
Trabalho disperso merece atenção 
Karina Di Nubila 
 
Gestores de equipe devem estar atentos ao comportamento de seus subordinados. 
 
Falta de motivação, insatisfação salarial, inadequação à função e problemas de ordem pessoal são 
algumas das razões que levam um profissional à dispersão em seu ambiente de trabalho. Porém, 
este comportamento acontece em menor escala em ambientes corporativos humanizados, em 
empresas que valorizam o relacionamento mais transparente com os seus funcionários, estimulam 
uma comunicação mais aberta e incentivam uma cultura organizacional familiar, afirma Wilson 
Mileris, consultor comportamental com 25 anos de experiência. 
 
"Existem inúmeros fatores emocionais capazes de desviar a atenção dos empregados e interferir 
no rendimento. As frustrações no trabalho, reflexos de funcionários mal aproveitados e sem um 
plano de carreira definido na empresa, contribuem para um comportamento indesejado. São 
poucos os talentos capazes de separar a vida pessoal da profissional. A maturidade é uma virtude 
rara no meio corporativo. Cabe ao líder identificar e analisar o caso de dispersão para tentar, em 
parceria com o colaborador, reintegrá-lo ao processo", avalia Mileris. 
 
Empresas como o Laboratório Sabin, líder em análises clínicas na região Centro-Oeste, 
preocupadas com a motivação e o bem-estar de seus funcionários, oferecem o auxílio de 
psicólogos, quando diagnosticam falhas no comportamento do empregado. Com o benefício, a 
empresa busca dar uma chance ao empregado de se superar. A área de Recursos Humanos (RH) 
da empresa acompanha o processo de perto. Os procedimentos são feitos de maneira objetiva e 
clara. Para Sandra Regina Pereira, gerente de Qualidade do laboratório, todas as oportunidades 
devem ser dadas ao profissional antes de demiti-lo.  
 
"Se o funcionário foi capaz de chegar até aquele cargo, é porque mostrou competência para tal 
função. A empresa, como agente social, deve tentar salvar o seu talento, seja fazendo uma 
recolocação interna ou dando treinamentos específicos. Os investimentos em treinamentos e 
desenvolvimento não podem ser jogados fora com demissões injustas. Captar um novo talento no 
mercado é dispendioso. Por isso, é primordial envolver a área de RH em momentos como este. 
Muitas vezes, o funcionário tem receio de se abrir com o chefe, falar que está com problemas, 
precisando de ajuda. O RH se utiliza de ferramentas próprias para furar o bloqueio e planejar um 
plano de carreira para o colaborador", explica Sandra.  
 
Mateus Cozer, gerente de Marketing da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), especialista em 
gestão empresarial, descobriu uma forma de quebrar este gelo entre a chefia e os subordinados. 
Duas vezes por semana, o executivo reúne a sua equipe de nove funcionários para discutir ações 
estratégicas e trocar experiências profissionais.  
 
"Às segundas e sextas-feiras, encontro-me com o meu grupo, que é formado por profissionais de 
diferentes perfis, de engenheiros a jornalistas. A intenção é integrar as pessoas, promover 
relacionamento e trocas de conhecimento e aprendizado. Esta foi uma fórmula encontrada por 
mim para controlar as metas de meus funcionários e contribuir para a motivação e crescimento do 
profissional na empresa. Só se consegue captar o comprometimento da equipe mostrando o papel 
fundamental que cada um tem na empresa. Assim, os funcionários conseguem ver sentido em seu 
trabalho", pontua Cozer. 
 
Chefe também é responsável por comportamento disperso  
 
O chefe tem uma parcela de responsabilidade em relação ao comportamento disperso de um 
funcionário, ratifica Roberto Chagas, diretor de RH da Xerox. Se há um acompanhamento das 
atividades do empregado por parte de seu gestor e se o líder está realmente atento à sua equipe, 
fica mais fácil para o mesmo identificar e tentar corrigir os desvios de rumos do colaborador.  



 
A multinacional americana tem alguns recursos que auxiliam as diretorias na hora de gerir a 
empresa. Com o programa de excelência de performance, cada indivíduo tem a sua função 
definida e as metas a serem alcançadas durante o ano traçadas. Através de um processo de 
avaliação de desempenho, os chefes têm os resultados individuais de atuação de cada membro do 
grupo. No final das contas, quem tiver tido um performance positiva, receberá uma bonificação, 
reconhecida como programa de participação nos resultados (PPR).  
 
"O gerente tem que mostrar a importância da função desempenhada por tal profissional para o 
dia-a-dia da empresa. Estimular o funcionário a bater suas metas, sinalizar o seu rendimento com 
freqüência, através de comunicação interna, e reconhecer o seu trabalho são ações positivas a 
serem tomadas por um bom líder. Com isso, o empregado fica engajado e alinhado aos seus 
interesses pessoais e aos objetivos da empresa", considera Chagas.  
 
Segundo Mileris, não existe uma regra para resolver o problema da dispersão. "Cada profissional 
responde de uma maneira a determinados estímulos emitidos pelos chefes. O ideal é o gerente 
estar sempre em alerta, ou seja, é um processo contínuo de análise, no qual o líder precisa saber 
identificar o sintoma para, depois, tratá-lo com total abertura com seu empregado, esclarecendo 
que o objetivo maior é ajudá-lo a se achar dentro da empresa. A satisfação de um empregado 
gera uma cadeia de benefícios para a organização", conclui Mileris. 
 
Pequenas empresas têm clima informal  
 
Em empresas pequenas, o contato estabelecido entre os chefes e os funcionários é mais informal, 
ressalta Marcelo Albuquerque, gerente nacional da IE-Intercâmbio. A IE-Intercâmbio é uma marca 
de Vitória, que tem duas filiais no Rio de Janeiro. O tamanho do negócio facilita a interação e a 
comunicação dos colaboradores com as respectivas chefias.  
 
"Dou liberdade para os meus subordinados. Não adianta manter um profissional no escritório, 
quando o filho está doente. A atenção daquele indivíduo está comprometida com outras situações. 
É desumano exigir dele profissionalismo em momentos delicados. O gestor deve ser compreensivo 
nestas horas, mas cabe ao funcionário ter a iniciativa de pedir ajuda à empresa. O papel do líder é 
entender o ambiente ao seu redor, as situações pelas quais os seus funcionários passam no 
trabalho e enxergar os reflexos dos problemas familiares e pessoais vividos por eles", diz 
Albuquerque.  
 
Luiz Paulo Moura, dono da InterSport, empresa de marketing esportivo, acrescenta que, em 
empresas de pequeno porte, a cultura organizacional é mais sólida e a cooperação, mais nítida. O 
giro de funcionários costuma ser menor também. O líder consegue motivar o empregado dando o 
exemplo e assim, acaba conquistando o respeito da equipe com mais facilidade.  
 
"O chefe pode ter culpa em relação à dispersão do funcionário, porém trata-se de uma via de mão 
dupla. Cada um tem a sua função dentro do processo. O chefe tem que saber delegar tarefas, 
definir as metas e exigir o cumprimento das atividades. O empregado tem que ter algumas 
características intrínsecas: ser interessado, buscar melhorar sempre o seu rendimento, atender às 
necessidades da empresa e dedicar-se com afinco a realização de suas funções", enfatiza o 
empresário. 
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