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Lucy abandonou seu emprego na área de administração de universidades depois de ser 
rotineiramente ignorada e prejudicada por uma administradora. Uma certa ocasião, sua chefe 
retornou de um período de licença e enviou a todas as pessoas do departamento, exceto Lucy, um 
e-mail agradecendo pelo trabalho que elas realizaram na sua ausência. Em outra, ela disse a 
alguns dos colegas de Lucy que ela não era uma pessoa confiável. 
 
Lucy, cujo verdadeiro nome não é este, diz que as coisas pioraram rapidamente. "Ela começou a 
ficar muito grosseira', diz Lucy. "Isso me deixou extremamente decepcionada com ela. Eu me 
fechei. Sentia que ela era uma pessoa que eu não fazia questão de conhecer ou trabalhar junto. A 
comunicação ficou restrita ao indispensável, o que tornou o trabalho muito mais difícil." 
 
A experiência de Lucy está refletida em uma pesquisa sobre o comportamento no local de trabalho 
realizada no Reino Unido, que mostra que pessoas em posição de chefia freqüentemente são as 
que mais cometem grosserias. As pessoas que responderam à pesquisa acusam seus chefes de 
humilhar funcionários na frente dos colegas ou clientes, enviar mensagens desagradáveis por e-
mail, ignorar as contribuições do staff menos graduado e até mesmo fazer pouco do trabalho dos 
subordinados em público. 
 
"Meu chefe gritou comigo na frente de 20 pessoas e disse que o trabalho que eu havia feito era 
uma porcaria e que eu teria de fazer de novo", diz um empregado na casa dos 30 anos, cujo local 
de trabalho se parece com uma réplica da série tragicômica da TV inglesa " The Office". 
 
De maneira parecida, Uma funcionária de 30 anos de uma firma de contabilidade lembra-se "de 
um dos sócios estalando os dedos na frente de um gerente sênior para conseguir sua atenção e 
chamá-lo para seu escritório, como se o funcionário fosse um fantoche". 
 
Um homem de 37 anos que participou da pesquisa diz que quando o presidente visitava seu local 
de trabalho "algumas pessoas eram completamente ignoradas por ele - nem mesmo um 'alô' ou 
'bom dia'". 
  
Em um caso de grosseria de saltar os olhos, uma funcionária de 29 anos conta que "um diretor, 
que já saiu da empresa, me mandou sair na chuva para comprar um lanche para ele, sendo que 
eu estava no oitavo mês de gravidez". 
 
"A lição de boas maneiras deve ser transmitida pela cúpula", diz Colette Hül, diretora-presidente 
da CHA, uma consultoria especializada em comunicação no local de trabalho, que tomou a 
iniciativa de fazer a pesquisa, intitulada O Mau Comportamento das Empresas ("Business 
Behaving Badly"). "Numa organização cujos líderes são seletivos na cortesia, eles não aparecem 
nas reuniões marcadas, não se importam com os prazos ou maltratam freqüentemente seus 
subordinados diretos, os demais inevitavelmente irão adotar comportamentos parecidos". 
 
Parte das 1.100 pessoas que responderam online à pesquisa disseram que as únicas pessoas 
rudes que elas encontram em seu trabalho são os clientes, e que seus colegas são bastante 
educados, mas outras reportaram um grau de incivilidade endêmico. "As pessoas deixam recados 
grosseiros sobre a mesa e tudo é 'o quanto antes'", queixa-se uma mulher de 30 anos que 
respondeu à pesquisa. 
 
Os abusos por e-mail são uma ameaça em particular, especialmente quando as pessoas usam o e-
mail para evitar contato face a face. "Certa vez recebi um e-mail de meu chefe, cuja sala fica bem 
atrás da minha mesa, criticando um erro ocorrido durante um despacho de mercadoria", diz uma 
funcionária na casa dos 20 anos. 
 



Um participante na faixa dos 40 diz: "Um chamado membro da equipe administrativa local 
regularmente faz comentários depreciativos por e-mail e aperta o botão 'enviar' assim que coloca 
o paletó e vai embora para casa, sabendo que ele não verá as pessoas alvos de suas críticas 
durante vários dias por causa das mudanças de turnos dessas pessoas". 
 
A pesquisa britânica não investiga se a conduta no local de trabalho deteriorou, mas uma 
pesquisa feita na América do Norte constatou um grande aumento no número reportado de casos 
de incivilidade nos últimos oito anos. Christine Porath, da Marshall School of Business da 
University of Southern Califórnia, diz que o número de funcionários que relatam já terem sido 
tratados de maneira rude pelo menos uma vez por semana, cresceu de 20% em 1998 para 48% 
no ano passado. 
 
A pesquisa, feita junto com Christine Pearson e publicada no ano passado no jornal trimestral 
"Academy of Management Executive", destaca os danos à produtividade e à reputação provocados 
pela má conduta. 
 
Metade dos funcionários que são alvo da ira de seus chefes afirmam que passam um bom tempo 
pensando nisso e em mudar de emprego. Um quarto deles diz que passou a se esforçar menos no 
trabalho, um terço espalhou boatos sobre os chefes, e a maioria conta o que acontece para a 
família e os amigos. Um em cada oito pede demissão para escapar das humilhações. "Os efeitos 
da falta de civilidade sobre o resultado final das empresas estão longe de serem insignificantes", 
afirmam as autoras do estudo. 
 
Embora a incivilidade possa chegar a extremos, quase todo mundo admite que ocasionalmente é 
rude no trabalho, afirma Christine  Porath.  Perguntados por que, 42% responderam "não ter 
tempo para serem bonzinhos" por estarem sobrecarregados de trabalho. Até 25% reclamam que 
não há diretrizes na companhia em que trabalham, sobre como lidar com as pessoas, enquanto 
20% afirmam que suas empresas ou administradores não se importam com a maneira como as 
pessoas se comportam. 
 
A pesquisa feita na América do Norte confirma que o poder tem um papel central: os alvos de 
incivilidade tendem a ter um status menor que o de seus perpetradores. Os homens tendem mais 
a ser os perpetradores do que as mulheres, mas tendem igualmente a serem os maiores alvos. 
Incapacidade de liderança e grosseria habitual freqüentemente andam juntas, mas os 
perpetradores dificilmente são punidos por mau comportamento por causa das posições que 
ocupam. 
 
A incivilidade também pode assumir a forma de negligência casual. "Os exemplos que as pessoas 
mais compartilham são coisas como quando colegas não as cumprimentam no elevador, a 
impressora é deixada com papel enroscado dentro dela, o bebedouro é deixado vazio ou alguém 
fica "pendurado" sobre você quando você está ao telefone", diz Lori Fancis da St. Mary's 
University de Nova Scotia, no Canadá, que está pesquisando as respostas à grosseria. 
 
"Não há regras bem conheci das sobre como usar o e-mail no trabalho", diz ela. "Certa vez eu 
recebi um e-mail escrito em sua maioria em letras maiúsculas. Eu levei um susto, mas depois a 
pessoa que o enviou disse que não sabia que isso não era apropriado". 
 
A corrosão da hierarquia e da autoridade, e o crescente pluralismo da sociedade vêm deixando as 
pessoas sem saber como se comportar no trabalho, afirma Nigel Nicholson, professor de 
comportamento organizacional da London Business School. "Antes, sabíamos melhor onde está 
vamos. Hoje, todo mundo tem padrões diferentes, de modo que é muito mais fácil achar que 
essas coisas (incivilidades) estão acontecendo." 
 
Apesar da persistência dos casos de grosseria e humilhação por parte de administradores, o 
professor Nicholson vê algum motivo para otimismo. Os funcionários estão falando mais, diz ele. 



"Os chefes sempre são indulgentes consigo mesmos. Antigamente, as pessoas costumavam ficar 
quietas. Mas agora elas simplesmente não aceitam mais." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


