
 

Como lidar com o funcionário eternamente insatisfeito 
Mariana Durão 

 
Combate à postura negativa exige tato dos superiores e paciência da equipe  
 
Satisfação é uma palavra que não existe no seu dicionário. Não importa quantas vezes seja 
promovido, quantas folgas tenha ou a participação que receba, para ele, a empresa é sempre 
merecedora de severas críticas, bem como colegas de trabalho e chefe. O funcionário que só 
reclama exibe uma postura constantemente negativa e pode acabar desmotivando a equipe e 
criando um ambiente pesado no trabalho. Para lidar com esse tipo de profissional, é preciso muito 
tato e estratégia.  
 
Para a consultora Iêda Carvalho, da Humanus Consultores, é preciso investigar o motivo da 
insatisfação do funcionário e certificar-se de que suas reclamações realmente não têm 
fundamento. "Quase sempre o comportamento do funcionário é uma reação a algum desconforto, 
seja pessoal ou profissional. Nesse caso, cabe à empresa observar seu comportamento, avaliar o 
que pode estar errado e chamá-lo para uma conversa", recomenda.  
 
Iêda alerta que a convivência com um funcionário negativo e muito crítico pode desmotivar os 
demais, com a mesma posição hierárquica. "Isso acontece quando o reclamão' passa a produzir 
menos também. Aqueles que estão na mesma posição na equipe, com os mesmos benefícios e 
salário, mas com produtividade maior, sentem-se desprestigiados", justifica. Apesar disso, buscar 
a recuperação do ranzinza de plantão ainda é o ideal, principalmente quando é um profissional 
competente.  
 
Diretor de desenvolvimento humano e organizacional da Asea Brown Bovery (ABB), Osvaldo 
Esteves conta que já enfrentou problemas com especialistas de algumas áreas, funcionários tidos 
como indispensáveis à empresa. "Aí é preciso resolver o problema, seja como for. A pior forma é 
manter o funcionário na geladeira por algum tempo, até que ele perceba que tem que mudar. Mas 
às vezes não há outra solução", diz.  
 
Uma estratégia mais diplomática que tem sido adotada pela ABB é a integração desses 
funcionários aos programas sociais da empresa. Esteves explica que essa é uma alternativa de 
atenuar o individualismo e dificuldade de trabalhar em equipe, quase sempre características dos 
reclamões. "De forma discreta, designamos essas pessoas para o trabalho voluntário. A 
convivência com outros cujos problemas são muito mais graves mas que, ainda assim, mantêm o 
bom-humor torna as pessoas mais tolerantes e aptas a compartilhar", afirma.  
 
A situação é ainda mais complicada quando quem reclama sem parar é o chefe de uma equipe. 
Nesse caso, a aproximação na hora de tocar no assunto deve ser bem estudada. "O chefe é o 
gestor e, se o problema está nele, é mais difícil resolver. Hoje pode ser detectado nas avaliações 
360 graus. Se não for assim, o jeito é recorrer ao RH, que deve estar sempre participando", diz 
Helena Monteiro, gerente de negócios da Seres Consultoria. Na ABB esse papel cabe ao grupo de 
representação de pessoal eleito pelos funcionários e que conta com a confidencialidade das 
informações prestadas ao RH.  
 
Para o gerente de RH da Souza Cruz, Giovanni Santomartino, é preciso diferenciar o funcionário 
que apenas reclama do que é crítico. "Um dos princípios da gestão de pessoas é a força na 
diversidade. Valorizamos o fato de termos um conjunto de pessoas com idéias diferentes e 
capacidade crítica, que só agrega coisas positivas", diz. O comportamento constantemente 
negativo pode ser detectado a partir da avaliação anual de desempenho e competências.  
 
O superior de cada equipe é orientado a fundamentar o relatório com exemplos concretos de 
situações em que o profissional teve um comportamento inadequado. "O profissional que 



apresenta essa postura será orientado para melhorar, mas, se gerar desconforto em toda a 
equipe, pode vir a ser desligado, embora essa seja uma situação extrema", conclui.  
 
Tipos mais comuns  
 
>> Ranzinza: leva os problemas particulares para o trabalho e desconta seu mau humor em todos 
a sua volta. Sente pena de si mesmo.  
 
>> Crítico improdutivo: é mestre em apontar problemas na empresa. Nunca está satisfeito com 
as mudanças e sempre encontra defeitos nos procedimentos, na estrutura da empresa e, pior, no 
trabalho alheio. Não costuma apresentar as soluções ao fazer tais críticas.  
 
>> Adepto da Lei de Murphy: seu lema é "nada é tão ruim que não possa ser piorado". Seu 
humor muda tanto quanto as fases da lua e qualquer problema cotidiano, como o trânsito ruim ou 
um pequeno, atraso estragam o resto do seu dia. Mesmo que seja promovido encontrará uma 
forma de se estressar.  
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