
O perigo da hipertimidez no trabalho
Dos males que afligem o ho-

mem moderno, a hipertimidez —
ou, em estágio mais avançado, a
fobia social — figura entre os
mais prejudiciais ao desenvol-
vimento da atividade profissional
e, por isso, pode reduzir e até
imiabilizar qualquer possibilida-
de de ascensão na
carreira. Esse trans-
torno caracteriza-se
pela ansiedade que
acomete pessoas em
algumas situações so-
ciais, a ponto de pre-
judicar sua atuação
em público.

Estimativas apon-
tam que metade da Márcio
população sofre de algum nível
de timidez e que de 2% a 3% têm
fobia social Aqui, porém, cabe
uma explicação: a timidez nem
sempre é patológica. Submetido a
uma situação desconfortável, co-
mo uma palestra, alguém re-
traído sente-se ansioso por al-
guns minutos, mas logo adquire
confiança. No caso do fóbico
social, o quadro pode até piorar.
Assim, a hipertimidez pode ser
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classificada de duas formas. A
ocasional refere-se a situações
específicas, quase sempre rela-
cionadas ao desconhecido. A ti-
midez severa, ou fobia social,
caracteriza-se pela incapacidade
de acionamento interpessoal O
hipertímido, invarimebnenie, re-

cusa-se a falar em pú-
blico pois se julga o
centro das atenções.
Por isso, teme parecer
ridículo. No ambiente
de trabalho, o fóbico
social é um profissio-
nal sem iniciativa, que
tem dificuldade de ex-
pressar suas opiniões

Miranda aos colegas e à chefia.
Em uma reunião, mantém-se ca-
lado, à espera de que alguém
peça a sua participação.

Normalmente, a timidez severa
é detectada quando não há fe-
edback, quando existe uma gran-
de diferença entre o que a chefia
pede e o que o funcionário f az, A
timidez prejudica o desempenho
profissional quando atrapalha o
relacionamento interpessoal e
ílimpede o acúmulo e a trans-
missão de conhecimento"'. O pro-
blema é que, quase sempre, o
hipertímido é tratado com ca-
rinho em demasia pelos colegas e
pelos superiores hierárquicos,

para quem a timidez faz parte do
jeito de ser dele. Normalmente os
companheiros têm dó dele,
acham-no bonzinho. Esse com-
portamento só piora a situação.

Em excesso, a timidez impos-
sibilita a ascensão na carreira,
Não há lugar para inseguros,
porém a timidez, quando detec-
tada tio processo seletivo, riem
sempre será determinante para
eliminar um candidato, desde que
o currículo seja bom. Se a vaga
exigir exposição pessoal logo de
cara, não será possível contratá-
lo. Mas se a desinibição não for
uma característica preponderan-
te, o problema pode ser superado
até que ele desenvolva plena-
mente as atividades para as quais
será contratado. Para curar a
timidez recomenda-se aos retraí-
dos que se exponham em níveis
cada vez maiores. A exposição faz
com que eles desenvolvam a ha-
bilidade da comunicação e ad-
quiram autoconfiança. A prin-
cipal receita para que o tímido se
desiniba é um curso de teatro nas
horas vagas ou palestras infor-
mais a amigos e familiares. Para
os patológicos, porém, os es-
pecialistas recomendam terapia
comportamental e, em alguns ca-
sos, tratamento medicamentoso.
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