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Há muito para ser avaliado na hora de agir para que as metas sejam cumpridas. Consultores 
ensinam como superar os impasses e não ser visto como um chefe desagradável. 
 
A busca por resultados é o foco principal das atenções no mundo corporativo. Mas só é possível 
atingir metas e fazer com que a empresa cresça quando se domina a arte de se relacionar com as 
pessoas, compreender suas percepções e processos aos quais elas estão vinculadas. Cobrar a 
conquista de uma meta é tarefa muito desagradável, mas pior do que isso é ser um chefe omisso, 
que deixa as coisas acontecerem sem tomar uma decisão ou, quando necessário, fazer mudanças. 
 
Antes de delegar e cobrar, é preciso que o gestor conheça realmente sua equipe e saiba quais são 
os pontos fortes e as limitações de cada um. E, principalmente, o que motiva e desmotiva cada 
colaborador. É aconselhável, em primeiro lugar, verificar se a pessoa certa está no lugar certo, se 
dispõe dos recursos necessários para a realização das ações que conduzirão aos resultados e 
quais são os resultados esperados. Tendo essas informações em mãos, nem sempre o chefe será 
desagradável ou intransigente quando estiver cobrando algo de um funcionário, pois pode ter sido 
designado a chegar especificamente àquele determinado objetivo. 
 
"Substituir a filosofia de cobrança pela de acompanhamento ativo, ou seja, um acompanhamento 
em que o superior hierárquico contribui efetivamente, corrigindo possíveis equívocos ou falhas 
cometidas por um membro de sua equipe, é uma opção. Muito melhor que cobrar é contribuir 
para a viabilização dos resultados", afirma o consultor, conferencista e pesquisador do 
comportamento humano, Carlos Hilsdorf. 
 
Para ele, é preciso eliminar a cobrança o quanto antes, por meio de técnicas de liderança 
adequadamente utilizadas para cativar os profissionais envolvidos, fazendo-os migrar do 
compromisso para o comprometimento. "Estabeleça princípios e valores claros e coerentes, 
forneça exemplos e acompanhamento e, naturalmente, as pessoas se moverão por propósitos, 
por um senso de missão. Conquistado este nível, não necessitaremos fazer cobranças, uma vez 
que profissionais neste contexto auto gerenciam suas tarefas e fornecem naturalmente 
informações sobre o status das ações", explica Hilsdorf. 
 
Ele acrescenta que, se o profissional for imaturo ou tiver vícios comportamentais oriundos de 
empresas anteriores e for preciso utilizar a cobrança de forma mais incisiva, o chefe deve fazê-lo 
sempre do modo menos coercitivo, punitivo e estressante possível. 
 
DIGA SIM, DIGA NÃO  
   
Floriano Serra aconselha o que se deve e o que não se deve falar quando é preciso alertar um 
funcionário de que alguma coisa não está bem: 
 
O QUE SE DEVE FALAR:  
 
1. Precisa de ajuda? 
2. Como estão indo as coisas? 
3. Tudo bem por aqui? 
4. Está tendo alguma dificuldade? 
5. Acha que cumpriremos o prazo? 
6. Muito bom! 
7. Era exatamente isso que eu esperava de você! 
8. Sabia que você ia conseguir! 
9. Sabia que podia contar com você! 
10. Parabéns! 



O QUE NÃO SE DEVE FALAR 
 
1. Desse jeito você não vai conseguir... 
2. Não estou gostando da maneira como as coisas estão indo...  
3. Não é capaz de fazer mais rápido?  
4. Não consegue fazer melhor?  
5. Já vi que vai atrasar de novo!  
6. Acho melhor passar essa tarefa para outro!  
7. Já vi que não se pode mesmo confiar em você!  
8. Que lerdeza, hein? Desse jeito, só para o próximo ano...  
9. Com que cara eu vou entregar esse trabalho desse jeito?  
10. Quando você acabar, vamos ter uma conversa séria... 
 
Delegando tarefas 
 
Já Floriano Serra, diretor de Recursos Humanos e Qualidade de Vida da Apsen Farmacêutica, 
acredita ser quase impossível um gestor conseguir atingir os resultados esperados sem fazer uso 
da delegação. Quanto maior sua equipe, mais o gestor necessitará de uma justa balança para a 
divisão de tarefas. "Outro desafio é delegar a execução do trabalho, mas não a responsabilidade 
pela sua correta execução - no tempo definido e dentro dos parâmetros estabelecidos -, que 
continua sendo do gestor. Logo, ele precisará cobrar o resultado dos seus comandados, pois não 
basta dar a ordem, cruzar os braços e ficar esperando". 
 
De acordo com Serra, o ideal seria que todos os funcionários tivessem um elevado grau de 
maturidade e assim, conscientes daquilo que a empresa espera deles, o ato da cobrança de 
resultados pelo chefe se tornaria desnecessário. Como isso geralmente é raro acontecer, é preciso 
estabelecer medidas preventivas como deixar bastante claro o objetivo da tarefa solicitada; 
certificar-se de que o colaborador tem os conhecimentos necessários para executá-la, de que 
também dispõe dos recursos essenciais, e que o prazo é viável; evidenciar quais serão as 
implicações em caso de não cumprimento do trabalho nas condições definidas; e 
acompanhamento periódico do andamento da tarefa, não no sentido "policial", mas de oferecer 
ajuda ou redirecionar os esforços. 
 
"Seguindo esse roteiro, o gestor saberá quando uma luz amarela acender, indicando que algo ou 
alguém não vai bem no processo. Terá, pois, tempo hábil para adotar medidas corretivas. Esse 
processo praticamente garante a não necessidade de cobranças". 
 
Questão de perfil  
 
Para Fernando Possari, vice-presidente do Grupo Prime, existem quatro perfis de profissionais. Há 
o que age sobre determinação, busca e alcança objetivos doa a quem doer, sem se preocupar 
com a opinião da equipe ou o bem-estar da organização. "Com ele, você nunca deve impor nada, 
e sim negociar. O que o motiva é o reconhecimento financeiro." 
 
Há aquele que atua sobre influência, gosta de trabalhos em equipe, cultiva amizades e se 
preocupa demais com as opiniões dos outros. "Para extrair o máximo desse profissional, dê-lhe 
trabalhos que exijam interação com equipes". Existe, ainda, aquele que produz sobre estabilidade 
e necessita se sentir seguro para desenvolver suas atividades. "Neste caso, o gestor deve apreciar 
seu trabalho, reconhecer sua lealdade e proporcionar um ambiente seguro." 
 
Conformidade 
 
Um último perfil, de acordo com Possari, é o do funcionário que age sobre conformidade. "Ele 
precisa ser protegido por regras, ter os objetivos bem claros e definidos. Dê a ele trabalho que 



requeira altos padrões e capacidade analítica. Sabendo identificar o seu perfil e de seus 
funcionários, tudo fica mais claro", explica. 
 
Segundo Silvio Celestino, diretor da Enlevo, a pessoa deve ver os resultados como sendo parte do 
preenchimento de seu objetivo profissional. Todos devem querer sempre subir na carreira, caso 
contrário ficarão em posição vulnerável quando as mudanças econômicas ocorrerem no setor em 
que atua ou no mercado como um todo. Daí a importância de se estabelecerem planos pessoais e 
alinhálos com o da organização. 
 
"Primeiro declare ao profissional qual é o propósito. Depois reconheçao por algo que ele tenha 
feito desde seu ingresso na organização. Em seguida, diga exatamente o que está ocorrendo, não 
rotule a pessoa e comece a frase com "e", não com "mas". Quando você usa 'mas' para introduzir 
uma frase, desqualifica tudo o que foi dito, e não é este seu objetivo." 
 
Ele explica que é muito importante o líder se colocar à disposição para o final da conversa, ou 
seja, envolver-se com a possibilidade de ajudar seu liderado a chegar lá, a atingir a meta. 
"Mantenha sempre o foco no propósito, e para não ser repetitivo, crie formas de declarar esse 
propósito". 
 
Enfim, é para isso que serve a criatividade do líder: inventar novas formas de falar sobre o 
objetivo e não abrir mão dele. Deste modo, poderá sempre estimular sua equipe sem ser 
considerado um "chato". 
 
FAZER OU EVITAR?  
   
O que se deve fazer e o que se deve evitar,segundo o consultor e conferencista Carlos Hilsdorf: 
 
PROCURE: 
� Estruturar bem as tarefas e certificar-se de que as pessoas entenderam exatamente qual é o 
resultado esperado 
 
� Estabelecer um cronograma a ser cumprido em que periodicamente você receba informações 
sobre o status das ações 
 
� Utilizar linguagem educativa e motivacional, valorizando os acertos e sugerindo maneiras de 
corrigir os enganos 
 
� Tratar a questão em tom cortês e profissional 
 
� Desenvolver uma forma adequada de cobrar os resultados de acordo com estilos diferentes de 
colaboradores 
 
� Monitorar o nível de tensão e estresse a que o colaborador está submetido e escolher a hora 
certa para fazer suas observações 
 
� Sempre que tiver algo delicado a dizer, respeitar a sensibilidade das pessoas e fazê-lo 
reservadamente 
 
� Buscar sempre ser um incentivador e facilitador 
 
EVITE 
� Supor que todos compreenderam algo porque para você está tudo muito claro 
 
� Delegar ou solicitar qualquer ação sem estabelecer claramente as prioridades e os momentos 
em que deseja ser informado sobre avanços e dificuldades 



 
� Empregar linguagem punitiva. As pessoas detestam punições. Evite dizer que algo está ruim. 
Prefira dizer que pode ser melhor 
 
� Ser interpretado como se a questão tivesse assumido caráter pessoal. Contenha seu 
temperamento 
 
� Cobrar todos os colaboradores da mesma maneira. Estilos diferentes precisam de estímulos 
diferentes 
 
� Agir como se toda e qualquer hora fosse adequada para feedback e acreditar que todos os 
indivíduos trabalham melhor sob pressão, mas isto não é verdade 
 
� Fazer qualquer cobrança na frente de outros profissionais 
 
� Ser visto como chefe 
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