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Funcionários que sabem discordar são valorizados 
 
Saber dizer não ao chefe ou aos colegas de trabalho é tarefa complidada. Afinal, discordâncias 
podem causar brigas e ressentimentos. Consultores, por outro lado, afirmam que o não - desde 
que bem fundamentado - pode enriquecer a relação entre chefe e subordinado e contribuir para o 
desenvolvimento profissional. Renata Perrone, consultora da Manager Assessoria em Recursos 
Humanos, destaca que para ser bem sucedido é preciso saber negar com sutileza. 
 
A consultora cita o exemplo do empregado que recebe um projeto difícil de ser colocado em 
prática. "Se a tarefa é muito complicada e os prazos estão apertados, deve-se fazer o máximo de 
perguntas ao chefe, citar exemplos de experiências que não deram certo. Dizer que precisa de 
auxílio ou pedir que o prazo seja estendido", orienta. É fundamental explicar os motivos da 
recusa, cercando-se do máximo de informações possível. 
 
Motivos para a recusa devem ser bem explicados 
 
A gerente de marketing da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi), Luciana 
Gondim, concorda que é preciso ter inteligência para discordar. Ela diz que a maioria das recusas 
advêm do fato de que, muitas vezes, os chefes desconhecem os procedimentos necessários para 
a execução de um trabalho. "Os chefes têm as idéias e pedem prazos que julgam ideais, mas que 
nem sempre são viáveis. Ou então dão sugestões que não são práticas", completa a gerente. 
 
Para dizer não de maneira inteligente, Luciana prepara um projeto, onde inclui informações 
relativas a prazos, orçamento e planejamento, destacando os problemas e deixando bem claras as 
limitações da empresa. "Nesse caso eu não preciso dizer, porque o próprio chefe vai concluir que 
é impossível fazer do seu jeito. Aí procuro adequar o projeto e propor alternativas, em vez de 
desistir", garante.  
 
Renata Perrone acredita que as pessoas que dizem não no ambiente de trabalho ou argumentam 
de maneira saudável com os chefes são mais valorizadas que aquelas que sempre dizem sim. 
Luciana Gondim pensa da mesma forma: "Chefes não gostam de quem abaixa a cabeça para 
tudo. Eles preferem os que discordam de forma inteligente porque isso enriquece a empresa. A 
palavra não só existe quando há diálogo e é através dele que se chega ao sim", diz. 
 
A consultora de RH lembra que as negativas devem estar presentes também na relação entre os 
colegas. Ela cita o exemplo de uma empresa onde os funcionários se revezam para trabalhar em 
feriados. "Há os que sempre aceitam trabalhar para que outros possam aproveitar a folga. Abrir 
mão em favor do colega é saudável, mas tem gente que se prejudica por causa disso. É preciso 
ter bom senso". Se o chefe é daqueles que aparece de última hora pedindo para ficar até mais 
tarde, o ideal é ser sincero. 
 
- Há que se analisar a situação, saber se o trabalho é realmente imprescindível e se outras 
pessoas não poderiam fazê-lo. Se já havia um compromisso agendado, é preciso falar a verdade 
ou dizer que pode ficar, mas não por muito tempo. Os chefes, normalmente, têm mais respeito 
por aqueles que demonstram sinceridade - ratifica Renata. 
 
Trabalhando como chefe de um escritório no Centro do Rio, Renata Teixeira era requisitada com 
freqüência para trabalhar depois do expediente. "Aceitei muitas vezes, mas, a partir de um 
determinado momento, decidi que só trabalharia além do horário se recebesse uma compensação. 
A partir daí, consegui que os chefes dessem horas-extras para quem ficasse após às 18h. Foi com 
um não que eu obtive um benefício para todos", comenta a jovem. 
 



 
"Os chefes não gostam de quem abaixa a cabeça para tudo. Eles preferem os que discordam de 
forma inteligente, porque isso enriquece a empresa. O não existe quando há diálogo  e por meio 
dele é que se chega ao sim" 
Luciana Gondim 
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