
Autocrítica desarma especulação 
 
Profissional deve se conhecer para transformar pontos fracos em oportunidade de crescer 
 
Nem sempre alvo pode ser considerado vítima; exposição exacerbada aumenta as chances de 
fuxicos 
 
Cada vez mais competitivo e nem sempre com regras claras, o ambiente de trabalho contribui 
muito para o surgimento de problemas provocados por fuxicos e intrigas. 
 
"Quando a política de reconhecimento da empresa é velada, há uma competitividade acirrada 
que favorece a fofoca", afirma a psicoterapeuta Cecília Zylberstajn. "O profissional usa o fuxico 
para lidar com a inveja e diminuir atributos do outro." 
 
Para ela, no entanto, a situação também pode servir para impulsionar o próprio crescimento. 
"A pessoa pode pensar "se ele conseguiu, eu também quero e posso conseguir" e focar isso em 
vez de tentar diminuir o outro." 
 
A autoavaliação, ressalta Zylberstajn, é fundamental para manter esse controle. "É preciso ter 
maturidade profissional, ser autocrítico, olhar para si e avaliar seus pontos fracos e fortes. Ao 
se conhecer, o que o outro conseguir não vai doer tanto -e a pessoa vai transformar o que não 
tem em algo produtivo para seu crescimento." 
 
Para a psicóloga Nilda Jock, desarmar o outro é uma forma de reparar os danos da fofoca. "É 
preciso preocupar-se com mudanças no tom de voz e evitar o padrão repetitivo de 
comportamento, que se torna estéril. Não adianta repetir para a pessoa parar de fazer isso ou 
aquilo." 
 
Outra recomendação de especialistas é apostar na comunicação com os colegas, já que o 
profissional colaborativo, que tem boas relações e joga com o time, dificilmente tem esse tipo 
de problema. 
 
Nem sempre o alvo de fofoca, porém, pode ser considerado uma vítima. "Tem quem adore se 
expor, falar que foi promovido, que ganhou um MBA. Não é para não revelar nada sobre si, 
mas ser mais na sua, senão fica prepotente. Discrição e menos exposição diminuem a 
probabilidade de se tornar um alvo", pondera Zylberstajn. 
 
Comunicação clara por parte da chefia elimina focos de tensão 
 
Do lado da empresa, cabe investir na comunicação aberta para evitar focos de tensão 
causados por fofocas. 
 
Ao indicar alguém para uma promoção, por exemplo, é preciso deixar os motivos claros e, 
assim, diminuir brechas para intrigas. 
 
"Se a chefia se omite, as pessoas criam fantasias. Quando funcionários precisam decifrar 
coisas, há margem para especulações. Nessa brecha, quem fala mais passa sua fantasia de um 
para outro. Esses ruídos atrapalham", explica a psicóloga Margareth dos Reis. 
 
O consultor de negócios da Corrhect (Consultoria de Gestão em RH), Paulo Henrique Rocha, 
concorda: "A melhor fonte deve ser o gestor, o líder. Quando o funcionário busca se inteirar de 
outras formas, gera conflito e informações distorcidas". 
 
Em relação aos limites éticos, sobretudo envolvendo funcionários de RH e da área financeira, 
ligados a informações sigilosas -como salários-, Rocha reitera a importância de seus gestores 
os orientarem a não divulgar esses dados, sob risco de causar sérios conflitos. 
 
"Essas situações devem ser classificadas como segredo comercial e informações confidenciais", 
destaca. 



Insubordinado mina a relação com o superior  
 
Nem 15 anos de dedicação à empresa livraram S.E., 35, dos efeitos nocivos da fofoca. 
 
Pouco depois de ser promovida a gerente-geral, precisou treinar uma equipe de gestores. Um 
deles, diz, mostrou insubordinação desde o começo e sempre inventava coisas para depreciar 
seu trabalho. 
 
O maior revés se deu quando o superintendente convocou uma reunião com S. e sua equipe. 
 
"Primeiro, todos entraram e eu fiquei do lado de fora sem saber o que estava acontecendo. 
Depois, o gestor insubordinado pediu para eu entrar e começou a falar que eu estava deixando 
de trabalhar para ser mandada embora, entre outras mentiras. A conversa acabou sendo para 
me defender." 
 
Segundo S., de toda a equipe, só outra gerente se posicionou contra ela. "Não tive reação. No 
outro dia, ela me pediu desculpas e disse que o rapaz estava ajudando-a a manter a meta de 
produção." 
 
Apesar de não ter sido demitida, a executiva saiu da empresa um mês depois do episódio. 
"Não tinha mais clima para ficar." Desde agosto trabalha como consultora. 
 
"O superintendente não me deu voto de confiança, e aquele tinha sido o mês da melhor 
pontuação da equipe. Preferiu acreditar no gerente. Não foi correto conduzir o processo dessa 
forma, eu do lado de fora e eles falando." 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 jun. 2010, Carreiras e Empregos, p. 3. 


