
Timidez é entrave no mercado de trabalho 
Raquel Bocato 
 
Levantamento aponta que, antes de falar em público, um terço dos paulistanos ficam ansiosos em 
excesso. 
 
A dificuldade para os tímidos no mercado de trabalho começa logo na entrevista. Para eles, é 
difícil passar por uma bateria de perguntas, mesmo que elas se concentrem apenas em 
características positivas. Tímido que é tímido detesta falar de suas qualidades. 
 
"Em geral, eles tendem a se autodepreciar. Não conseguem enxergar suas qualidades", informa o 
psiquiatra Tito Paes de Barros Neto, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 
Vencido o primeiro bate-papo com o recrutador, vem a fase da dinâmica de grupo, em que é 
preciso deixar de lado o jeito quieto para participar do processo. De preferência, lançando mão de 
boa dose de marketing pessoal. 
 
"A dinâmica de grupo favorece bastante a extroversão. O risco [para o tímido] é o de a empresa 
utilizar essa ferramenta como fator de corte de candidatos", assinala a diretora de consultoria da 
Career Center, Simone Lasagno. 
 
Mas, segundo ela, essa é apenas uma das fases do recrutamento. "O processo seletivo bem-
conduzido é composto de entrevista, dinâmica de grupo e entrevista técnica. O tímido tem 
realizações para contar. A inibição não impede que a pessoa obtenha resultados." 
 
Mal comum 
 
No entanto, a via-crúcis de uma pessoa tímida não termina com a aprovação no processo seletivo. 
É preciso, depois disso, derrubar os muros que, muitas vezes, afastam-na de seus novos colegas. 
"Os acanhados, em geral, são pessimistas. Inventam monstros, têm medo. No entanto, a 
realidade é muito mais benigna do que eles imaginam", opina o professor do Instituto de 
Psicologia da USP Aílton Amélio da Silva. 
 
Silva, contudo, afirma que uma dose de timidez pode ser benéfica. "O tímido é alguém que espera 
o melhor momento para se pronunciar, que observa bastante o que acontece", considera. 
Por bem ou por mal, o acanhamento ataca diversos profissionais, especialmente quando o tema 
são palestras e seminários. 
 
Um levantamento elaborado pelo psicólogo Gustavo D'El Rey, com 452 pessoas em São Paulo, 
mostra que muitos profissionais sofrem com a possibilidade de falar para auditórios lotados. 
De acordo com o estudo, 32% reportaram ansiedade excessiva ao falar para um grande público. 
No total, 13% relataram que o medo de discursar para uma platéia resultou em grande 
interferência no trabalho, na educação ou na vida social ou, ainda, causou-lhes sofrimento 
acentuado. 
 
"É preciso procurar tratamento quando a pessoa sente que, de alguma forma, a timidez interfere 
negativamente na vida pessoal ou profissional", assinala D'El Rey. 
Especialistas não falam em cura, mas dizem que há técnicas para reduzir a timidez e, 
principalmente, os sintomas a ela relacionados. "Pode-se sugerir terapia ou mesmo a adoção de 
medicamentos", afirma Barros Neto. 

 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Introversão bloqueia carreira  
Da Reportagem Local  
 
Advogado diz que a timidez o impediu de ir a julgamentos e de lecionar. 
 
As primeiras batalhas foram perdidas no tribunal. Diante do júri e de outras pessoas ligadas aos 
processos em que atuava, o advogado P.A.F., 58, não conseguia argumentar. "Os que tinham 
melhor oratória levavam vantagem nos julgamentos", recorda. 
 
Passou a elaborar as peças, mas, para livrar-se do constrangimento causado por sua timidez, 
pedia que colegas o representassem nos julgamentos, especialmente os com previsão de grande 
público. "Preferia ficar escrevendo as ações. Era mais eloqüente nisso." 
 
As audiências não foram as únicas situações de que teve de se afastar na trajetória profissional. O 
advogado também se viu "obrigado" a declinar o convite de uma universidade para ser professor. 
"As turmas tinham mais de cem pessoas. Não conseguiria dar aulas para tanta gente", desabafa. 
 
Apesar das limitações, no princípio, não procurou tratamento. "Só fui atrás de um médico quando 
comecei a me isolar demais. Não conseguia sair de casa, mas cheguei a achar que isso era só um 
traço da minha personalidade." Além de acompanhamento de um psiquiatra, aderiu aos 
Introspectivos Anônimos, uma sociedade criada oficialmente em 1996. 
 
Hoje, dá palestras para grupos de, no máximo, 30 pessoas. E diz sair-se bem da tarefa, apesar de 
recusar muitas. Não cogita, porém, virar professor. "Ainda coro às vezes", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Profissionais criam táticas contra inibição 
Da Reportagem Local 
 
Mudança de emprego e pedido de auxílio a chefe são algumas alternativas adotadas para superar 
medo. 
 
Depois de alguns "feedbacks" negativos de seus chefes, Claudia Generoso, 25, coordenadora de 
recursos humanos da BPI do Brasil, decidiu pedir ajuda para mudar. "Perdia oportunidades de 
desenvolver um trabalho melhor e com mais resultado devido à timidez. Atuava na área comercial 
e as minhas vendas estavam baixas." 
 
Com medo de perder o emprego, solicitou auxílio à chefe, pedindo a ela que lhe passasse dicas 
para melhorar seu desempenho. "Foi muito difícil. Não é fácil ir trabalhar todos os dias sabendo 
que você vai ser observada o dia inteiro por toda a equipe, para avaliar se continua tímida." 
 
A profissional conta que, depois da mudança, passou a se expor e a ser reconhecida por suas 
idéias. A ascensão pode ser vista nas funções que executou em três anos: passou do estágio aos 
cargos de trainee, consultor júnior, pleno e sênior e, hoje, é coordenadora. 
Para a professora de psicologia da PUC-SP Liliana Liviano Wahba, a chave para combater a 
timidez é o autoconhecimento. 
 
Outra dica é nunca começar a argumentação pelo lado negativo. "Em vez de falar "na hora da 
reunião, isso não me ocorreu", é melhor dizer "depois de conversarmos, pensei sobre o tema e 
tenho outras idéias para apresentar"." 
 



No passado 
 
Para escapar da timidez, a estratégia da graduada em comércio exterior Andréia Mariano, 29, foi 
outra. Depois de passar cerca de três anos com medo de falar com seus colegas, aceitou uma 
proposta para mudar de empresa e área. Foi de coordenadora de importação a analista financeira. 
A chance de "começar de novo" parecia a melhor alternativa. "Não conseguia me impor. Minha 
voz não saía nas reuniões. E, quando saía, era baixinha ou "mole", como a de uma criança", diz. 
 
Andréia diz ter sido prejudicada pela timidez em todos os sentidos. "Vi um colega, a quem eu 
ensinava, crescer na empresa graças a mim. Ou seja, eu ensinava e o outro era reconhecido", 
lamenta. 
 
No novo emprego, para evitar que a história se repetisse, adotou outra atitude: é firme, fala mais 
alto e, quando não opina imediatamente sobre o que acha que está errado, anota a idéia e depois 
a discute com um de seus colegas. "Ainda me falta autoconfiança. Mas estou fazendo o possível." 

 
 
Leia Mais 
 
Introversão é mal-entendida, diz autora 
Da Reportagem Local 
 
Os introvertidos não são compreendidos -nem por eles mesmos. É isso o que defende a norte-
americana Marti Olsen Laney, autora do recém-lançado "A Vantagem do Tímido" (editora Best 
Seller, R$ 29,90). Em entrevista por e-mail à Folha, ela diz quais as características e as 
armadilhas que essas pessoas têm de enfrentar no ambiente de trabalho.  
  
Folha - A sra. acha que existem vantagens em ser introvertido? 
Marti Olsen Laney - Claro. A introversão é mal-entendida, mesmo pelos introvertidos. Supõe-se 
que eles são anti-sociais e que não se sentem confortáveis no mundo real. Isso não é verdade. 
 
Folha - Como uma pessoa pode lidar com sua introversão? 
Laney - Pode conhecer melhor a si mesma e se perguntar como e quando se sente estimulada. 
 
Folha - Que armadilhas um introvertido pode encontrar em seu ambiente de trabalho? 
Laney - Pode assumir muita responsabilidade e sentir-se culpado por coisas que não eram sua 
culpa ou sobre as quais não tem controle. Precisa aprender a atuar em seu próprio ritmo, em 
especial quando lida com prazos problemáticos e repentinos. 
 
Folha - A sra. acredita que existam problemas entre introvertidos e extrovertidos devido a uma 
falha de comunicação entre eles? 
 
Laney - Uns têm de entender o estilo de comunicação dos outros. Extrovertidos, por natureza, 
estabelecem contatos, socializam-se, têm excelente habilidade verbal e perguntam muito. 
Introvertidos são um mistério para os colegas. Eles precisam se concentrar em silêncio e podem 
saber mais sobre um tema do que aparentam. 
 
Folha - O que introvertidos podem fazer em entrevistas? 
Laney - Têm de estar bem preparados. É melhor fazer uma pesquisa sobre a companhia e o 
cargo, treinar questões com conhecidos, selecionar qualidades e enfatizá-las em respostas, dar 
um forte aperto de mão e manter contato visual enquanto fala. Pode ser bom falar um pouco mais 
alto e elaborar sentenças menores para manter a atenção do recrutador. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 19 mar. 2006, Empregos, p. 2 e 3. 
 


