
● Como o leão que afasta ou-
tros animais com seus rugi-
dos, o bípede que lança
destemperos e mau
humor constantes
também não é
boa companhia
no trabalho. Ana
Paula Henriques,
diretora e consulto-
ra sênior da Mercer,
diz que um profissional
que manifesta seu desa-
grado de forma desrespei-
tosa ou fica alterado facilmente
não tem futuro. “É a pessoa que
não sabe cobrar com educação e
fala constantemente de maneira
agressiva ou grosseira”, explica.
“Se é um chefe fazendo uma críti-
ca, não se preocupa em levar o
subordinado a um lugar privado
para conversarem, mas fala alto
e na frente de outras pessoas.”
Jane Souza, do Grupo Soma,
acrescenta: “O chefe que faz co-
mentários desqualificativos em
público só vai perder profissio-
nais de sua equipe.”

William Bull, do Instituto Pie-
ron, diz que uma pessoa de hu-
mor oscilante gera dificuldade de
relacionamento. “As outras pes-
soas nunca sabem o que vão en-
contrar. Se for um chefe, os su-
bordinados sentirão mais temor
do que respeito, mesmo que ele
seja um profissional brilhante.”

● Para um grande número de
empresas, o processo de tomada
de decisões está cada vez mais
rápido porque elas demandam
resultados quase imediatos. “A
concorrência atual entre empre-
sas é feroz e pode atropelar
qualquer um que demo-
rar a reagir”, diz o presi-
dente da Michael Page Bra-
sil, Paulo Pontes.

“As empresas rapidamen-
te mudam seu foco ou méto-
dos de trabalho se um projeto
ou o desempenho geral da
empresa não estiver indo
bem. Se um funcionário estiver
acostumado com uma forma de
trabalhar ou se for resistente a
novidades e não tentar entendê-
las, aprender com elas e se adap-
tar a novos sistemas de trabalho,
estará fadado a ser mandado em-
bora”, conclui o especialista.

Apatia no trabalho, por sua
vez, é muito mais do que movi-
mentos letárgicos – tais quais as

do bicho
preguiça – e
uma expressão desanimada no
rosto. Segundo o executivo, apa-
tia também pode ser falta de dis-
posição ou mesmo incapacidade
de se posicionar junto aos mem-
bros da equipe em relação a

suas opiniões. “Um
grupo que pensa junto

sobre um determinado pro-
blema certamente terá mais

ideias do que uma pessoa pen-
sando sozinha. Por isso, cada um
dos membros deve ter em mente
que precisa contribuir. Mas se
um deles não mostra disposição
para dar ideias, sugestões ou
mesmo ânimo para discuti-las,
algo está errado”, diz Pontes.

COMPORTAMENTO ANIMAL

● Com as estruturas cada vez
mais enxutas nas empresas, hoje
ninguém tem mais paciência
com pessoas cheias de si, que
ficam pavoneando suas qualida-
des, acham que sabem tudo e

não aceitam ouvir opiniões con-
trárias, Essa é a opinião do presi-
dente da Lens & Minarelli, José
Minarelli. "O arrogante é uma
pessoa egocêntrica, que não ten-
ta olhar uma situação por ângu-
los distintos e criar empatia com
as pessoas com quem trabalha.”

Esse tipo de profissional não
contribui para a harmonia do am-
biente de trabalho. Pelo contrá-
rio, traz um elemento destrutivo,

acrescenta Minarelli. “E
uma equipe sem harmonia
nunca vai alcançar todo o
seu potencial de trabalho.”

O presidente da Michael
Page Brasil, Paulo Pontes,
resume o perfil arrogante:
“É aquele que não sabe escu-
tar. Acha que, por ter um
bom currículo e por ter pas-
sado por importantes empre-
sas, sabe tudo.”

● Jane Souza, do Grupo Soma
Desenvolvimento Corporativo,
diz que profissionais com língua
solta feito um papagaio, isto é,
com dificuldade de reter informa-
ções sobre o que acontece den-
tro da empresa podem acabar
saindo prejudicados. “Se aconte-
ce de vez em quando, não é tão
prejudicial, embora a fofoca te-
nha se tornado banal”, aponta
Jane. A executiva dá um exem-
plo. Um profissional, que chama-

remos de A, ia ser mandada
embora de uma compa-
nhia e o funcionário B fi-
cou sabendo da situa-
ção, que comentou, por
sua vez, com o profissio-
nal C e a rede foi se es-
palhando, até que aca-
bou nos ouvidos do futu-
ro demitido. O funcioná-
rio A foi pedir satisfa-
ção com a chefia. “A
direção acabou desco-
brindo quem tinha
espalhado o dado
sigiloso, e, o
funcionário
também foi de-
mitido.”

Currículo abre porta, comportamento fecha
Se o profissional não tiver atitudes adequadas ao perfil exigido pela empresa, alta capacitação não garante a permanência no emprego

● Na opinião de William
Bull, do Instituto Pie-
ron, o assédio moral
talvez seja a pior e
mais destrutiva atitu-
de que um profissio-
nal em posição de
chefia pode adotar.
“Trata-se de uma

relação de poder
hierárquico na

qual o abuso
está presen-

te, o que
torna es-

se com-

portamento desprezível, intolerá-
vel”, afirma Bull.

O assédio envolve situações
constantes de humilhação, com
exposição vexatória do assedia-
do, assim como uma águia mira
constantemente sua presa. “É
uma violência emocional, que
causa muito estrago”, completa
Bull. “Nenhuma empresa pode
tolerar esse tipo de comporta-
mento dentro de seus quadros.”

Segundo o diretor do Instituto
Pieron, cada vez mais empresas
orientam os funcionários sobre o
tema. “E quando recebem uma
queixa, elas têm o dever de inves-
tigar o caso e acionar um siste-
ma de procedimentos internos
para punir esse comportamento.
A empresa deve ser solidária
com a vítima.”

Temperamento
leonino mantém
equipe distante
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Comportamento de
bicho preguiça está
fadado à demissão

Arrogância e
soberba só funciona
com o pavão

Papo de papagaio
pode se voltar
contra o fofoqueiro

Jennifer Gonzales

Um currículo irretocável é a por-
ta de entrada para um profissio-
nal em uma empresa. Se o docu-
mento define sua chegada, no
entanto, é seu comportamento,
que pode antecipar sua saída.

Segundo empresas de recruta-
mento e especialistas em recur-
sos humanos, não adianta um
funcionário acumular qualida-
des como alta capacitação, idio-
mas na ponta da língua ou larga
experiência no mercado se não
estiver em sintonia com o estilo
da empresa. Ou, ainda, se for
desrespeitoso com colegas,
mostrar traços de inflexibilida-
de ou ser pouco aberto a mudan-
ças – que hoje ocorrem em alta
velocidade nas corporações.

A diretora da consultoria Gru-
po Soma Desenvolvimento Cor-
porativo, Jane Souza, resume a
importância da atitude pessoal

do funcionário para sua perma-
nência em uma empresa: “A ten-
dência atual do mercado é de
que 25% de sua permanência na
companhia dependa de sua ca-
pacidade profissional e 75% do
seu comportamento”, explica.

Características negativas (ve-
ja algumas abaixo), porém, não
deveriam ser detectadas duran-
te o processo de seleção? “Mui-
tas vezes as companhias de RH
estão mais preocupadas em
preencher a vaga, e não em en-
tender a personalidade do entre-
vistado”, afirma Paulo Pontes,
presidente no Brasil da Michael
Page, multinacional inglesa de
recrutamento de executivos.

Cultura. “Ocorre também de
as companhias de recrutamen-
to não se preocuparem em trans-
mitir os valores e a cultura da
empresa contratante ao candi-
dato, o que o ajudaria a decidir
se tem afinidade com o estilo da
contratante”, diz Pontes.

Ele explica que, por “cultura
empresarial” deve-se entender
valores que regem uma empre-
sa e que definem a forma como
ela se relaciona com investido-
res, comunidade, clientes, for-
necedores e empregados.

“Há empresas mais agressi-
vas, extremamente voltadas pa-

ra os resultados, ao quanto de
retorno dão para os acionistas”,
acrescenta Pontes. “Outras bus-
cam um desenvolvimento mais
sustentável no longo prazo, se
preocupam com o impacto so-
cioambiental que irão causar na
sociedade, nas comunidades lo-
cais e também na vida de seus
funcionários. Se o profissional

não se identifica com o contra-
tante, ele acaba não se adaptan-
do e vai embora.”

William Bull, diretor de capi-
tal humano (gestão de talentos)
do Instituto Pieron, empresa de
avaliação e preparação de profis-
sionais com funções de chefia,
acredita que as empresas dão ên-
fase excessiva aos aspectos do

currículo, em detrimento do
comportamento do profissio-
nal. “Olhar só o currículo do can-
didato é algo muito arriscado.”

Bull reconhece, no entanto,
que o ato da entrevista, e mes-
mo testes e dinâmicas de grupo
em processos de seleção têm
um lado artificial. “Não é possí-
vel prever exatamente como ele

se comportará no ambiente de
trabalho. Mas, pelo menos, dá
para ter uma ideia aproximada
da personalidade do candida-
to”, indica.

Afinidade. “Currículo é só o co-
meço”, opina a diretora executi-
va da Lens & Minarelli, empresa
de aconselhamento de carreira
e recolocação de executivos, Ma-
riá Giuliese. “Na minha opinião,
o que é determinante na contra-
tação de um profissional é se a
empresa se afina com o entrevis-
tado. A interpretação de como
esse funcionário irá contribuir
para o sucesso da empresa é to-
talmente subjetiva, baseada nos
valores daquela companhia.”

Em outras palavras, diz Ma-
riá, “se o funcionário não esti-
ver alinhado com a forma de
pensar da chefia já no exercício
de suas funções, ele não irá du-
rar muito tempo”.

A necessidade de uma esco-
lha cuidadosa de um profissio-
nal também está ligada ao bom
clima do ambiente de trabalho,
opina a diretora do Grupo So-
ma, Jane Souza. “Atualmente,
passamos muito tempo no tra-
balho”, diz a executiva. “E quan-
to mais satisfeitos estamos den-
tro dele, melhor é para todos
nós”, completa.

Ao espreitar vítima,
profissional-águia
humilha colega

Fúria. Funcionários sem habilidade para lidar com pressão ou conflitos têm carreira curta

● Seu emprego depende:

75%
de suas atitudes no trabalho

25%
de sua competência profissional
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 jun. 2011, Empregos e Carreiras, p. 5.




