RH da Boehringer.
Além disso, há um trabalho com os
gestores para que liderem mais pelas
suas atitudes do que pelo cargo que
ocupam. "Estimulamos a admiração
em vez da inveja", diz Adriana.

INVEJOSO, EU?

S
e este tem sido
um sentimento
recorrente, cuidado.

Admitir que sente inveja
é o primeiro passo para
gerenciã-la (no site da
VOCÊ S/A hã um teste para
Jhe ajudar). Liste situapSes
em que sentiu inveja
e avalie que inseguranças
suas estão associadas
a elas. Fica mais fãcil
trabalhar suas deficiências
e diminuir a incidência
da inveja. Além disso,
é importante aguçar a
autopercepcão: o que
você faz bem, o que precisa
melhorar e quais são
seus motivadores. "Muita
gente, por não se conhecer,
inveja o cargo, o salário
e o status dos outros,
mas na verdade não
§ aquela posição que
lhe trará realização", diz
Patrícia Tomei, professora
da PUC-Rio e autora de
Inveja nas Organizações,
Logo, concentre-se no seu
desenvolvimento, e não
nas conquistas alheias.

COMO GESTOR, SEU PAPEL É EVITAR QUE SE ESPALHE UM CLIMA DE DISPUTA DESLEAL.
ISSO Ê POSSÍVEL COM CUIDADOS SIMPLES NO DIA A DIA

Busque transparência
Deixe sempre claro os crité-
rios de avaliação, as possi-
bilidades de carreira e suas
expectativas em relação a
cada um do time. Assim, não
dã espaço a fofocas.

Seja justo
Premie quem realmente
merece e divida as glórias
de uma conquista com
todos. Além disso, divida
seu tempo Ce os recursos da
área) de forma equilibrada.

Desenvolva pessoas
Ajude o pessoal a identifi-
car pontos fortes e fracos.
Aumentando o autoconhe-
cimento, cresce também a
autoconfiança, reduzindo as
chances de inveja na equipe.

Valorize as diferenças
Identificar e estimular a
diversidade no time reforça o
senso de equipe, permite que
as pessoas aprendam com
as outras e troquem competi-
ção por colaboração.

Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, n. 143, p. 76-77, maio. 2010.




