
Atitude da chefia revela queda 
 
Para os profissionais em cargos de liderança, os sinais de que o funcionário já não é 
mais prioridade para a empresa são mais visíveis quando vêm de uma mudança de 
atitude da chefia. 
 
Se a pessoa era bem avaliada e, de repente, a relação com o superior muda, é preciso 
atenção, segundo a consultora Helena Coelho, da Career Center. "O chamado "by-
pass" é outro sintoma clássico: em vez de se reportar ao profissional, o chefe fala 
diretamente com seu subordinado", explica. 
Boas avaliações e tempo de empresa significam pouco nessa hora. "Alguns tendem a 
se acomodar e a aceitar a situação. Isso é um erro", avisa Felipe Assumpção, sócio da 
A2Z Consultores. 
 
A gerente comercial J.B.G., 35, sentia que estava construindo uma boa trajetória em 
uma multinacional de telecomunicações. Mas, depois de ser promovida, notou uma 
clara mudança de comportamento de sua chefe. 
 
"Comecei a ser excluída das reuniões e minha opinião passou a ser ignorada", conta a 
gerente, que não pensou em trocar de emprego durante os seis meses de declínio 
profissional. "Não imaginei que o pior aconteceria. A demissão foi um choque." 
Já a publicitária Ana Cláudia Serra teve de se mostrar segura para não ver a carreira 
estagnar. Grávida de quatro meses, viu a agência em que trabalhava passar por uma 
reestruturação. Todos os executivos foram reposicionados, menos ela. "A minha 
atitude foi firme. Se não tinham trabalho para mim, que me demitissem", recorda 
Serra, que, no final, fechou o acordo para sair e recebeu as indenizações. 
 
Sobrecarga 
Quando o chefe deixa a empresa, a "fritura" pode se estender ao subordinado. Desde 
novembro, a auxiliar administrativa S.C.B. reclama da sobrecarga de trabalho. 
"Exigem mais do que posso cumprir e fazem que me sinta incapaz para que eu acabe 
pedindo as contas", conta ela, que já começou a distribuir currículos. "Quero sair o 
quanto antes." 
 
Leia mais 
 
Gestor deve repassar "feedback" negativo  
Ciete Silvério  
 
A dificuldade dos gestores em repassar avaliações negativas é o principal motivo 
apontado por profissionais de recursos humanos para a ocorrência de situações em 
que o funcionário é deixado de lado até a sua demissão. 
 
"Os chefes precisam ser capazes de dar também retornos negativos, de alerta. Mas 
nem todos se sentem à vontade para expor ao funcionário suas deficiências", explica 
Roselí Parrella, diretora de recursos humanos da Direct TV. 
 
Segundo ela, quando o superior não se manifesta, o funcionário deve ficar atento. 
"Deixar de receber elogios já é um sinal de alerta." 
 
Adriana Matriciano, coordenadora de talentos da Shell, lembra que as avaliações 
formais não devem ser negligenciadas e servem de baliza para que funcionário e chefe 



afinem os ponteiros. "Se houver divergências, cabe ao superior estabelecer um prazo 
para resolver a questão", afirma. 
 
O cotidiano atribulado, no entanto, pode tornar esse processo pouco viável. Mesmo 
quem não tem dificuldade em dar "feedbacks" negativos deixa, por hábito, essas 
questões para o final de sua lista de prioridades. 
"O chefe não pode ficar bancando a babá sempre. Se o desempenho não é bom, perco 
a confiança e sou obrigada a revisar tudo", alerta a superintendente Sandra Turchi, 36, 
da Eaesp-FGV (da Fundação Getulio Vargas). 
 
Ordem de cima 
Do outro lado, alguns gestores enfrentam uma situação delicada: contratam pessoas 
indicadas pela alta diretoria e que não podem ser demitidas imediatamente. 
O engenheiro A.K.I., 50, passou por essa situação há dois anos, quando era gerente de 
uma empresa de telecomunicações. "Comprei gato por lebre. Recebi um funcionário 
que ficou muito aquém das recomendações do diretor", lembra o engenheiro. 
 
O problema se arrastou por mais de um ano até que lhe fosse dada permissão para 
demiti-lo. "Nessas situações, ficamos com as mãos atadas", lamenta. 
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