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"Se na selva o que 
prevalece é a lei do 
mais forte, lembro que 
deixamos as cavernas 
há milhares de anos." 

Embora as frustrações sejam muitas, devemos prosseguir no trabalho e no esforço para 
mudar o que tem que ser mudado. Um exemplo é a atitude de alguns gestores em relação 
às suas equipes. Apesar dos enormes investimentos em formação, presenciamos ainda 
lamentáveis cenas de desrespeito do líder para com alguns profissionais, bem como, ati
tudes preconceituosas e favoritismos. Quando alguém acredita que a sua superioridade 
em relação ao semelhante, seja no saber, na hierarquia ou, até mesmo, na força física, jus
tifica humilhações e tratamento pouco respeitoso, está cometendo dois terríveis enganos. 
Em primeiro lugar, porque a pretensa superioridade se apoia numa ideologia ultrapassa
da. Se na selva o que prevalece é a lei do mais forte, lembro que deixamos as cavernas há 
milhares de anos. O meu semelhante merece respeito simplesmente porque é meu 
semelhante. Além disso, se efetivamente alguém for superior a outro alguém, o primeiro 
deve ao segundo proteção e não agressão. 

Então, por que é tão difícil mudar? Há razões de natureza histórica e cultural. Fomos 
colonizados e o passado colonial pesa para os dois lados: a humildade e a prepotência. 
Nossos antepassados viveram o regime escravocrata e aí chegaram até os nossos dias a 
tolerância ao desprezo pelos humildes. E, as enormes diferenças de renda e de educação 
se encarregam de completar as justificativas do injustificável. Mas, há ainda outro fator, 
vivemos duas décadas de crescimento econômico muito pequeno e períodos de sensível 
redução de empregos. Tempos que permitiam que alguém que adotasse frases tais como: 
"...se não aceita pode sair, pois, há muitos esperando para assumir seu lugar", não moti
vasse nenhuma reação por parte do outro. 

Hoje os tempos são outros. Há muitas vagas abertas e as pessoas mais talentosas têm 
expectativas de reconhecimento. A mudança da postura dos líderes em relação às pessoas 
que é o mais poderoso instrumento de retenção de talentos poderia ser a bandeira de RH 
para o ano que se inicia. Mais uma vez... 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 32, fev. 2012.




