
Educação valoriza profissional 
Empresas investem em cursos de conduta, para reduzir demissões de maus empregados 

D i v u l g a ç ã o 

D A R E D A Ç Ã O 

A vida profissional obri
gou as pessoas a passar mais 
tempo no trabalho do que ao 
lado da família ou dos ami
gos. No entanto, ficar 10,12 
ou até mais horas conviven
do com dezenas de compa
nheiros de empresa não quer 
dizer, necessariamente, que 
esta relação permite com
portamentos de excessiva 
intimidade. 

Levantamento realizado 
em várias corporações revelou 
que 80% das demissões ocor
rem muito mais por questões 
comportamentais do que pro
priamente por incapacidade 
profissional. Esta falta de eti
queta de conduta no traba
lho vem preocupando várias 
organizações, que têm pro
curado a ajuda de consulto
res para promoverem 
worshops visando orientar 
os trabalhadores a se vesti
rem adequadamente, apri
morar o relacionamento i n 
terpessoal, passando tam
bém pela fofoca e compor
tamento à mesa. 

Pode parecer tolice, mas 
segundo a consultora em 
gestão de carreira e imagem, 
Waleska Farias, situações 
como estas podem — e con
tribuem - no desempenho 
dos colaboradores na em
presa, muitas vezes trazendo 
sérios prejuízos. 

— Hoje as pessoas são meio 
selfish, elas decidem, elas re
solvem, elas agem da maneira 
que acham melhor. E, no 
mundo corporativo, a realida

de não é esta. Até porque exis
tem outras pessoas — lembra. 

Conflitos 
Exemplos de conflitos entre 

companheiros não faltam em sua 
lista de cases . Todas situações 
ocasionadas pela falta de etiqueta 
e respeito ao próximo. 

— Passarmos muitas horas 
com as pessoas do trabalho não 
gera, obrigatoriamente, inti
midade. Um caso que marcou 
foi o de um funcionário de de
terminada empresa que nas 
horas vagas era vendedor e 
possuía vários celulares, cada 
um com toques diferentes, 
que irritavam os colegas de tra
balho. Certa vez, o dono dos 
celulares saiu para fumar e os 
telefones tocaram insistente
mente. Quando retomou esta
vam todos na lixeira — conta. 

Segundo a especialista, outro 
problema muito comum é a ma
neira de se vestir e comportar. 
Para ela, nada justifica a pessoa ter 
uma aparência desleixada, o que 
pode pesar, inclusive, na hora de 
uma promoção. 

— Um caso que me chamou a 
atenção, foi o de uma ótima fun-
cionária do setor de vendas, que 
infelizmente não sabia se trajar 
nas visitas aos clientes, o que aca
bou gerando o cancelamento da 
venda, já que ela estava lidando 
com um executivo. Esta mesma 
pessoa teve outros problemas, 
como ter ofendido o dono da 
empresa durante um almoço. Se 
não estava satisfeita, deveria ter 
pedido demissão — diz. 

Leia mais em 

»www.jbonl ine.com.br 

É preciso conhecer bem o perfil da empresa 
Assim como os cursos de 

capacitação tem peso na ava-
liação do funcionário, a 
educação e modo de condu
ta também estão sendo le
vados em conta no momen
to de umapromoção, é o que 

farante a consultora Wales-
a Farias. 

- A competência e o de
sempenho sempre pesam na 
hora da promoção. No en
tanto, a conduta comporta
mental também é avaliada 
neste momento. Por isso, é 
importante que a pessoa te
nha um comportamento 

adequado. Nada de fazer fo
focas, falar mal do colega de 
trabalho. Falar alto, não res
peitar a opinião do outro e 
tecer comentários os quais 
possam comprometer a ima
gem dos colegas é imperdoá
vel — garante. 

Para a especialista, toda 
empresa deveria fornecer ao 
futuro colaborador, o que 
ela espera do novo funcio
nário e como ele deve se 
comportar, incluindo a ves
timenta. 

— Desta forma a pessoa sa
be exatamente como deve 

proceder e relacionar-se no 
ambiente de trabalho -
orienta Waleska Farias. 

Regras que ajudam 
Para tornar o ambiente 

mais saudável na organiza
ção, Waleska sugere alguns 
procedimentos, como co
nhecer o perfil da empresa e 
respeitar a hierarquia. Ser 
amigo de todos e confidente 
de poucos. Proximidade fí
sica não necessariamente su
gere um nível amplo de con
fidencialidade entre os co
legas do trabalho. 
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