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Atritos com superiores podem tornar insuportável o ambiente de trabalho 
 
O trabalho pode tornar-se um fardo caso não se tenha uma boa relação com o chefe. 
Mau humor e cobranças exageradas podem deixar a situação insustentável na vida 
profissional. Na maioria das vezes, a necessidade financeira e as pressões familiares 
prendem o empregado à situação indesejável. Especialistas em recursos humanos 
(RH), no entanto, dizem que, diante de temperamento explosivo, o mais indicado é 
manter a calma e evitar o confronto. 
 
Como a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, os empregados devem ter 
jogo de cintura na hora de lidar com estas dificuldades, afirma Rosana Aguiar, 
supervisora de desenvolvimento e seleção da Endesa, empresa espanhola do setor 
energético, controladora da Ampla, concessionária de energia que atua no estado do 
Rio.  
 
Jogo de cintura significa, mesmo diante de injustiças e humilhações, evitar reações 
impensadas. Pode se acabar perdendo a razão e o emprego. A atitude mais nobre é 
recuar, procurar entender a pressão pela qual o chefe passa e enxergá-lo como um 
profissional insatisfeito e mal preparado para ocupar o cargo. Porém, ter esta disciplina 
é difícil quando já se perdeu a esportiva e as rédeas da situação.  
 
No caso de João Gabriel Medeiros, analista de sistemas, o problema tomou dimensões 
maiores e chegou à agressão física. "Durante os três anos em que trabalhei numa 
agência de comunicação, passei por humilhações constantes. Era responsável pelo 
suporte na área de informática e tecnologia. Numa segunda-feira de manhã, estava 
conversando com colegas de trabalho, quando o presidente da empresa passou por 
nós e gritou que ali não era lugar de chacota. Levei um tapa nas costas perante os 
demais. Após aquele episódio, ir trabalhar passou a ser um dos piores momentos do 
meu dia". 
 
Familiares podem sofrer conseqüências 
 
Histórias como a de Medeiros não são incomuns. Indiretamente, os familiares são os 
que mais sofrem com estas relações de maus tratos no trabalho. Diogo Souza, auxiliar 
de escritório, confessa que desconta todos os seus problemas nos parentes.  
 
"Durante o dia, suporto grosserias do meu chefe calado. Passo mais tempo com os 
colegas de trabalho do que com a minha família. Quando chego em casa, identifico em 
mim comportamentos hostis sem motivos aparentes. Qualquer coisa me tira do sério. 
No início, os meus pais brigavam comigo. Agora, eles procuram ser compreensivos. 
Hoje, tento deixar no trabalho os meus problemas", resume Souza. 
 
Em alguns casos, o departamento de RH ou até mesmo a diretoria da empresa 
identifica os problemas no ambiente de trabalho e implementa modificações na 
estrutura organizacional da equipe. Sorte como esta teve Mariana Junqueira, 
administradora de empresas que trabalha numa instituição financeira de grande porte. 
 
"Trabalho há anos como gerente de contas desta corporação. Foi a minha primeira 
experiência profissional. Gosto do que faço, mas, no início, tive problemas com o meu 
supervisor e chegava desmotivada ao emprego. Ele exercia uma postura de dominação 



baseada no medo e opressão. Abusava da autoridade do cargo para humilhar a todos", 
conta Mariana. 
 
A questão financeira pesou na hora de optar por seguir no emprego. "Agüentei durante 
um ano este martírio, pois 70% da minha faculdade era paga pela empresa e eu 
precisava desta bolsa. O mau rendimento da equipe foi detectado pela diretoria. Um 
novo funcionário foi colocado no lugar do meu chefe e ele foi dispensado. Hoje, tenho 
prazer em passar a maior parte do meu tempo no trabalho", diz.  
 
O segredo de uma boa relação entre chefe e empregado se encontra na comunicação 
interpessoal estabelecida desde o primeiro momento, afirma Tânia Calvão, ex-
executiva do Departamento Jurídico da Light, concessionária de energia, que está de 
mudança para uma empresa de telecomunicações. Segundo ela, o desenvolvimento de 
alguns talentos está atrelado à chefia. Portanto, deixar as pessoas trabalharem e 
estabelecer uma relação pacífica entre elas são alguns passos a serem dados pelo 
chefe.  
 
"Por mais que se tenha metas a bater, o chefe deve gerenciar a pressão pela qual 
passa e não transferi-la para os subordinados. A mensagem a ser passada é que um 
depende do outro. Se o empregado não bater sua meta, o superior será cobrado por 
isso e vice-versa. O líder deve estimular encontros fora do trabalho, com o intuito de 
criar laços de afinidade entre a equipe. O networking é uma prática muito saudável 
nestes ambientes e uma ocasião perfeita para a equipe se conhecer", ressalta Tânia. 
 
Ser chefe é desafio 
 
Ao ser contratada como superintendente jurídica da Light, Tânia Calvão teve de 
imediato o seu primeiro grande desafio: montar uma equipe. No início, eram apenas 
seis subordinados na área. Após efetuar uma série de contratações, ela passou a 
liderar 60 profissionais na concessionária de energia. Empregar, dar perspectivas de 
desenvolvimento a estes profissionais e tratá-los pelo nome são premissas básicas 
para a executiva.  
 
"Já vivenciei o outro lado. Fui empregada e sei como tratar um subordinado 
adequadamente. A responsabilidade é enorme. Se a empresa me deu uma equipe para 
gerenciar é porque acredita no meu estilo de gestão. Mas preciso da ajuda do grupo 
para ter sucesso", afirma.  
 
Para mobilizar os funcionários, o segredo é acreditar no potencial de cada um deles. 
"Mostro aos meus subordinados, o tempo todo, que tenho competência e poder para 
ocupar tal cargo e preciso de cada um, exercendo o seu papel dentro do processo para 
que alcancemos o sucesso. Só se consegue mobilizar o empregado se o mesmo 
acreditar no potencial dele". 
 
Além disso, a executiva se preocupa em aproximar-se de seus subordinados. "Procuro 
conhecer os limites de cada um. Nesta interação, não separo o emocional do racional. 
Muitos colegas de trabalho se tornam meus amigos fora do ambiente corporativo", 
conta Tânia, que está se desligando da Light, neste mês, para trabalhar numa empresa 
de telecomunicações.  
 
Outra dificuldade para executivos em cargo de chefia é trabalhar sob pressão. Tânia 
classifica a tarefa como um exercício de superação e conta que não se pode passar a 
pressão para os subordinados de forma negativa. "Não encaro a pressão como algo 



negativo. Tudo depende de como passá-la ao grupo. Se estou sendo cobrada, filtro as 
informações e tento motivar meus subordinados", conclui a executiva. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 16 jan. 2006. Carreiras, p. B-9. 


