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Desatenção com os colegas leva a problemas na equipe. 
 
Atender ao telefone celular durante uma reunião, digitar um e-mail enquanto alguém está falando 
ou cumprimentar friamente uma pessoa, enquanto as demais recebem calorosos abraços. Esse 
comportamento, mesmo que não intencional, é prejudicial ao ambiente de trabalho, ao formar um 
conjunto de atitudes desrespeitosas, que denotam falta de atenção com os colegas. Mais do que 
atrapalhar o ambiente, tal comportamento é também prejudicial para a imagem dos profissionais 
que o adotam e afeta aqueles que são alvos das atitudes. 
 
Para especialistas em recursos humanos (RH), essas atitudes são fruto das deficiências do ser 
humano, mas precisam ser sanadas para evitar o achatamento da auto-estima dos funcionários 
vitimados e a conseqüente queda na produção das equipes. Entre as soluções apontadas estão o 
diálogo e a valorização do respeito entre colegas de trabalho. 
 
Segundo José Tolovi Jr., diretor do Great Place to Work Institute no Brasil, não existem medidas 
específicas para tratar essas situações. "Não há como criar mecanismos para coibir, mas há como 
criar um ambiente cordial e de respeito. As pessoas acabam conversando e se entendendo. As 
comunicações estão mais abertas, então, quando há problemas dessa natureza, as pessoas 
discutem e chegam a uma resolução. Essa conduta desvirtuada é decorrência de um ambiente de 
trabalho que não está bom", explica Tolovi Jr.  
 
Algumas empresas adotam o sistema de ouvidoria ou um canal de comunicação entre as áreas, 
que passam a ser mecanismos de defesa dos funcionários, segundo afirma Tolovi Jr. "São 
mecanismos para detectar os erros e não para corrigi-los. Essas microinjustiças acabam se 
tornando macroinjustiças e precisam ser detectadas antes que se transformem em grandes 
problemas", diz ele.  
 
Na Kimberly-Clark, o diálogo é a solução encontrada para resolver os eventuais problemas 
ocasionados por essas condutas. O gerente de RH da empresa, André Brearo, diz que há 
consultores de sua área dentro de cada setor, para que as pessoas possam falar sobre suas 
insatisfações.  
 
"Essa é uma forma de intermediar esses conflitos, pois não há um processo que garanta a 
prevenção desse tipo de problema. São características do profissional e o máximo que podemos 
fazer é mostrar que aquela atitude está sendo nociva para o andamento dos trabalhos. Com os 
gestores, quando verificamos tais atitudes, trocamos uma idéia sobre o assunto. Tudo é resolvido 
na base do diálogo", explica Brearo.  
 
Vítima de muitas microinjustiças, uma analista de sistemas que pediu para não ser identificada 
teve seu trabalho prejudicado por muitas vezes. "Quando ia tirar alguma dúvida ou pedir alguma 
orientação, meu chefe simplesmente não olhava na minha cara e chegava ao cúmulo de pegar o 
telefone para ligar para outra pessoa, às vezes para resolver problemas pessoais. Ficava ao lado 
dele, de pé, esperando atenção, mas acabava desistindo, buscando minhas próprias soluções, o 
que me levou a cometer alguns erros", explica.  
 
No campo pessoal a analista também teve problemas com o mesmo chefe. Ela diz que ele 
comprava mimos para alguns membros da equipe e para outros não, ou dizia que gostava de 
todos, mas alguns eram como se fossem da família.  
 
"Ficava chateada, achando que era pior do que os outros profissionalmente e que, por esse 
motivo, ele gostava mais dos demais", desabafa. Em outra empresa, a mesma profissional sofreu 
com a falsidade de alguns colegas, que sorriem pela frente, mas falam mal pelas costas.  



"Ficava sabendo de tudo o que era comentado. Essa situação dificulta o trabalho em grupo, pois 
você acaba evitando fazer as coisas com outros da equipe. Isso sem contar que o ambiente fica 
péssimo", ressalta.  
 
Maria Aparecida Araújo, da Etiqueta Empresarial, destaca que muitas empresas estão fazendo 
avaliações de 360 graus, que objetiva identificar as peças destoantes do quadro de funcionários, 
através da avaliação do trabalho dos colegas por cada um dos profissionais.  
 
"Essa avaliação sinaliza muito bem o que se procura. Muitas vezes, a cúpula da empresa 
desconhece a existência de funcionários com esse tipo de comportamento", diz ela, acrescentando 
que há também cursos de comportamento, nos quais é ensinado tudo o que as pessoas devem 
fazer para ter um comportamento encantador entre colegas de trabalho, que acaba repercutindo 
no resultado da empresa e na imagem do executivo. "Pequenos gestos geram grandes 
resultados", afirma Maria Aparecida.  
 
Para corrigir defeitos, é preciso conhecê-los 
 
A consultora Maria Aparecida Araújo, da Etiqueta Empresarial, afirma que o ambiente de trabalho 
passou a exigir mais comprometimento dos profissionais. Para que as empresas cresçam, a auto-
estima das pessoas precisa ser valorizada.  
 
"É necessário respeito no ambiente de trabalho. Quando aprendemos a lidar com as pessoas, 
também aprendemos a lidar com as pessoas na empresa. Temos dentro de nós várias deficiências 
que precisam ser eliminadas. Para isso, precisamos conhecê-las: cada um precisa saber qual é 
seu calcanhar de Aquiles", diz. 
 
O técnico de seguro de veículos Obert de Souza Mendes chegou ao seu limite de tolerância e 
acabou pedindo demissão da empresa onde trabalhava após inúmeras tentativas de reverter o 
quadro negativo ou de ser transferido de setor.  
 
"Os problemas começaram quando um novo coordenador assumiu o departamento. Ele tinha um 
bom currículo, era bem cotado para o cargo, mas chegou com postura de querer modificar e fazer 
as coisas da forma que achava melhor. Como ocupava uma posição abaixo dessa coordenação, 
dependia da autorização dele para muitas coisas. O resultado é que ele achava que as situações 
que eu levava para ele não eram prioridades. Assim, enquanto eu falava, ele não tirava os olhos 
do computador, digitando e-mails ou planilhas. Se o celular tocava, ele saía da sala e dizia que 
conversaríamos depois. Isso gerou muita insatisfação", diz Mendes.  
 
Um gerente de loja que pediu para não se identificar também vivenciou a degeneração do 
ambiente de trabalho ao longo de sua carreira. "em uma empresa onde trabalhei acontecia, 
constantemente, o chamado ouvido de mercador. Ou seja, apontávamos os problemas estruturais 
da loja, recebíamos a resposta de que providências seriam tomadas, mas nada mudava. Era uma 
falsa atenção, que fez com que a equipe passasse a não ter disposição para realizar as tarefas. 
Viramos apenas cumpridores de horários", diz.. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2006, Carreiras, p. B-7. 
 


