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Vamos supor que você não se considere ou não seja mesmo um autoritário. Você convive com uma
pessoa autoritária? Sabe como não
se deixar influenciar pela opressão?
Mesmo se considerando forte o suficiente para enfrentar a situação,
tentando negociar e se articular com
outros colegas para mudar os r u mos da organização, lembre-se de
cuidar de si e fortalecer suas condições psicofísicas. Faça caminhadas,
preferencialmente, em contato com
a natureza; se puder, corra e deixe-se levar pelas boas sensações na
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O perfil autoritário pode
ser identificado com
facilidade em circunstâncias de pequeno ou
elevado poder, não necessariamente no alto
de algum tipo de palco
profissional, metafórico
ou não.
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sua mente e no seu corpo, liberando
as toxinas acumuladas, renovando
e aumentando suas energias. M u d e
sua alimentação e inclua ainda mais
sabores e aromas agradáveis em
seus pratos: alecrim, manjericão,
cravo, canela, morangos e qualquer
outro que você goste, mas não costuma provar com frequência. Busque momentos de solidão e relaxamento, mas alterne com conversas
alegres, dando muitas risadas. Faça
da sua casa um local de descontração: tire os sapatos ao chegar, coloque roupas leves, ouça suas músicas
favoritas, tome um banho relaxante,
abrace sua família e a si mesmo. Revitalizado será mais fácil lidar com
o autoritário ou negociar a mudança dele, sua ou da organização.
Você se descobriu autoritário?! Ainda
há tempo de se libertar da sua própria armadilha, rever seu comportamento, redesenhar sua abordagem
de liderança, engajar sua organização
e atuar de maneira a elevar a qualidade dos seus resultados pessoais e profissionais. Lembre-se o quanto se dedicou para alcançar as competências
técnicas que lhe fizeram progredir
na carreira. Com o mesmo estímulo
pode se motivar a evoluir como líder.
É importante identificar que tipo de
executivo você pretende ser no futuro
e formular uma estratégia de alcance.
Reflita quem são as pessoas ao seu
redor que podem te apoiar, fornecendo um feedback honesto ou procure
um coach para apoiá-lo. Reveja seus
valores essenciais e perceba que são
alicerces para uma caminhada consistente. O líder autoritário pode cair
do banquinho, mas um líder genuíno
sempre saberá se levantar.
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ou sua equipe sente-se feliz? Em período de avaliação, as pessoas de sua
equipe são tomadas pela opressão?
Você teria coragem de se colocar no
lugar dos seus empregados, vendo
ou ouvindo a gravação de suas reuniões, sentindo-se bem? Você mostraria os emails que envia aos colegas
de trabalho para um membro amado
de sua família e ouviria atentamente
seu feedback? Você precisa do poder
ou seria capaz de abrir mão dele a
qualquer momento?
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secretária, professora ou até em um
estudante monitor. Não é absolutamente necessário ser um alto executivo para ter e demonstrar atitudes autoritárias, criando um ambiente desfavorável à produtividade, inovação,
criatividade e realização profissional
de indivíduos e equipes.
O ambiente empresarial tende a p r i vilegiar os elementos racionais em
detrimento da sensibilidade, acomodando, naturalmente, os frios,
calculistas e destemidos no abuso
de poder, enquanto os oprimidos e
agredidos optam pelo afastamento
do emprego, temporário ou definit i v o . Aqueles que buscam apoio na
hierarquia superior tornam-se, em
sua maioria, frustrados pelo corporativismo hierárquico e acabam por
trabalhar sem disposição, m i n i m i zando ou evitando as oportunidades de interação com seus colegas
ou renunciando a se destacar por
seu desempenho profissional, temendo algum t i p o de repressão.
Será que você também é um autoritário? Fácil se descobrir. Quando
você viaja, ou não participa de uma
reunião, ou não acompanha os trabalhos de perto - seu colaborador
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