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PREFÁCIO  

 

"Gerentes que duram" guarda uma expectativa especial: transpor para os leitores um 

conjunto de competências que permitiram ao autor merecer o reconhecimento 

preservado ao longo de toda sua carreira profissional.  

Mais um livro que testemunha o cuidado de Wagner Siqueira em registrar, devidamente 

criticadas, suas percepções dos cenários onde está inserido, permitindo que, ao serem 

editadas, levem a muitos profissionais experiências notáveis.  

O compromisso com o aprimoramento do outro tem se transformado no foco central do 

que escreve o ilustre administrador.  

Em "Gerentes que duram" ele foi mais longe. Preocupou-se em manter o sucesso do 

gestor no eixo dos tempos, buscando garantir a apresentação de elementos que 

possibilitassem os bons resultados, por longo período.  

Assim, quando se decidiu a publicar o livro, percorreu alguns estágios previamente 

articulados.  

Inicialmente, valendo-se da própria carreira listou uma série de assun· tos que a seu 

juízo sustentam a durabilidade da caminhada. Lendo e relendo, construiu uma tabela de 

prioridades que permitiram selecionar os mais estratégicos. Valendo-se do bom hábito 

de registrar por escrito as suas experiências de vida, trouxe do seu arquivo pessoal os 

textos correspondentes aos assuntos selecionados, cuidando-se em agregar alguns 

outros, portadores de um olhar diferente do mesmo registro.  

Aqui, um novo exercício se iniciava. Promovendo uma intensa leitura do que havia 

separado, atualizando suas afirmações de então, acrescentando uma observação 

complementar, provocando fusões, Wagner ao invés de construir o conteúdo de um 

novo livro, optou por doar aos leitores um pedaço da sua vida.  

De minha parte, recebedor dos artigos periódicos do autor e leitor das suas obras 

anteriores, tomo a liberdade de dirigir a todos que tiveram a felicidade de adquirir 

"Gerentes que Duram", uma proposta.  

Vejo neste livro uma fonte permanente de consulta. Assim, haverá uma leitura inicial de 

reconhecimento, que deverá merecer em seguida, uma reflexão cuidadosa, preocupada 

em identificar e iluminar aspectos que precisam  
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ser compreendidos com profundidade e praticados. Quando da leitura final, os insumos 

percebidos, certamente, permitirão que o leitor elabore seu plano geral de ação.  

Sempre que um desafio exigir uma estratégia mais elaborada, retome ao livro.  

Nosso desejo é que o leitor possa ratificar, rapidamente, os propósitos do autor.  

 

Eraldo Montenegro  

Diretor-presidente da Divulgar Serviços Ltda  
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I - O SER GERENTE:  

O gerente como pessoa  

 

 

I. Como você vê o ser humano?  
o clima de relacionamento do gerente com sua equipe de trabalho não é determinado 

apenas pelas políticas e normas praticadas pela organização, ou exclusivamente pelo seu 

estilo gerencial, mas também pela maneira, muitas vezes sutil e inconsciente, de como 

ele percebe o comportamento do ser humano na situação de trabalho individual ou 

coletivo.  

 Você já parou para refletir sobre a sua visão do ser humano?  

 Qual é, em sua opinião, a essência do ser humano?  

 É, por natureza, interessado ou interesseiro? Leal ou falso? Grato ou ingrato? 

Empenhado ou  comodista? Trabalhador ou preguiçoso?  

São poucos os gerentes que chegam a formular com nitidez a maneira como veem as 

pessoas na situação de trabalho. Quando chamados a isto, eles adotam uma posição, 

sobretudo contraditória. Muitos afirmam que as pessoas que cooperam com eles são 

responsáveis, enquanto os que competem com eles são oportunistas. Isto revela um 

preconceito, pois estabelece uma predisposição distinta para cada indivíduo e estratifica 

a dualidade e até a pluralidade da natureza humana.  

No entanto, muito pelo contrário, a natureza humana é permanente e universal, como 

afirma com sabedoria Lévy Strauss. Apenas reagimos de maneira diferente a estímulos 

apreendidos em decorrência de processos de socialização a que somos expostos nas 

muitas etapas de nossas vidas.  

Talvez a maioria dos gerentes concorde com esta formulação, mas só uma ínfima 

minoria comporta-se de acordo com ela. É grande a defasagem entre o dizer e o fazer, a 

intenção e a ação, a teoria e a prática, os valores proclamados e os valores reais, a 

palavra e o gesto. E é exatamente aí que residem muitas distorções praticadas pelo 

Administrador em interação com sua equipe.  

Estou convencido de que muitas políticas e práticas adotadas nas organizações são 

conflitantes com a natureza humana. Na verdade, o importante não  
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são tanto as práticas adotadas por uma organização, mas o conjunto de suposições ou de 

pressupostos que se adota sobre o comportamento do ser humano no trabalho. A forma 

de pensar condiciona significativamente o comportamento. A teoria, ou seja, o conjunto 

de concepções e de pressupostos sobre a vida tem uma importância decisiva na maneira 

como cada gerente percebe o mundo e assim se comporta. Os gerentes são 

extremamente suscetíveis a reações emocionais não conscientizadas que interferem na 

sua ação como líderes de pessoas e de equipes, líderes de programas e tomadores de 

decisão.  

O mundo dos negócios é avesso à expansão do profissional enquanto indivíduo e 

pessoa. Não raro, sufoca os sentimentos e os considera demonstrações de fraqueza ou de 

amadorismo ou, o que é pior, cada vez mais desumaniza as organizações e as transforma 

em verdadeiros feudos empresariais habitados por homens e mulheres sem alma.  

O ser humano é racional, mas que só é capaz de realizar-se em toda sua inteireza se 

admitir como natural a influência das emoções e das suposições inerentes ao seu 

comportamento. A ação do ser humano é constituída por razão e emoção em 

permanente processo de influência recíproca. Dificilmente um gerente procederá a uma 

avaliação serena e justa de quaisquer circunstâncias se não estiver consciente dos 

pressupostos que estimulam a sua visão sobre a natureza humana no trabalho e na vida 

em geral. As pessoas são psicológicas, não são lógicas como os computadores.  

As diferentes dimensões da gestão empresarial são peças de uma só engrenagem. As 

concepções dos dirigentes sobre o comportamento dos recursos humanos a seu dispor 

formam a cultura prevalecente das relações organizacionais. Portanto, a questão 

essencial, que deve ser levada em conta por aqueles que exercem nas organizações os 

papéis e funções gerenciais, consiste em tornar claras as suas ideias, implícitas ou 

explícitas, conscientizadas ou não, de como obter resultados através de pessoas.  

Devemos ter sempre presente que muitas das ideias e praticas dominantes no mundo dos 

negócios são inteiramente inadequadas aos anseios, às expectativas, aos conhecimentos 

e aos valores dos profissionais da atualidade, da mundialização da economia, da 

globalização planetária e da valorização do capital intelectual. Esquecer disso nos leva, 

como consequência inescapável, a resultados cada vez mais pífios no desempenho das 

organizações.  

2. O gerente também e gente!  

Muitos gerentes se perguntam se eles próprios e suas organizações serão capazes de 

atender à demanda crescente da sociedade por produtos e serviços cada  

 

 

 

 

 



 

I - O SER GERENTE: o gerente como pessoa  11 

vez melhores. Envoltos por um permanente turbilhão de mudanças, sentem-se 

atordoados pela incerteza e a ansiedade.  

A vida das organizações é cada vez mais agitada e inesperada, cheia de ambiguidades 

ainda não respondidas, relacionadas com os limites de adaptação do ser humano à 

mudança permanente.  

As velhas formas de adaptação pessoal e organizacional, eficazes para atender às 

demandas de um ambiente estável, não funcionam frente ao dinamismo e às 

instabilidades dos tempos atuais.  

Quanto maior o grau de mudança, maior a necessidade de planejamento, caso contrário, 

as práticas do passado acabam por forjar um futuro pouco competitivo para as pessoas e 

as empresas.  

O planejamento torna-se ainda mais importante quando lembramos que quanto maior a 

incerteza maior é a probabilidade de as soluções de hoje estarem equivocadas. O que 

funciona está obsoleto!  

Mais do que nunca, a adequada percepção do amanhã é o que faz a diferença entre o 

sucesso e o fracasso. E a melhor maneira de antecipar-se ao futuro é pela compreensão 

do presente.  

Como preparar as organizações para que sejam capazes, de modo contínuo e consciente, 

vivenciar o processo evolutivo?  

Não basta recompor as fraturas institucionais causadas pela rigidez excessiva. Não é 

mais possível se tentar a ressurreição organizacional através de intervenções meramente 

estruturais, choques tecnológicos, enxugamento de funções ou objetivos, ou 

simplesmente pela demissão em massa de colaboradores em mais um downsizing 

equivocado.  

Identificar uma necessidade de mudança organizacional não credencia ninguém a 

realizá-la. O problema para os gerentes de hoje é se eles dispõem dos recursos e 

habilidades para liderar o processo de renovação de suas organizações, visando a 

adaptá-las aos desafios do futuro.  

A organização que cresceu em tamanho também amadureceu?  

Enquanto o desenvolvimento dos recursos tecnológicos se faz à velocidade dos 

foguetes, a mentalidade prevalecente nas culturas organizacionais é contemporânea dos 

carros de boi.  

Como se comporta o Homem em meio a tamanhas disparidades, convivendo em tal 

paradoxo? Particularmente nessa era de tantas inovações tecnológicas, a maturidade 

organizacional requer adaptabilidade, flexibilidade, saúde e identidade. Acima de tudo, 

respeito ao DNA da organização.  

A questão inclui um novo conceito, uma nova visão de poder, um novo sistema de 

valores organizacionais, uma filosofia gerencial baseada em ideais  
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que dignifiquem o ser humano, que paulatinamente substituam a interação mecanicista e 

despersonalizada dos valores da burocracia e da tecnocracia insensíveis.  

Goethe nos diz que "o técnico puro é mais perigoso do que um político leviano, porque 

é um alienado com poder". Como o gerente escapa dessa cilada, em que a mitificação da 

técnica possa lhe servir de fachada para justificar os seus desígnios de poder e de 

mando?  

As pessoas estão cansadas de fingir e de representar. Anseiam por uma comunicação 

autêntica e aberta. Querem influenciar no conteúdo de seu trabalho e no desempenho de 

sua organização. Querem uma oportunidade para contribuir. Exigem independência e 

autonomia e esperam ser recompensadas. São motivadas pelo prazer que o seu trabalho 

lhes proporciona, e esperam respeito e compreensão em virtude de suas necessidades de 

autodesenvolvimento. Querem uma oportunidade para aprender, mudar e crescer. São 

atraídas por situações de trabalho em que haja abertura e confiança, franqueza e au-

tenticidade. Querem participar, integrar o time que vence, desejam colaborar, sentirem-

se importantes e reconhecidas.  

Os gerentes devem ser capazes de controlar as suas forças emocionais e conscientizar-se 

quanto aos pressupostos que determinam o seu próprio comportamento.  

As ansiedades que muitas vezes parecem estar fora de nós, na verdade, estão dentro. O 

mundo percebido é fonte e limite do comportamento humano. A forma como 

fotografamos a realidade que nos cerca defme o nosso comportamento como indivíduos 

e profissionais.  

Os gerentes de todos os níveis precisam aprender a administrar a própria 

autoconcepção, a auto imagem e, por que não dizer, a autoilusão que condicionam o seu 

desempenho. Quando capazes de identificar a sua própria realidade, passam a dispor de 

competência para controlar a sua própria sombra emocional.  

Chegam, assim, ao auto conhecimento e compreendem as repercussões de seu 

comportamento e o impacto que elas produzem naqueles com os quais se relacionam - 

em seus subordinados, em sua equipe, na organização em que atuam, na família, na 

sociedade.  

3- Desenvolvimento do indivíduo: primeiro passo para a mudança  

o primeiro passo para o processo de mudança das organizações se dá com o 

desenvolvimento individual. O individuo transformado incorpora um novo significado 

para a sua própria vida - ao que lhe acontece, aos resultados obtidos e às interações com 

as demais pessoas.  
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Logo passará a aplicar novas atitudes e comportamentos no seu relacionamento 

interpessoal. Ele passa a dispor de uma base de julgamento mais objetiva para a tomada 

de decisões e para a intervenção visando às mudanças da organização e das relações a 

que pertence. Assim, ele próprio irá constituirse-á num exemplo a ser seguido. Tomar-

se-á um ouvinte atento sem, no entanto, comprometer-se.  

Continuamente está disposto a ensinar aos outros o que sabe e, simultaneamente, 

assumirá uma atitude de disposição a aprender.  

Ajudará os outros a se livrarem de seus hábitos e atitudes preconceituosos e arraigados 

em direção a uma nova postura descontaminada de ressentimentos provenientes do 

passado.  

A avaliação de desempenho é um dos mais importantes pontos que a organização dispõe 

para possibilitar o desenvolvimento individual tanto do gerente quanto dos membros de 

sua equipe. Aliás, este é um de seus objetivos precípuos, quando se aplica 

exclusivamente à realização de objetivos comportamentais - e não apenas 

secundarizando, mas transferindo para outros sistemas de recursos humanos distintos a 

busca do cumprimento de objetivos de natureza administrativa.  

Infelizmente, repita-se à exaustão, a avaliação de desempenho fracassa na maioria das 

organizações, não só pela equivocada mistura que se faz de objetivos comportamentais 

e administrativos, mas também pela predominância desfocada desses em detrimento 

daqueles.  

4. O indivíduo e o profissional  

O comportamento do ser humano na situação de trabalho é a expressão manifesta das 

percepções que, como individuo, ele faz da realidade. Identificar a dinâmica dos 

valores, crenças, opções éticas, necessidades, aspirações, expectativas, conhecimentos e 

interesses que delineiam essas percepções é a condição necessária - se bem que não 

suficiente - para que o gerente tome-se capaz de imprimir maior objetividade à sua ação.  

O mundo das percepções condiciona preponderantemente o comportamento. Assim, se 

o gerente pretende tomar o seu desempenho mais efetivo, agregador e colaborativo, 

integrador e facilitador do trabalho em equipe, ele precisa identificar, compreender e 

administrar, antes de tudo, as teorias e conceitos - conscientes ou não - que o embasam, 

desenvolvidos paulatinamente através de vivências e experiências pessoais que o 

tomaram um ser humano singular, exclusivo. O conceito pessoal que o gerente tem da 

vida e da natureza do homem, as expectativas que desenvolve pela convivência com os 

outros e a sua autopercepção definem as fontes e os limites da forma como se comporta  
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na vida social e no trabalho, na família e no conjunto da sociedade, exercendo os mais 

variados papéis.  

As questões suscitadas pelo eu-oculto referem-se à pessoa como tal, dissociada da 

representação de seu papel social. A capacitação do individuo no desempenho de seu 

papel requer preliminarmente uma crescente percepção objetiva da pessoa a respeito de 

si própria. Para ser competente como líder, o gerente precisa ser também competente 

como pessoa.  

A explosão do conhecimento e a complexidade avassaladora das organizações são 

imperativos da profissionalização da gestão. As organizações inteligentes não podem 

fazer qualquer concessão ao amadorismo. Alguém já disse: "o único que pode ser 

Amador é o Aguiar, do Bradesco".  

A profissionalização do gerente significa a implementação de uma estratégia 

educacional planejada e sistemática de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades 

e atitudes que levem a pessoa ao domínio da expertise profissional como gerente.  

Se for verdade que a competência gerencial depende muito do individuo competente 

como pessoa, é também irretorquível que o indivíduo despreparado alcançará muito 

pouco por melhor que seja como ser humano. A liderança precisa ser ensinada e 

aprendida, assim como o conteúdo ocupacional do cargo.  

É um equívoco comum julgar que somente investir em desenvolvimento individual ou 

em desenvolvimento gerencial garante, de per si, resultados ao desenvolvimento das 

organizações.  
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II - O SER GERENTE: 

a pessoa como gerente  

 

 

1. O gerente como líder de pessoas e de equipes  

As ciências do comportamento humano nas organizações têm assumido duas 

orientações principais.  

Uma enfatiza a identificação do estilo gerencial que possa alcançar melhores resultados 

e construir um clima positivo nas relações de trabalho. A· outra se refere à transferência 

de processos, valores, conhecimentos e habilidades utilizadas por gerentes eficazes em 

diferentes situações de trabalho, com as mesmas repercussões positivas. Busca assim a 

generalização do processo de aprendizagem gerencial como uma competência a ser 

adquirida.  

O estágio atual do desenvolvimento das ciências sociais aplicadas ao comportamento 

humano no trabalho nos permite afirmar que, se as gerências se valessem dos conceitos, 

processos, estilos e métodos praticados por líderes bem-sucedidos, o potencial do ser 

humano disponível nas organizações seria muito melhor aproveitado.  

A competência gerencial pode ser aprendida, por meio de aprendizagens do gerente 

como indivíduo, do indivíduo como profissional, do gerente e do indivíduo em sua 

equipe de trabalho, da interação com outras equipes no conjunto da organização e no 

universo da sociedade.  

No transcurso de nossas vidas, continuamente estabelecemos objetivos e tentamos 

alcançá-los. Alguns destes objetivos são conscientes e claramente definidos; outros não 

são tão nítidos, nem conscientes. Alguns objetivos são pessoais, alguns dizem respeito a 

relações com outras pessoas e muitos são relacionados às organizações às quais estamos 

associados. Administrar as nossas vidas de modo a lidar conosco mesmo, com os outros 

e com os dilemas organizacionais é uma tarefa interminável, que atravessa toda a nossa 

existência. Todo comportamento humano é motivado. Por isso, é preciso que o 

individuo no seu papel profissional, no desempenho da função gerencial, seja capaz de 

identificar e diagnosticar os motivos que embasam os seus comportamentos  
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para tomar-se mais objetivo na sua ação como líder de pessoas e de grupos, e tomador 

de decisões para consecução de resultados.  

Qualquer indivíduo desempenha vários papéis distintos no decorrer de um determinado 

dia - você é pai/mãe, esposo/esposa, vizinho, cliente, amigo, subordinado, superior. O 

modo como nos conduzimos na representação de cada um desses papéis e que 

habilidades exercitamos no desempenho deles dependerá de várias circunstâncias e de 

todo um processo de construção dessas relações.  

Como cada papel deve ser desempenhado? Que competências devemos desenvolver? 

Quais são as expectativas dos outros? Qual é a situação e quais os seus requisitos? 

Como tudo isto se integra aos nossos objetivos? Como temos nos relacionado até agora? 

Qual é o nosso objetivo existencial? O que estamos tentando alcançar? Qual é o nosso 

propósito?  

Estas são perguntas que cada individuo faz a si próprio em um momento ou em outro, às 

vezes calmamente de uma maneira contemplativa, e outras frente a incertezas ou 

ansiedades. São questões muito antigas, formuladas ao longo de cada momento do 

percurso existencial. Por isso mesmo essenciais, se quisermos dirigir a nossa vida e 

desempenhar melhor a nossa ação gerencial.  

Na medida em que as relações organizacionais tomam-se complexas, surge uma 

preocupação progressiva por parte da gerência a respeito de como os recursos humanos 

podem ser mais eficazmente utilizados para a realização produtiva, tanto de objetivos 

organizacionais como individuais.  

Os conflitos entre as necessidades individuais e a realização dos objetivos 

organizacionais têm sido, de longa data, uma das principais preocupações daqueles que 

ocupam cargos gerenciais e dos que atuam no estudo das ciências do comportamento. 

Eis ai uma questão que a teoria das organizações está longe de solucionar.  

É preciso que se discutam essas questões, como também os graus de autonomia e de 

participação dos empregados versus os sistemas de controle que sobre eles são 

exercidos.  

As organizações têm de realizar resultados concretos, mas isto só se faz com 

colaboradores que compreendam, envolvam-se e estejam engajados tanto para realizar 

os próprios objetivos individuais como os organizacionais. A realização de uns se faz 

pela realização dos outros. É inútil pensar que sejam os mesmos, mas podem 

perfeitamente ser compatibilizados, dependendo dos estilos gerenciais praticados no 

ambiente de trabalho. O integracionismo, isto é, tentar fundir os objetivos 

organizacionais e os das pessoas como se fossem os mesmos é uma das mais relevantes 

causas de deformação do humanismo na realídade do cotidiano da vida empresarial, que 

implica, dentre outros, na manipulação ética e na submissão do ser humano.  
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Relacionar-se e trabalhar com pessoas é essencial à nossa vida, na família e na 

organização, no conjunto da sociedade, no cotidiano de nossas existências.  

Cada um de nós busca satisfazer o desejo obtendo um sentido para a vida, não só de 

valor pessoal como de importância, especialmente por intermédio da resposta que 

conseguimos das pessoas com as quais nos relacionamos, pelas quais estamos 

interessados e cuja aprovação e apoio valorizamos. Os grupos de interação face a face, 

aos quais dedicamos maior parte de nosso tempo, são os mais importantes para nós. São 

os nossos circunstantes, as pessoas significativas a quem prestamos contas, de quem 

recebemos e damos satisfações e cujas avaliações temos em alta consideração.  

Quando o líder está consciente das necessidades individuais e das diferenças existentes 

em situações interpessoais e reconhece as potencialidades que subsistem nas diferenças 

individuais pode, com certeza, contribuir muito para que cada colaborador se realize 

como profissional.  

Os gerentes que conhecem a tarefa a ser cumprida, mas também são sensíveis às 

necessidades e aos sentimentos dos colaboradores, conseguem realizar mais do que 

aqueles que estejam apenas interessados na consecução de resultados.  

É preciso que o gerente desenvolva a habilidade de compreender as diferenças e as 

similaridades entre os seus colaboradores. As diferenças podem causar medo, 

preconceito e distanciamento. Também podem criar amizade, colaboração, eficácia e 

sinergia. As pessoas podem integrar-se por semelhanças, mas também por diferenças, 

desde que tenham propósitos comuns complementares, que sejam capazes de trabalhar 

cooperativamente e de forma solidária.  

O gerente eficaz sabe que, para otimizar os objetivos organizacionais, é preciso também 

desenvolver nos colaboradores padrões adultos de autocontrole e de autodireção. 

Focaliza as necessidades de liberar o potencial das pessoas, que podem fazer as coisas 

de uma maneira diferente, e encará-las de forma igualmente diferente. O trabalho em 

equipe é bem mais profícuo quando cada pessoa estabelece seus objetivos, no sentido de 

combinar seus próprios motivos e necessidades com os de seus circunstantes e os da 

equipe à qual se integra.  

A compreensão de si próprio é de importância fundamental para que possamos dirigir a 

nossa própria vida.  

A autopercepção da própria realidade, a compreensão da necessidade de automudança, a 

conscientização do gap entre o que se é e o que se deveria ser são os principais 

estimuladores do crescimento do indivíduo e da equipe.  
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A realidade se transforma mais facilmente quando o próprio indivíduo compreende que, 

antes de exigir a mudança nos outros, ele próprio precisa realizar a sua automudança, 

isto é, a sua própria mudança.  

Cada indivíduo traz para um relacionamento particular que estabelece um conjunto 

peculiar de necessidades que o influencia. As necessidades individuais são 

frequentemente ocultadas pelo impulso para realizar a tarefa ou pela prática de padrões 

comportamentais, hábitos e costumes arraigados na cultura da organização.  

Uma inadequada autopercepção do gerente como pessoa com certeza dificulta a 

realização de uma vida pessoal feliz e de autorrealização, assim como também 

compromete o seu desempenho como profissional.  

Os danos que as organizações sofrem pela falta de realização plena do ser humano não 

têm como ser avaliados. Ainda não adquirimos conhecimento para tolerar a fraqueza do 

ser humano, e, muito menos, aprendemos a conter e a administrar as nossas emoções. 

Mas já aprendemos a tornar o homem pior. No mundo das organizações, adquirimos 

conhecimento de como controlar os outros, de como submetê-los aos nossos desejos; 

enfim, de como desumaniza-los. Na política, há muito sabemos como destruir o homem 

psicológica e moralmente, devastando sua personalidade.  

Em contrapartida, o estágio do conhecimento hoje disponível também nos permite ser 

mais capazes de compreender melhor o relacionamento de um individuo com outros 

para o desenvolvimento do nosso próprio senso de autoestima, de solidariedade e de 

autorrealização.  

É necessário permitir ao indivíduo compatibilizar suas contribuições aos objetivos 

organizacionais, integrando-os. Não que os objetivos do indivíduo sejam os da 

organização. Não! Os objetivos das organizações é que devem ser realizados por meio 

dos objetivos das pessoas que as integram.  

É necessário que o gerente desenvolva a habilidade de perceber com maior acuidade a 

realidade que o envolve, melhorar sua capacidade diagnóstica do ambiente que o cerca e 

também compreender que, ao superar tais limitações, pode liberar na plenitude o seu 

próprio potencial e o de seus colaboradores.  

O objetivo é o desenvolvimento do indivíduo, que cresce como pessoa e 

profissionalmente, pelo desempenho de seus papéis e por relacionamentos adequados no 

trabalho.  

O gerente precisa aprender a aprender. Precisa aprender a conviver com o novo e com a 

mudança, com o transitório e com o que deve ser permanente, assumindo o seu papel de 

educador como uma estratégia mais adequada de obter resultados.  
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A fim de implementar uma liderança eficaz, o gerente precisa ter consciência da 

impressão que realmente causa nos subordinados, nos colegas de mesmo nível e nos 

superiores, por que ele os afeta dessa maneira e quais são alguns dos motivos que o 

levam a tratá-los da forma como o faz.  

Antes de poder lidar sensivelmente com os outros, ele precisa tornar-se muito mais 

objetivo consigo mesmo. Elevar-se como pessoa a um nível consideravelmente superior 

de autoconsciência e de auto aceitação, predispondo-se à auto mudança.  

A não ser que assim o faça, o gerente construirá um bloqueio no processo de liberação 

da motivação reprimida, que existe potencialmente no ambiente de trabalho. Os 

colaboradores não se sentirão à vontade em autodirigir-se e autocontrolar-se se 

estiverem pensando que o seu superior possa reafirmar a qualquer momento as práticas 

e precedentes de desatenção que utilizara por tanto tempo nos ambientes 

organizacionais.  

Por que, nas últimas décadas, tem ocorrido o que parece ser uma lenta, mas continua, 

deterioração da atitude do empregado em relação ao trabalho? Por que a quantidade de 

trabalho realizado em nossas organizações está cada vez mais desequilibrada? Por que a 

qualidade e a produtividade parecem estar diminuindo? Por que tantos programas de 

reengenharia e de qualidade total, downsizing e empowerment estão objetivando 

justamente assegurar padrões de produtividade adequados?  

O trabalho, obviamente, é realizado por um individuo. Mas os seres humanos 

descobriram há muitos anos que muito mais podia ser realizado se o trabalho de dois ou 

mais indivíduos fosse combinado em série ou em paralelo. Assim, por meio de 

sucessivos refinamentos, homens e mulheres trabalhando em conjunto, mais ou menos 

sistematicamente, foram capazes de levar o mundo ao estágio em que hoje se encontra.  

De uma maneira geral, as teorias clássicas do trabalho e da organização evoluíram no 

transcorrer de vários séculos, ao longo de linhas de pensamento e ação mais ou menos 

paralelas.  

A aceitação do desvio das expectativas organizacionais como uma manifestação da 

motivação humana foi reconhecer que os trabalhadores tinham que ser postos em 

consideração. A sociedade organiza-se em torno do trabalho do ser humano e não em 

torno do capital. E, portanto, é em torno do trabalho que a sociedade será melhor 

compreendida, desenvolvida e transformada.  

A administração científica, uma invenção social que, de uma maneira diferente, foi 

capaz de relacionar os trabalhadores com a organização, ocupou um lugar de destaque 

em mais uma etapa em uma sucessão de sistemas de trabalho, que incluíram a 

escravatura, a servidão e a burocracia.  
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Apesar de violentas resistências e lutas intensas, os próprios trabalhadores alcançaram 

maior nível de consciência e estabeleceram uma unidade em torno dos seus sindicatos, 

com os quais puderam forçar melhorias, tanto nas condições de trabalho como nas 

compensações materiais e financeiras, que obtêm em contraprestação ao trabalho que 

realizam.  

O questionamento no alvorecer deste novo século não se faz ao trabalho, mas ao 

emprego. Pelo menos nos termos em que o temos praticado nos últimos 200 anos. Há 

um réquiem para o emprego, que, certamente, já vem ocasionando a redefinição do 

trabalho nos termos em que até hoje ainda o concebemos, que teve como origem os 

primórdios da Revolução Industrial.  

As questões salariais e trabalhistas são parcialmente constituídas pelas mudanças de 

nosso ambiente tecnológico, pelos equipamentos e maquinários por meio do quais as 

tarefas são realizadas, pela nova realidade social imposta pela globalização.  

O problema de viver o trabalho encontra a sua solução dentro de nós mesmos. Isto é 

realidade tanto para o executivo como para o empregado mais modesto. Não depende 

apenas de quanto dinheiro, de quanto espaço de trabalho, de quanto de produção ou de 

quanto lucro, mas do significado do próprio trabalho em si.  

As nossas atitudes com relação a nós mesmos e com relação ao mundo exterior nunca 

estão completamente livres de limitações.  

Como é que nós podemos ser livres? O mundo do trabalho é sempre limitante. Às vezes, 

é como se estivéssemos em uma caixa, conseguimos escapar dela e depois verificamos 

que criamos uma outra caixa para nós mesmos. A caixa é uma companheira 

inescapável, uma limitação psicológica que precisamos aprender a compreender e a 

lidar com ela para que possamos manter o mais alto nível e um eficaz desempenho.  

Dentre as limitações que nos cercam, algumas são autoimpostas e outras o são pela 

organização e pela sociedade. Quais são as suas? Quais são as de seus subordinados? E 

as de seus colegas e superiores?  

Sempre existirão limitações e controles no nosso trabalho e nas nossas vidas, venham 

elas de fora ou de dentro. O importante é a forma como lidamos com as novas 

liberdades e os novos desafios, como administramos as limitações, como superamos os 

nossos limites, da serenidade de que dispomos para vencer barreiras reais ou ilusórias.  

Qual tem sido a sua experiência pessoal? É preciso aprofundar a sua reflexão sobre 

essas questões.  

Você precisa desenvolver a competência para compatibilizar a satisfação de 

necessidades aparentemente contraditórias. Por um lado, a necessidade de segurança e, 

por outro, a necessidade de iniciativa e autonomia. Essa aparente  
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contradição pode gerar em você um conflito. Como você equilibra ambas as 

necessidades? Eis aí outra questão que precisa ser mais bem conscientizada por você 

para o desempenho de seu cotidiano gerencial.  

É claro também que a insatisfação com o status quo e o inconformismo com a realidade 

podem ser sintomas de que o indivíduo aspira crescer e se desenvolver, deseja participar 

e contribuir mais do que lhe está sendo permitido.  

Qual é a sua postura em face dessas circunstâncias? Acomoda-se? Desiste? Bate de 

frente? Contorna?  

É preciso que você aprimore a sua competência pessoal em identificar o seu estilo de 

liderança frente a tais situações e em saber quais as repercussões que ela ocasiona nos 

circunstantes.  

Como você age ou reage? Existem limitações úteis ao indivíduo? À organização? À 

sociedade? De que natureza? Quando as limitações deixam de ser úteis? Como você 

costuma lidar com limitações inúteis? Quais os perigos de contemporizarmos com a 

inutilidade? Como você se comporta? Banaliza-a? • Irrita-se? Contorna-a?  

A conscientização de seu estilo de liderança e o desenvolvimento de habilidades 

gerenciais, necessárias para a superação de tais situações, são imprescindíveis à sua 

eficácia gerencial e à de seus colaboradores e de sua equipe de trabalho.  

Dificilmente o gerente considera como sua a responsabilidade do mau desempenho do 

subordinado. Tem a tendência a procurar as causas em toda a parte, particularmente no 

comportamento do próprio subordinado, recusando-se a considerar a hipótese óbvia de 

poder ser ele próprio - gerente - o principal responsável em decorrência da utilização de 

estilos inapropriados de gestão.  

Quando os subordinados não reagem em consonância com as expectativas desejadas, a 

tendência normal é a censura ou a reprimenda. Procura-se a justificação para o mau 

desempenho no despreparo, na falta de colaboração ou na indolência dos subordinados, 

mas não na incapacidade de os gerentes utilizarem conceitos e práticas de gestão que os 

motivem pelo próprio trabalho que realizam.  

A previsibilidade do comportamento humano é diretamente proporcional à adequação 

das concepções em que se fundamenta. Na realidade, não há como definir expectativas 

ou fazer previsões de comportamento dissociadas de um conjunto de suposições sobre a 

natureza humana. Todas as decisões e ações gerenciais baseiam-se em concepções que 

eles próprios tenham sobre o comportamento do ser humano no trabalho.  

Se não nos conscientizarmos dessa realidade, insistindo no equívoco de que gerência é 

uma arte ou uma coisa prática, os resultados continuarão sendo  
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medíocres, como, aliás, o é o exercício de praticamente todas as funções gerenciais 

praticadas no universo da sociedade e no mundo das organizações.  

 Não se aprimora a competência gerencial simplesmente criticando os subordi-

nados por não se  comportarem segundo as expectativas desejadas ou as previsões 

formuladas, mas, antes de tudo,  aperfeiçoando os estilos gerenciais praticados por 

aqueles que detêm as funções de direção,  supervisão e controle.  

2. Qual o nível de conscientização de sua equipe de trabalho?  

Para identificar a cultura de uma equipe de trabalho, é indispensável analisar o 

comportamento, os valores e as atitudes de seu gerente em interação com seus 

colaboradores.  

Quando uma equipe se encontra numa fase inicial, digamos empreendedora, o gerente é 

a sua principal fonte de energia, como se fosse o seu gerador elétrico. Ele tem a garra, 

dá o tom, define o ritmo. Mergulha na solução de todos os problemas. Está em todas, 

puxando, empurrando, buscando consenso e a integração.  

Em uma fase mais estruturada, o gerente se preocupa mais com a posição que ocupa na 

equipe e na organização. Mede o seu sucesso pelo prestígio e o status que desfruta junto 

ao poder. Não se arrisca, avalia vantagens e desvantagens de suas decisões para só então 

assumir as que lhe sejam evidentemente óbvias e favoráveis. Trabalha muito com as 

práticas e precedentes, com o que já deu certo, com o politicamente perfeito.  

Já o gerente que busca de forma dinâmica a excelência da equipe de trabalho tenta no 

seu cotidiano aplicar os conceitos da ciência do comportamento humano para alcançar 

objetivos e metas legitimados por decisões participativas e de consenso.  

Um dos principais desafios das organizações é saber como maximizar a contribuição 

individual. As maneiras pelas quais a equipe de trabalho estimula a contribuição dos 

individuas para realizar os objetivos organizacionais talvez possam responder ao 

problema suscitado por este desafio.  

Os conflitos entre as necessidades individuais e a consecução dos objetivos 

organizacionais têm sido, de longa data, uma das principais preocupações dos que 

militam tanto nas funções gerenciais quanto dos que atuam no mundo acadêmico em 

busca das respostas oferecidas pelas ciências do comportamento humano.  

Como compatibilizar os interesses dos indivíduos e das organizações?  

Como estruturar uma organização na qual os indivíduos possam buscar a excelência de 

desempenho ao mesmo tempo em que a organização possa alcançar  
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a satisfação plena de seus objetivos? Uma das respostas a este dilema é aumentar a 

eficácia do trabalho em equipe em todos os níveis organizacionais. Temos que 

reconhecer a importância do trabalho em equipe e compreender a complexidade do 

comportamento das equipes atuando isoladamente ou interatuando em multidiversidade 

de situações no concreto da vida da organização.  

É preciso que o indivíduo participe de uma atmosfera facilitadora à contribuição. Um 

aspecto importante da construção de um clima apoiador é o desenvolvimento de uma 

cultura de feedback espontâneo e não-censurado, que sugere o envolvimento dos 

membros da equipe na tomada de decisões. As tarefas devem ter a participação dos 

membros da equipe em todas as suas fases, no início, meio e fim. As tarefas devem ser 

completas, propiciando a integração do planejamento à execução. É preciso justapor os 

que planejam e os que executam. A separação clássica entre ambos é um dos mais 

relevantes equívocos gerenciais na construção de equipes dinâmicas.  

A participação das pessoas no processo das decisões que irão implementar é um 

requisito relevante ao desenvolvimento do trabalho criativo em equipe. À medida que os 

indivíduos envolvem-se tanto em tomar as decisões como em executá-las, um maior 

número de aspectos e de suas habilidades são descobertos e ficam evidentes mais 

oportunidades para o crescimento pessoal. O individuo cresce no seio da equipe e a 

equipe cresce em decorrência da contribuição de cada um, isoladamente, atuando em 

grupo.  

A influência individual representa uma força importante no estabelecimento das normas 

de comportamento e nos resultados da equipe. O trabalho em equipe não despersonaliza 

o indivíduo, mas, muito pelo contrário, possibilita a liberação de todo o seu potencial. O 

Homem é um ser gregário por natureza, mas mesmo em grupo a sua individualidade 

deve ser preservada.  

O líder eficaz reconhece que, ao procurar atingir os objetivos organizacionais, uma das 

suas maiores responsabilidades está em desenvolver nos outros os padrões maduros de 

auto controle e de auto direção. Portanto, ele focaliza as necessidades centradas nas 

pessoas para liberar o potencial dos outros.  

As equipes têm de ser flexíveis na fixação de objetivos de desempenho, de modo que 

possam preencher os requisitos da organização, do próprio grupo e dos indivíduos. Os 

objetivos precisam ser claramente compreendidos, caso se pretenda que os membros da 

equipe contribuam para a consecução desses objetivos. Ninguém faz bem-feito o que 

não compreende nem aquilo no qual não acredita.  

As equipes de trabalho permitem maior grau de individualidade de seus membros 

quando se participa de uma cultura de apoio e de integração, quando todos estão 

adequadamente envolvidos no processo decisório e podem participar do 

estabelecimento dos objetivos, mantidas as suas individualidades. Os  
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líderes reconhecem as diferenças individuais e ajudam cada um a contribuir de seu 

modo para a realização do trabalho coletivo.  

Quando há confiança mútua na integração de cada um para a consecução dos objetivos 

coletivos e no compromisso com o processo de solução dos problemas, e se os objetivos 

são realísticos em termos dos recursos que existem no grupo e da sua possibilidade de 

atingi-los, o desempenho da equipe poderá alcançar resultados muitas vezes superiores à 

soma das competências individuais de seus membros, obtendo-se a tão desejada 

sinergia.  

O líder precisa ter uma atitude aberta e positiva às novas ideias, aos aspectos 

desconhecidos e às situações inusitadas. Em confronto com a necessidade de mudança, 

muitas vezes o líder responde com receio e hostilidade. Esta é uma atitude natural, 

perfeitamente humana, que ele precisa aprender a superar. Pelo seu exemplo, a sua 

atitude diante do novo fecunda a equipe para um trabalho desafiador e colaborativo, ou 

contamina a todos pelo germe da descrença e da desesperança de que resultados 

positivos possam ser atingidos em função da forma de encarar o novo por parte da 

equipe como um todo.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

1. Da cultura organizacional  

Quando os progressos das Ciências Sociais revelaram que o sentir e o pensar são, 

simultaneamente, fonte e limite do comportamento humano, abriu-se caminho a 

formulações bem mais profundas no campo da teoria das organizações.  

A premissa hoje prevalecente é a de que o impacto da cultura organizacional (tipo de 

administração) exerce papel critico na definição dos padrões de desempenho do 

indivíduo, das equipes e, portanto, da própria organização.  

Tradicionalmente, tem-se conferido grande importância em fornecer aos indivíduos 

maior competência técnica para o exercício de suas funções. Na verdade, assim que se 

deflagra o processo de implantação dos conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridos, ergue-se a barreira da insensibilidade da cultura organizacional para 

efetivação da mudança pretendida.  

Verifica-se, pois, que o problema não se situa apenas em nível individual. Acima de 

tudo, a busca da eficiência de gestão corporativa é consequência do tipo de formulação 

que a própria organização define como necessidade. Aumentar a competência técnica 

individual, portanto, é evidentemente importante, mas se constitui apenas numa 

dimensão do processo de influenciação do comportamento humano.  

Em grande extensão, as pessoas frustram-se em seus esforços individuais, e muitas 

vezes isolados, contra o volumoso peso do ambiente que diz: "faça como você tem feito 

no passado", "não adianta dar murro em ponta de faca", "papagaio velho não aprende a 

falar".  

Tome-se, por exemplo, uma pessoa de 45 anos, que gastou toda sua vida desenvolvendo 

padrões de pensamento e de interação que se tornaram características de seu 

comportamento. Esses padrões, praticados ao longo de toda uma vida, tendem a se 

tornar tão fixos e arraigados que se incorporam como sua "segunda natureza". 

Manifestam-se sem um momento de reflexão. Internalizam-se nas pessoas. A sua 

repetição faz com que sejam assimilados ao contexto da própria existência de cada um.  
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É óbvio que padrões tão consistentes não mudam de pronto. A menor alusão à 

necessidade de mudar gera resistência. Assim, suponhamos que essa tal pessoa tenha 

trabalhado por mais de 20 anos numa mesma ambiência organizacional. Esta, por sua 

vez, também se cristaliza em tradições, práticas do passado, hábitos, costumes e 

precedentes que lhe conferem peculiaridades singulares.  

A cultura organizacional penetra tão profundamente nas pessoas que passa a ser aceita 

como natural. A organização também tem a sua "segunda natureza". Ela cega as 

pessoas: o que já é conhecido e reconhecido passa a ter maior penetração e encontra 

maior aceitação, quer seja certo ou errado, pois integra a natureza assimilada das 

pessoas.  

Para que aprimoramentos ocorram e as intervenções na cultura das organizações se 

tomem mais lúcidas e consequentes, o esforço de mudança deve se processar em dois 

planos distintos: a) "indivíduos", com anos de experiências e vivências sociais próprias; 

b) "culturas organizacionais", diferenciadas e diversificadas, próprias e exclusivas, o 

que as toma bastante difícil de serem diagnosticadas, em especial em relação a seu 

desempenho em termos de processo decisório, motivação, planejamento, comunicação, 

grupos de poder e controle, relacionamento formal versus informal, cliques e 

panelinhas.  

A fusão individuo-organização é tão forte que bloqueia a capacidade de perceber e 

pensar, sentir e agir das pessoas. É uma doce ilusão julgar que a simples exposição a 

programas educacionais aliados a esforços de reformulações estruturais-funcionais 

sejam capazes de liberar indivíduos e culturas organizacionais das distorções de suas 

segundas naturezas assimiladas por anos e anos de prática e de convivência.  

Muito se fala de cultura organizacional em programas de treinamento gerencial. Mas, 

em verdade, os dirigentes corporativos, mesmo nos níveis estratégicos, têm uma 

"incapacidade treinada" para perceber e atuar sobre a cultura organizacional, pois 

derivam satisfação psicológica do fazer e do decidir sobre planejamento e controle 

operacional stricto sensu de suas atividades e responsabilidades de supervisão.  

Não se sensibilizam sobre a relevância e a dimensão da cultura organizacional nos 

resultados corporativos, e muito menos reconhecem os seus efeitos. No mais das vezes, 

apenas aceitam-na intelectualmente. '  

A cultura das organizações é como o ar que se respira: sequer nos damos conta de sua 

presença se algo estranho não lhe for acrescentado. E, assim, a cultura organizacional 

atua subliminarmente, sem que seus circunstantes dela tomem consciência no cotidiano 

de trabalho. É como se sequer existisse.  

A compreensão de que o estilo gerencial é função simultânea da personalidade do 

individuo - do líder e dos liderados -, e da cultura organizacional  
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passa a ser o primeiro grande passo para que se obtenham resultados mais efetivos de 

mudança nas organizações. E, a partir dai, o desenvolvimento organizacional passa a ser 

uma estratégia permanente e sistemática, que coloca e aplica conceitos e habilidades, 

técnicas e processos requeridos para efetuar a intervenção planejada na cultura da 

organização. Recupera-se o hiato existente entre aquilo que "a organização é e aquilo 

que ela gostaria de ser", tendo por base a busca do consenso dos mais diferentes atores e 

circunstantes que se relacionam intra e interorganização.  

É necessário que as organizações se desnudem ante si mesmas, se autodissequem, 

avaliem o equilíbrio e a adequação de seus diversos componentes, de seus sistemas 

técnicos e humanos, analisem a química de sua comunicação interna, de maneira a 

chegar o mais próximo do autoconhecimento, corrigindo distorções, otimizando o que já 

for bom e rejeitando o obsoleto e o expletivo.  

É claro que não se estabelece de forma perene uma estrutura organizacional. O seu 

delineamento nada mais é senão a explicitação do conjunto de • valores e concepções, 

aspirações e necessidades, conhecimentos, habilidades e competências que a embasam.  

Muito menos do que idealizar estruturas organizacionais pretensamente perfeitas, o 

gerente deve ter o propósito de promover uma permanente e sistemática conscientização 

nos diversos escalões da organização com vistas a compartilhar uma linguagem comum 

de desenvolvimento, de lógica empresarial e de estratégia de negócios.  

2. Administrar em contexto de mudança  

A mudança é difícil de gerenciar. É imprevisível, supersolicitante. Chacoalha o senso de 

controle das pessoas, afeta a presença da organização no mercado. A solução consiste 

no esforço sistemático de desenvolver uma atitude pessoal e grupal de equilíbrio entre 

estabilidade e instabilidade, entre a certeza de relações e a ambiguidade. O gerente 

como líder e a sua equipe devem, nesse ambiente em permanente transformação, ser 

capazes de aprender o processo de mudança, absorvê-lo e incorporá-lo ao seu cotidiano, 

evitando a perplexidade que conduz à ano mia.  

Equipes de sucessos são aquelas nas quais seus membros estão preparados 

atitudinalmente para aceitar e administrar o novo. São pessoas que têm por objetivo a 

totalidade do problema no conjunto da organização, subordinando os interesses 

particulares ao bem comum. Conhecem as fronteiras de sua atuação, mas não deixam 

escapar as oportunidades de ousar e questionar todo o sistema, validando ou rejeitando 

normas, procedimentos, praxes, tradições e valores preexistentes. Compreendem a 

dinâmica da mudança. Obtêm  
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satisfação psicológica de testar sem preconceitos a sua legitimidade. Não se 

surpreendem e até esperam o inesperado acontecer como parte natural da vida. São 

pessoas absolutamente comuns que desenvolveram uma nova postura perante o 

cotidiano. Trabalham com razão e emoção sistemática e sinergicamente. Aprendem a 

vencer a tendência natural do ser humano à acomodação e à manutenção sem critica do 

status quo, superam, a todo o momento, a síndrome de Gabriela ou da falta de 

necessidade de mudar, como nos diz Dorival Caymmi, em sua música "Modinha para 

Gabriela":  

  “... Eu nasci assim  

  Eu cresci assim  

  Eu sou mesmo assim  

  Vou ser sempre assim  

  Gabriela, sempre Gabriela."  

A competência da equipe para tratar o processo complexo e inexorável da mudança 

depende fundamentalmente do líder. A sua principal responsabilidade é desenvolver 

contextos de trabalho em equipe que habilitem os liderados a conviver com esse 

universo social em permanente transformação. Liderar é administrar contextos de 

mudança. Liderar é adaptar-se rápida e permanentemente à mudança.  

Reduza a resistência a mudança  

Independentemente de perceberem uma mudança como negativa ou positiva, os 

gerentes tendem a resistir a alterar o que fazem e como trabalham. Acima de tudo, a 

mudança é imprevisível e desconfortável. Gera desconfiança e apreensão. O problema é 

que, ao reagirem aos propósitos de mudança, e frequentemente à sua própria liderança, 

os gerentes esgotam os recursos que posteriormente necessitarão durante a transição de 

uma situação para outra.  

O gerente deve antecipar-se e aprender a utilizar esses recursos que seriam 

indevidamente dissipados pelos membros de sua equipe, reduzindo a resistência, se 

souber ajudar os seus colaboradores a compreender o que acontece e no que a mudança 

pode afetar-lhes.  

É grande a distância entre as pessoas perceberem a mudança, desde o seu estágio inicial, 

como um processo que não desejam nem podem controlar, até sua mobilização para 

aceitá-la, compreendê-la e incorporá-la ao cotidiano de suas vidas.  

Tipicamente, a primeira reação costuma ser o "estado de choque": ficam potencialmente 

paralisadas, imobilizadas como estátuas de sal diante do novo. 
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Congelam a imagem, sentem-se incapazes de reagir ao inusitado. É a paúra paralisante 

produzida pelo inesperado. Depois, passam à negação do óbvio: por exemplo, elas 

simplesmente recusam-se a aplicar uma nova informação que lhes foi dada sobre a 

situação corrente. Racionalmente, sabem que a informação lhes é útil, mas a emoção 

lhes impede de utilizá-la eficazmente. Como o pior dos cegos, também se recusam a 

ver.  

A negação leva ao aumento da irritação, à medida que as pessoas tomam-se cada vez 

mais frustradas e irracionais contra a mudança, o que desencadeia uma atitude de se 

liberar dos laços que têm com a equipe e a organização. Na proporção em que a 

liderança consiga contornar esse mal-estar, a irritação irá reduzir-se e as pessoas passam 

a tentar negociar pontos de interesse comum com o objetivo de diminuir o impacto 

negativo da mudança.  

Quando a negociação não avança, a depressão entre os membros da equipe se espalha, 

com a visível perda da qualidade do trabalho. As pessoas passam a sentir-se vitimas de 

um processo de mudança equivocado, que só prospera por incapacidade da liderança, e 

em represália, consciente ou não, desembarcam, pelo menos em atitudes, do 

compromisso com o que fazem. Ninguém consegue trabalhar com afinco naquilo que 

não acredita. A perda da qualidade do desempenho individual e da equipe é resultado 

natural da descrença e do sentimento de impotência. Como bem disse Roberto Freire, 

em seu livro homônimo: "Sem tensão não há solução".  

Testar a mudança, verificar a sua aplicabilidade e utilidade, entrar em contato íntimo 

com ela, contribuir enormemente para que os funcionários recuperem o senso de 

controle e superem sentimentos indevidos de vitimização. Eventualmente, também é 

possível que as pessoas aceitem a mudança pretendida, mesmo que não gostem dela. A 

percepção da inevitabilidade do destino ajuda a incorporar perdas, rever hábitos, mudar 

procedimentos, aceitar novas situações.  

A forma como o gerente administra os contextos em transformação exprime para os 

colaboradores a sua autenticidade. Está sendo genuíno ou manipulativo em seu 

comportamento? Qual o impacto que suas ações causam nos demais colaboradores? 

Como é de fato a atitude do gerente em confronto com o novo?  

As pessoas não se comunicam apenas pelo que falam, mas pela tonalidade e tonicidade 

da voz, por gestos, expressões faciais, trejeitos, assertividade. O gerente precisa 

compatibilizar permanentemente a palavra e o gesto, a intenção e a ação, o dizer e o 

fazer, sob pena de ser percebido como pouco autêntico e dissimulado. Quando sua ação 

dissocia-se do discurso, precisa justificar e explicar aos seus liderados o porquê do gap.  
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Como modelo a ser seguido, o gerente precisa deixar claro os seus esforços para 

melhorar a sua própria resiliência e flexibilidade diante da mudança pretendida, da sua 

disposição psicológica para aceitar o novo e de conviver com a adversidade em um 

momento de transição, de sentir o contexto para tirar partido dele, avançando para 

patamares mais elevados de desempenho, de reconhecimento e de contribuição. 

Aprendemos com Shakespeare: "A adversidade também dá fruto doce". É claro, se 

adequadamente tratada.  

Demonstre para os liderados que você está efetivamente comprometido com a mudança 

desejada. Invista os esforços e os recursos necessários nos limites das suas 

possibilidades e nos da sua equipe. Busque obsessivamente a realização dos objetivos 

fixados por consenso. Suporte o jejum dos tempos de "vacas magras" ao lado dos 

membros de sua equipe. Compartilhe as angústias e as aflições do processo de mudança. 

Seja criativo, engenhoso e habilidoso em tratar as limitações e as dificuldades 

interpostas pela crise ou pelo desconhecido. Aproveite a crise para aprofundar a 

solidariedade grupal, a ajuda reciproca e o espírito coletivo da equipe para enfrentar os 

problemas.  

Acentue o comprometimento e o envolvimento dos colaboradores na mudança, como 

um processo que pode ser desenvolvido e administrado. Lembre-se de que as pessoas 

reagem ao mundo de suas percepções, e que, portanto, respondem à mudança a ritmos 

intelectuais e emocionais diferentes.  

Desenvolva com os membros de sua equipe um plano de ação para enfrentar a nova 

situação, e tal deve ser concebida por consenso em um processo de participação ativa e 

interessada de todos. O fundamental é o processo de participação que desencadeia uma 

nova atitude perante a mudança. Mas não secundarize a importância, também 

fundamental, da qualidade das soluções alcançadas. Não é o processo pelo processo, 

como um fim em si mesmo, mas um melhor trabalho para alcançar resultados 

excelentes. Afinal, um processo excepcional de trabalho em equipe de membros 

incompetentes pode redundar em resultados nos quais a sinergia da incompetência leva 

à incompetência ao cubo, isto é, exponencializa-se.  

Não há melhor estilo ou processo de liderança destituída de conteúdo. Processo e 

conteúdo interagem para a obtenção dos fins colimados.  

Compreenda a cultura existente  

O gerente aumentará a aceitação às iniciativas de mudança, se as compatibilizar com a 

cultura da organização. Cultura é uma combinação de crenças, comportamentos, 

hábitos, tradições, concepções e práticas que uma organização desenvolve ao longo do 

tempo como resultado da interação das pessoas que a integram e nela interagem.  
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Quanto à incapacidade de adaptarem-se ao meio ambiente, as organizações são 

frequentemente comparadas aos dinossauros. A analogia é adequada até certo ponto. 

Enquanto os dinossauros não puderam adequar-se a tempo para sobreviver às 

transformações climáticas provocadas pelas intempéries diluvianas, as organizações 

podem mudar seus códigos genéticos, autorregenerar-se e sobreviver. Para tanto, 

preliminarmente precisam aprender a identificar e a utilizar sua variedade genética.  

Quando todo mundo vê a missão da organização da mesma maneira, quando todos se 

satisfazem com o nível de desempenho excelente obtido, quando a louvação aos êxitos 

supera a profundidade da critica e da avaliação permanente, a organização se deteriora, 

perde a consciência de si mesma e abre as suas portas para a inércia, para o 

conservadorismo, para a adoração do status quo, e, finalmente, para a sua morte por 

falência ou concordata. E como ressuscitar é mais difícil que nascer, o atestado de óbito 

dos falecimentos organizacionais a seguir registrados no cartório competente dará como 

causa mortis a falência múltipla dos órgãos vitais e septicemia generalizada, isto é, 

infecção estrutural, funcional, comportamental e cultural do "de cujus".  

Somente aqueles que contribuem para o sucesso conseguem tomar-se parte da cultura de 

uma organização. Se você não pode introduzir mudanças que sejam consistentes com a 

cultura prevalecente na organização, intervenha de forma planejada, com o objetivo de 

tomá-la permeável à mudança pretendida. A sua organização, e em particular a sua 

equipe, precisa ser tão resiliente e flexível à mudança quanto você. Certifique-se de que 

a resiliência e a flexibilidade estão impregnando a declaração da missão, a visão e a 

estratégia de sua organização em geral, e, especificamente, de sua equipe. Cada uma 

delas deve enfatizar o conceito de oportunidade e não de solução de problemas, um 

senso de propósito nítido e bem focado, uma combinação estrutura-funcional que se 

ajuste sistematicamente às necessidades cambiantes e uma propensão à ação 

institucional proativa.  

Estimule a resiliência e a capacidade de adaptar-se rápida e permanentemente de seus 

liderados, por meio do trabalho em equipe participativo e democrático. A sinergia do 

trabalho coletivo é altamente favorável ao desenvolvimento individual e grupal, 

possibilitando a formação de uma atitude flexível, receptiva e adaptativa à mudança.  

Aumente sua flexibilidade quanto a mudança  

A rapidez com que as organizações lidam com o processo de mudança depende da 

atitude de seus lideres. O gerente deve certificar-se de que os projetos e atividades que 

estão sob sua responsabilidade realizem-se sem drenar os  
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recursos que posteriormente serão necessários na transição da situação atual para o novo 

tempo.  

A liderança precisa ser flexível, resiliente, capaz de adaptar-se rápida e 

permanentemente, com serenídade, à turbulência das crises.  

Cada pessoa tem o seu próprio ritmo de adaptação ao novo. A velocidade de adaptação 

é o ritmo com que cada um consegue enxergar além do nevoeiro da crise e identificar as 

oportunidades decorrentes da nova realidade.  

Pessoas dinâmicas operam a uma alta velocidade de adaptação à mudança. Convivem 

com a ambiguidade e a incerteza sem perder o equilíbrio emocional e intelectual e sem 

somatizar sequelas à sua saúde física e psicológica. Em verdade, até aprendem a obter 

satisfação por participar de um mundo em constante transformação. Incorporam ao seu 

cotidiano, mentes e corações, a mutabilidade e o transitório da vida. E se tiverem que 

retroceder após algum insucesso, de volta à situação anterior, fazem-no serenamente, 

como parte do processo natural do movimento de oscilação das organizações e da 

sociedade.  

Situações inesperadas oferecem simultaneamente riscos e oportunidades. Focalize as 

oportunidades mais do que a solução dos velhos problemas. O futuro das organizações 

está na exploração adequada das oportunidades. O objetivo voltado para a solução dos 

problemas exaure os recursos da organização na busca pela recuperação do tempo 

perdido, fazendo-a voltar-se para um passado no qual as oportunidades se foram, 

restando apenas o legado dos problemas deixados pelo processo de mudança.  

Mantenha a confiança na sua capacidade de obter resultados positivos, mesmo quando 

envolto no turbilhão da crise. Não perca a serenidade - a principal dimensão do 

comportamento do executivo dinâmico. Se fracassar, faça como o poeta Paulo 

Vanzolini: "Levanta, sacode a poeira, e dá a volta por cima." Aprenda com a derrota e o 

insucesso. Retempere a vontade, proceda à critica do que aconteceu e firme novos 

propósitos. Vá em frente.  

Experiência não é aquilo que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. 

A experiência é sempre um repositório in avaliável de aprendizagens, se dela soubermos 

extrair ensinamentos a partir da análise, da critica, da avaliação, da generalização e da 

aplicação da experiência aprendida para situações futuras. Não se lamente: "Por que isto 

tinha que acontecer logo comigo?". Mas, admita e assuma: "Se acontece com os outros, 

por que não também comigo?". Assim como o sucesso, a adversidade faz parte da vida. 

Não a aceite como inelutável. Reaja aos seus efeitos e combata as consequências.  

Adotar uma atitude negativa ou de desalento diante da crise inibe a capacidade do 

gerente de tomar decisões e de implementar alternativas de ação. Desgasta as suas 

energias pessoais e de toda a equipe com preocupações paralisantes e vazias de 

resultados. Reflita sobre a experiência vivida. Aprenda  
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com ela. Compartilhe as aprendizagens com os demais membros da equipe. Discuta as 

estratégias e alternativas para aplicá-las a situações semelhantes no futuro. Busque o 

consenso para a experiência vivenciada, explorando o maior número de percepções 

existentes na equipe. Tente identificar entre as diferentes opiniões o ponto de 

convergência ou, pelo menos, o mínimo denominador comum com o qual todos 

concordem, capaz de integrar e de orientar a equipe na realização de seus propósitos.  

Muitas vezes uma crença racionalmente capenga, mas capaz de integrar pessoas, é 

politicamente superior a uma doutrina cientificamente precisa que não construa a 

unidade de pensamento e de vontade.  

As rupturas na moral e na coesão da equipe, nas suas práticas e em seus precedentes, 

nas normas e nos procedimentos, confundem as pessoas e as desviam dos objetivos. O 

gerente será capaz de tomar decisões mais eficazes, se desenvolver um profundo 

sentimento, compartilhado em equipe, de busca obsessiva de realização das prioridades 

e de preservação da inteireza e da integridade dos valores fundamentais da cultura do 

trabalho conjunto e solidário.  

Evite a confusão e a anomia geradas pelas rupturas, clarificando valores e redefinindo 

prioridades. Não se afaste do propósito comum, mesmo que tenha de trilhar percursos 

não desejados anteriormente. Ao se deparar com obstáculos, trate de superá-los para 

construção do consenso de soluções alternativas. Não se sinta compelido a tomar 

decisões de bate-pronto. A reflexão é o prelúdio da ação. Mantenha a serenidade para 

desfrutar do conforto de diferentes opções de solução para a crise, antes de se atirar a 

uma delas.  

Tolerância à ambiguidade, abertura à criatividade e à inovação, capacidade de 

adaptação rápida e permanente à mudança são posturas que muito contribuem para 

desenvolver individual e coletivamente a flexibilidade, o foco no que é essencial e não 

apenas no que é importante, a percepção das oportunidades, a aprendizagem a partir da 

experiência, a atitude positiva diante da vida, a aceitação das diferenças, a legitimação 

da tomada de decisão por consenso, a preservação dos valores e a manutenção do 

propósito comum original.  

É quase lugar-comum o conceito de administrar como obter resultados por meio de 

pessoas. Não há organização sem pessoas, pessoas se relacionando com outras pessoas 

para a consecução de objetivos. As pessoas são uma das características universais das 

organizações. Fazem parte da sua natureza. Os maus gerentes não compreendem esta 

peculiaridade. Pretendem tirar as pessoas das organizações no pressuposto de acabar 

com os problemas, otimizar lucros e resultados, melhorar a produtividade. Utilizam-se 

dos desvios de aplicação de downsizing, da terceirização, da reengenharia e da 

qualidade total, do enxugamento dos quadros, da redução dos níveis organizacionais e 

da 
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demissão incentivada, assim como os médicos medievais praticavam a sangria para 

curar seus pacientes.  

Não há organização sem pessoas, assim como não há vida humana sem sangue. Os 

médicos da Idade Média - ou seriam curandeiros? - matavam os seus pacientes por falta 

do fluxo da vida, assim como os maus líderes liquidam o capital humano das 

organizações, diferencial competitivo na sociedade do conhecimento, por anorexia 

corporativa.  

Assim é, e assim será, estrategicamente decisivo para a vida das organizações, a 

capacidade da liderança de extrair a contribuição e a participação de seus colaboradores, 

agregando em equipe a sinergia de suas habilidades, conhecimentos, valores e talentos 

para a realização do propósito comum. Construir um clima de trabalho em equipe e em 

interequipes, que assegure o envolvimento e o comprometimento, a abertura e a 

franqueza, a troca autêntica e genuína do feedback espontâneo e não-censurado, o fluxo 

livre de informações, a superação das barreiras e dos preconceitos.  

A organização e a disciplina do trabalho em equipe são, também, dimensões 

fundamentais do comportamento individual, grupal, intergrupal e organizacional, que 

conduzem à obtenção ótima e excelente do desempenho das pessoas trabalhando em 

conjunto de forma solidária. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em 

melhorar. A busca da excelência organizacional não deve ser um objetivo, uma meta a 

ser cumprida. E, sim, um hábito, uma atitude, uma postura de indivíduos e de grupos 

que, democraticamente, atuam na sinergia do trabalho em equipe.  

No mundo das organizações, cada vez mais vai se exigir qualidade de trabalho em 

equipe, mas, simultaneamente, será ainda maior a cobrança pela melhoria do 

desempenho do trabalho individual. Andarão os dois juntos, havendo crescente 

necessidade de acordo, cooperação e sinergia entre eles.  

3. Nem sempre o novo e o mais adequado!  

Kwame Nkrumah, líder da independência de Gana no final dos anos 50, do século 

passado, mandava aperfeiçoarem-se no Brasil os seus médicos e outros profissionais. 

Motivo: a realidade brasileira era mais próxima de seu país e de seu povo do que os 

interplanetários, sofisticados e caríssimos consultórios e laboratórios médicos londrinos 

ou californianos que seu pobre pais não podia comprar.  

Uma geração depois, o Brasil ainda segue critério rigorosamente inverso.  

Nossos estudantes leem (quando leem...) tratados mirabolantes sobre fórmulas, 

processos e aparelhagens que a maioria jamais terá oportunidade de ter acesso, e, às 

vezes, nem mesmo de ver. E é exatamente isto o que ainda ocorre,  
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também, na área de administração, no mundo das organizações e no cotidiano do 

trabalho.  

Não seja você também mais um daqueles que, tal qual "Alice no País das Maravilhas", 

saem por aí, montados em seus canudos de pergaminho, a planejar projetos em 

tecnologia de ponta na maioria das organizações em que - não só por falta de visão, mas 

principalmente por falta de recursos - a contabilidade ainda é do tempo do guarda-

livros.  

O gerente precisa saber aplicar a tecnologia apropriada ao contexto organizacional, isto 

é, aquela que ao ser escolhida não leva em conta apenas o estado da arte, mas também 

as peculiaridades da cultura organizacional na qual será utilizada.  

Enfim, tecnologia apropriada não é, necessariamente, aquela correspondente ao último 

avanço tecnológico, mas a que possibilita à organização autonomizar-se, dar o passo 

seguinte sozinha. A desconsideração dessa dimensão cultural muitas vezes obriga as 

organizações a avaliarem as aplicações· de tecnologia da moda mais pela relação do 

custo/malefício do que do custo-beneficio, tantas são as repercussões disfuncionais que 

provocam.  

4. O desempenho insatisfatório resiste a mudança  

Uma das causas originárias dos maus comportamentos no trabalho é a inabilidade 

psicológica para aceitar e conviver com a mudança, que é uma presença constante nos 

ambientes de trabalho. No entanto, muitos colaboradores simplesmente recusam-se a 

interagir com ela, em alguns casos até fingindo que ela não existe. A razão é óbvia: têm 

medo; preferem ignorá-la.  

A baixa autoestima dos colaboradores não lhes dá a confiança necessária para que sejam 

capazes de sobreviver no mundo do desconhecido que o processo de mudança engendra 

dia a dia.  

Resistir à mudança é uma atitude natural e previsível diante de tais circunstâncias. Na 

verdade, normalmente as pessoas mais afirmativas, as bem-sucedidas no que fazem, 

tendem de inicio a serem as mais resistentes à alteração do status quo. Elas trabalham 

bem e obviamente não têm quaisquer razões para colocar em risco o que conquistaram 

por seu próprio esforço e dedicação. Entretanto, se a mudança é inevitável e se mostra 

positiva e produtiva, os colaboradores mais competentes deixam de resistir, aderem à 

nova ordem e tentam extrair do novo o melhor que podem. Adaptam-se com facilidade 

ao novo tempo e se integram à realidade cambiante.  

É claro que talvez preferissem não mudar, mas são suficientemente confiantes em suas 

competências e habilidades para serem também bem-sucedidos no novo ambiente.  
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Colaboradores de desempenho insatisfatório não têm essa postura de adaptação ao novo. 

Muitas vezes até de forma neurotizante resistem à transformação da realidade em que 

vivem. Para eles, a mudança é essencialmente negativa, traz em si germe da 

deterioração do ambiente a que estão adaptados. Ela significa a perda do conforto e da 

tranquilidade de que desfrutam. Muitas vezes podem até não estar satisfeitos com a 

realidade à qual se integram, mas, pelo menos, conhecem-na e sabem perfeitamente 

com o que estão lidando. Convivem com a certeza de relações estáveis, infensos aos 

sobressaltos do inesperado.  

Ademais, é preciso que se compreenda que para eles aceitarem a mudança, de certa 

forma significa que rejeitem o que atualmente fazem. Talvez a aquiescência implícita, 

pelo menos em suas cabeças, de que o que fazem possa estar errado é inaceitável ou 

obsoleto.  

Aceitar a mudança é também uma prova adicional para os colaboradores de maus 

comportamentos ou de hábitos inadequados no trabalho de que não são valorizados e 

respeitados pelas suas organizações. Isto reforça neles a eclosão do sentimento de 

vitimização ou da síndrome de herói-sofredor, em que se veem permanentemente 

subjugados por um processo organizacional que lhes é adverso, em que não são sujeitos 

de seu próprio destino.  

Vencer a Resistência  

É preciso que o gerente seja suficientemente sensível e capaz de agir no sentido de fazer 

os membros de sua equipe aceitarem a mudança em vez de a utilizarem como 

combustível para reforço de seus maus comportamentos, hábitos inadequados e 

desempenho insatisfatório.  

Explique e Interprete  

Jamais pressuponha que os membros de sua equipe compreendem o porquê e como se 

processará a mudança. Explique em detalhes, mesmo o que lhe possa parecer 

exageradamente óbvio. Por que a mudança é necessária e o que ela significa para a 

organização e eles? Enfatize os seus benefícios e descreva com objetividade e clareza os 

seus riscos e desconfortos. Não perca de vista que o seu objetivo não é obter a 

aprovação ou ganhar a adesão dos colaboradores à mudança pretendida, mas ajudá-los a 

compreender e prepará-los para o que está acontecendo.  
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Ouça com Empatia  

Dedique-se a identificar, compreender e ajustar as percepções de perda, medos ou 

ressentimentos dos membros de sua equipe à mudança. Não se lance no "oba-oba", em 

um discurso apressado de animação e de incentivo em favor da mudança antes de os 

colaboradores terem tido a oportunidade de explicitar os seus questionamentos e 

preocupações.  

Se você fracassar em ouvi-los ativa e interessadamente, em compreender as suas razões 

visando a esclarecê-los, adicionará um bocado de lenha na fogueira dos ressentimentos 

e aumentará desnecessariamente as resistências à implantação do novo.  

Avanços graduais  

Faça ajustamentos ou acomodações graduais de curto prazo nos processos de • trabalho. 

Suavize o impacto da mudança de uma situação para outra. Dê dois passos à frente, mas 

não hesite em recuar um, aceitando as ponderações e os questionamentos dos 

colaboradores, para logo a seguir avançar mais dois passos, mesmo que tenha que 

novamente efetivar um recuo tático na estratégia de intervenção que realiza em sua 

equipe. Avanços graduais possibilitam espaço para feedback de todos os envolvidos, 

reduzindo as resistências e o sentimento de vitimização ou de impotência diante do 

irreversível.  

5. Estabeleça níveis de responsabilidade por resultados  

Os seus colaboradores devem ter clara consciência sobre o que deles se espera - o que 

ganharão se forem bem-sucedidos, o que perderão se falharem e como os resultados 

alcançados serão aferidos e avaliados. É de absoluta responsabilidade de o gerente 

diligenciar para que todos os recursos necessários à consecução dos resultados sejam 

fornecidos aos membros de sua equipe, de sorte que a insuficiência não seja alegada 

como desculpa para justificar eventuais insucessos.  

6. Outros artifícios para tomar a mudança aceitável  

Não surpreenda a sua equipe com as mudanças a serem implementadas. Comunique 

desde o inicio o que vai acontecer, discuta e rediscuta as suas causas e consequências 

para que elas se tomem bem compreendidas e assimiladas. Faça com que todos tomem 

conhecimento do que está por vir e de como isso  
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deverá ser processado. Dissipe as preocupações e o natural "pé atrás" diante do novo.  

Avalie a profundidade e a magnitude das alterações que ocorrerão no ambiente de 

trabalho. Não cometa o equívoco de somente informar parte da verdade, mostrando, por 

exemplo, apenas alguns aspectos das alterações a serem empreendidas, como a ponta 

visível de um iceberg, para posteriormente lançar sobre todos o resto do processo em 

curso. Certamente eles ficarão desconfiados e ressentidos.  

Não renegue as realizações do passado para afirmar a necessidade de impor o novo. A 

mudança não deve ser vista como um repúdio aos êxitos de ontem, mas como uma 

forma de melhor construir o futuro.  

Desenvolva a autoconfiança dos funcionários, passando para eles a sua convicção de 

que os julga capazes de realizar a mudança pretendida.  

Crie espaços para discussão do "como" encetar as transformações. Envolva-se no 

"como" realizá-las com sucesso. Eles certamente têm muito a contribuir.  

Crie para todos oportunidades de desenvolver seus conhecimentos, habilidades e 

atitudes, e dessa forma deixe-os capazes de absorver as novas maneiras de realizar o 

trabalho.  

Compatibilize a discussão das mudanças em processos com ações efetivas. Justaponha o 

dizer e o fazer, a palavra e o gesto. A comunicação é importante, desde que não seja 

utilizada como cortina de fumaça pelos "adoradores da inércia" para paralisar a 

mudança através de intermináveis e estéreis avaliações.  

Acompanhe os avanços parciais e incrementais que obtiver. Acredite em resultados 

produzidos pelos esforços individuais ou grupais. Não superestime as declarações de 

intenções vazias de resultados.  

Comemore as pequenas vitórias à medida que elas ocorrem. Não aguarde o fim do 

processo de mudança para só então reconhecer os êxitos das etapas vencidas.  

Questione as resistências à mudança. Verifique se são legítimas e válidas.  

Costumam ser contagiosas. Minam a motivação de toda a equipe, afetando o empenho e 

o moral de seus membros.  

Responda rápido e positivamente aos questionamentos suscitados. Viva intensamente a 

mudança que você próprio preconiza. Se você não faz o que diz, certamente estimula o 

florescimento de dúvidas e desconfianças sobre a validade do que propõe. 
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IV - O AMBIENTE ADEQUADO PARA  

O TRABALHO PARTICIPATIVO  

 

1. Construa um ambiente de trabalho propício a participação  

As organizações dinâmicas estimulam os seus colaboradores a participar do processo 

decisório. Isto, no entanto, não significa que eles sempre tenham autoridade para tomar 

as decisões estratégicas.  

É preciso diferenciar a delegação da autoridade para tomar decisões e o empowerment 

dos funcionários. O líder de uma organização dinâmica deve saber distinguir os dois 

conceitos e operar em função deles.  

Delegação é o ato de transferir para alguém de dentro da organização a autoridade para 

tomar decisões. Geralmente é delegada uma tarefa ou atribuição específica por um 

determinado tempo a uma pessoa ou equipe em particular. Realizada a delegação, o 

gerente deve apoiar as decisões que resultarem das tarefas delegadas, a não ser que a 

organização corra sérios riscos, caso não possa absorver os equívocos eventuais que 

venham a ser cometidos.  

Empowerment é o processo pelo qual os colaboradores participam de todo o processo 

decisório e o influenciam, mas não se responsabilizam necessariamente pelas decisões 

estratégicas.  

O poder dos participantes no processo tem origem no valor que as suas contribuições 

têm para afetar a escolha final do tomador de decisão e influenciá-la.  

O processo se dilui por todas as direções da organização-lateral, de cima para baixo e de 

baixo para cima. O gerente pode, por exemplo, comprometer os membros de sua equipe 

nas decisões que lhe são afetas. Um colaborador pode influir na percepção que tem de 

terminado problema, ou outro colaborador pode e deve influenciar na decisão que lhe 

foi delegada por sua liderança.  

 Em qualquer equipe pode haver diferentes complexos de interação para a to-

mada de decisão. A  decisão pode ser eu-sozinho, ou eu-com-alguns, o alguns-com-

todos ou mesmo o todos-com-todos.  Tudo vai depender da legitimidade e do consenso 

que o decisor ou os decisores têm para a tomada de  decisão. A equipe, em cada 

situação específica, é que legitima a decisão tomada, quer seja apenas do  gerente, com 

a participação de alguns, ou de todos.  
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 O ambiente de trabalho democrático não decorre de quem decide, mas de como 

as decisões são  tomadas e, portanto, qual o seu nível de consenso e legitimidade 

entre os membros da equipe.  

A natureza da interação entre os participantes da equipe é recíproca. Ninguém consegue 

genuinamente envolver e comprometer a outrem num processo decisório sem 

compreender e discutir as suas opiniões e sugestões, assim como ninguém pode sentir-

se envolvido e comprometido com o que for decidido, se o tomador de decisões não 

estiver aberto e receptivo às observações que lhe são feitas pelos demais.  

A democracia interna em equipes dinâmicas é a participação, por explicação, do debate, 

do diálogo, da troca autêntica de pontos de vista, da busca do consenso, do encontro de 

perspectivas.  

Construir um ambiente democrático de trabalho propício à participação requer o 

estabelecimento e a manutenção continuada de atitudes e comportamentos de mútuo 

respeito entre as partes.  

O participante precisa agregar competência à equipe e exibir uma folha de serviços 

relevantes ao processo decisório grupal. O gerente, em contrapartida, precisa valorizar a 

participação de cada um e estar disponível às contribuições recebidas.  

Desde que o gerente esteja aberto à participação, os membros das equipes devem decidir 

se estão dispostos e se são capazes de oferecer reais contribuições ao processo decisório 

grupal.  

O papel do gerente é ouvir, avaliar as informações e contribuições que obteve e tomar as 

decisões que lhe competem. Já que tem a última palavra nas decisões estratégicas, o 

gerente tem a responsabilidade de explicar plena e respeitosamente aos participantes de 

sua equipe as razões que o levaram a seguir por um caminho em detrimento de outros. 

Se as explicações não forem claras e convincentes, é melhor que se prepare para a perda 

de participação de seus subordinados nas tomadas de decisão futuras.  

Como etapa final de implementação de um processo decisório democrático em equipe, 

os participantes naturalmente não só devem apoiar as decisões tomadas, como também 

reafirmar lealdade ao gerente e a toda a equipe, fixando novas etapas de 

aprofundamento das interações entre si.  

Construir um ambiente de trabalho democrático e participativo pode ser longo, 

cansativo e trabalhoso. Frequentemente, requer uma melhoria dos níveis de educação, 

aconselhamento, treinamento, consultoria e gestão do conjunto da equipe e de seus 

integrantes, individualmente. Mas, em contrapartida, também oferece excelentes 

retribuições e retornos.  
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Não force o empowerment  

o empowerment resulta no encaminhamento de soluções mais viáveis e factíveis, em 

especial em um tempo de incerteza de relações produzida pela competitividade e pela 

globalização. Aumenta o envolvimento e o comprometimento dos colaboradores nas 

decisões tomadas, independentemente dos níveis e das funções. Fomenta a confiança 

mútua e a credibilidade e estimula a participação cooperativa no trabalho em equipe. 

Amplia, aprofunda e dissemina as comunicações verticais e horizontais por toda a 

organização. E, certamente, desenvolve um clima organizacional em que os conflitos 

podem ser administrados e tratados com abertura, franqueza e sinceridade, já que o 

complexo ético do relacionamento interpessoal e intergrupal passa a ser o "ganha-

ganha", ou seja, a gestão cooperativa das diferenças.  

Muitas vezes os gerentes, por falta de empatia, pressupõem que os membros de sua 

equipe reagirão automaticamente de forma positiva aos seus planos e desejos de 

descentralização ou delegação de tarefas, ao enriquecimento do trabalho ou à 

transferência de parcelas significativas de poder, responsabilidade e autoridade. Não 

percebem a realidade das relações de trabalho como os subordinados o fazem, mas 

como perceberiam se fossem subordinados. As percepções das pessoas também variam 

em função da localização geográfica e funcional que ocupam na organização.  

O gerente e os membros de sua equipe devem estar dispostos a construir e a manter 

juntos e de forma compartilhada um processo sistemático de transferência de poder e de 

autoridade. A disposição psicológica dos membros da equipe para participar desse tipo 

de processo depende, em geral, de três condicionamentos principais vistos a seguir:  

1.  Os colaboradores precisam acreditar que o gerente está de fato aberto às questões 

suscitadas por eles. Tal credibilidade decorre amplamente da experiência anterior 

que têm com o gerente, de como ele responde hoje e de como respondeu ontem à 

proposição de suas ideias, criticas e sugestões. A biografia do relacionamento líder-

liderados facilita ou dificulta a implementação do empowerment.  

2.  Os membros da equipe precisam confiar na capacidade de o gerente tomar decisões 

consistentes e adequadas. Um gerente errático, inseguro ou contraditório não 

estabelece um clima de confiança capaz de implementar uma cultura de 

empowerment de seus liderados. Dissemina a certeza de que apenas o faz para "se 

livrar do abacaxi", que pretende tão somente "ficar à toa", enquanto eles - 

subordinados - ficam com toda a carga de trabalho.  
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3.  Finalmente, os membros da equipe devem perceber que a decisão do empowerment 

terá consequências significativas para eles como pessoas e profissionais, para toda 

a equipe e até para o conjunto da organização.  

As pessoas desejam participar do que é importante, têm o sentido de contribuir e de 

integrar uma equipe que vence. Se não perceberem que o empowerment é de fato 

importante, dificilmente se engajarão com convicção e empenho no exercício de novas 

tarefas e responsabilidades. Proferirão manter o status quo. Farão apenas o que é de 

rotina para se manter na organização.  

2. Atitude: o segredo da vida  

Quando Deus criou o Homem à sua imagem e semelhança, mandou convocar todos os 

anjos para uma reunião de discussão e aconselhamento.  

Queria obter a opinião deles sobre a ideia de dotar o Homem do conhecimento do 

segredo da vida. Pediu a todos os presentes sugestões sobre onde esconder esse precioso 

segredo, de sorte a que só fosse encontrado pelas pessoas efetivamente dedicadas e 

merecedoras de tamanho privilégio.  

Um anjo logo sugeriu que o segredo deveria estar escondido nas profundezas do oceano. 

Já outro disse que deveria estar nas entranhas da Terra. Um terceiro anjo propôs que o 

segredo deveria ser hermeticamente encaixotado bem próximo do céu, no pináculo da 

mais alta montanha da Terra, na região a mais inóspita, isolada e inacessível. Um quarto 

anjo, no entanto, apresentou uma opinião inteiramente diferente. Disse ele: a espécie 

humana é muito trapaceira e ardilosa. Logo alguém submergirá às profundezas do 

oceano, cavará as entranhas da Terra e escalará as mais altas montanhas. Devemos 

esconder o segredo num lugar em que o Homem jamais sonhe procurar: dentro dele 

próprio. Deus concordou e assim foi feito!  

Cada um de nós possui o mais precioso dos privilégios dado por Deus. Está exatamente 

dentro de nós mesmos: a nossa atitude diante da vida.  

A vida é sempre uma sucessão inesgotável de escolhas. Temos a liberdade ou o livre- 

arbítrio de escolher cotidianamente entre o bem e o mal, entre o suicídio e a vida, entre 

o amor e o ódio, entre o desespero e a esperança, entre a realização de objetivos de curto 

ou de longo prazo, entre o otimismo e o pessimismo. Como pessoas, podemos também 

influenciar positiva ou negativamente a outras pessoas a realizarem as suas escolhas. 

Mas a escolha fundamental, aquela que determina a nossa trajetória existencial é a 

atitude que assumimos diante da vida. A escolha da atitude é apenas nossa e é 

determinante de nosso destino. O segredo da vida está em nós, mesmo quando nos 

recusamos a aceitar tal evidência.  
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Até onde queremos chegar depende essencialmente de nossa atitude. É claro que 

circunstâncias especiais são necessárias para que os nossos sonhos se realizem, pois, 

evidentemente, não são decorrentes apenas de nossos desejos e vontades. Mas as 

circunstâncias de todos os matizes só podem ser superadas se administrarmos as nossas 

vidas com uma atitude permanente de sucesso e de otimismo. Não é que não devamos 

procurar platôs mais elevados e desafiantes. Antes de tudo, porém, é preciso tentar 

compreender melhor o platô em que se está.  

Um dos exemplos que mostra a importância da atitude, bem como a futilidade da busca 

constante de objetivos inatingíveis, consiste naquela pessoa que se sente escravizada, 

capturada numa caixa. A ideia para conseguir a liberdade é fazê-la sair sem quebrar a 

caixa, isto é, aprender a libertar-se de dentro da própria caixa antes de tentar libertar-se 

fora dela. Se não se é livre dentro da caixa em que se está, também não se será fora dela. 

Sempre que se quebra uma caixa haverá outra ainda maior que a envolve. E depois 

ainda outra. E assim sucessivamente. Nunca estamos completamente livres de caixas 

internas ou externas.  

É a atitude, não a aptidão, que determina a altitude existencial a ser alcançada por 

alguém na trajetória da vida.  

Pelas nossas atitudes, somos responsáveis pelo que somos e temos o poder de fazer de 

nós mesmos tudo o que desejarmos ser. O que mais vale no ser humano é a capacidade 

de insatisfação com as limitações que cerceiam o seu caminho e a determinação que 

tenha para superá-las.  

A compreensão da realidade objetiva, tão bem preconizada pelas teorias gerenciais, 

nunca é toda a realidade - é apenas parte dela. Se ficarmos restritos a ela, uma vez que 

só ela se presta a ser observada e testada, estaremos abandonando toda a realidade 

subjetiva constituída pelo nosso mundo interno, a nossa vivência pessoal, a opção de 

valores, o conjunto de conhecimentos e de necessidades que governam a nossa 

existência.  

É preciso, por isso, não se deixar abater: ao escapar de uma limitação, simbolicamente 

representada por uma caixa, descortina-se o ceticismo de um novo cenário.  

Nem sempre somos capazes de equilibrar equitativamente a dedicação que devotamos 

ao trabalho, à família e às organizações comunitárias das quais participamos. 

Compreendemos com dificuldade que a disponibilidade compartilhada é fundamental ao 

equilíbrio existencial. Cada dimensão de per si importa muito. Privilegiar uma delas 

sem considerar as demais nos conduz a um equívoco de avaliação, já que são 

intimamente relacionadas.  

É bem possível que a expressão equilíbrio nos conduza a uma visão estática da questão 

em vez de a um processo dinâmico e permanente de interação.  
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A falta de equilíbrio decorre da ponderação excessiva que se possa estar conferindo a 

uma delas em detrimento das demais.  

Quais são os princípios existenciais que para você, como pessoa e gerente, realmente 

contam? Como agir em função das escolhas prioritárias? É também possível que as suas 

expectativas em relação ao trabalho, à família e à comunidade não sejam realísticas, 

estejam em verdade acima de suas possibilidades objetivas. Se assim for, provavelmente 

você não as está percebendo com adequação.  

O comportamento fundamentado em expectativas irrealísticas leva a comportamentos 

igualmente inadequados à realidade objetiva da vida, onde quer que seja. É preciso que 

examinemos com perspicácia a nossa própria realidade no intuito de construir um novo 

caminho que otimize as nossas escolhas existenciais e que contribua para minimizar o 

desperdício de esforços e de energia, de tempo e de dinheiro, de preocupação e de 

dedicação a questões que não são importantes para transformar o nosso presente 

indesejado num novo futuro.  

3- Espere o inesperado  

A fecundidade do inesperado é capaz de surpreender as previsões do mais arguto 

analista. Não basta ao gerente apenas desenvolver em conjunto com a sua equipe a 

maior quantidade possível de cenários capazes de antecipar a chegada do imprevisto, 

criando as alternativas para superá-lo. É preciso, acima de tudo, uma nova atitude, uma 

abertura psicológica e uma prontidão à mudança para aceitar o novo como inevitável e 

trabalhar com ele como sendo parte do cotidiano gerencial.  

Uma atitude mental centrada apenas no racionalismo dificulta a capacidade de o 

individuo enfrentar o inesperado. É preciso emoção, uma disposição psicológica para 

obter satisfação da ambiguidade, de buscar na incerteza a certeza, no incerto o certo. A 

única certeza é a mudança, pois mesmo o que funciona bem já está obsoleto. Sempre 

haverá formas melhores de fazer o que já é bem-feito.  

Essa postura pessoal é sobremaneira relevante, quando se constata que todo o processo 

de socialização a que somos submetidos (desde a mais tenra idade, na família, na escola, 

na igreja, no clube, na faculdade) é conducente à formação de posturas voltadas para a 

permanência das coisas e para a certeza das relações, e, quando muito, para apenas 

aceitar a mudança gradual e evolucionária.  

Temos uma incapacidade treinada para conviver com o novo, mais ainda com o 

inesperado, pois fomos formados, reformados - e, por que não dizer, de- 
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formados - para um cotidiano pressupostamente estável, de mudanças apenas 

incrementais.  

O gerente precisa, assim, em primeiro lugar, aceitar que antes de exigir a mudança dos 

outros, dos membros de sua equipe, ele próprio deve processar a mudança de suas 

atitudes. A verdadeira e definitiva mudança é a automudança, assim como o grande 

encontro da vida é o autoencontro. É o encontro do individuo consigo mesmo.  

Se o gerente não estiver disposto à automudança, isto é, a conscientizar-se das reais 

concepções que dirigem o seu comportamento, e se não proceder a um auto diagnóstico 

comportamental, tomando-se mais objetivo e consequente em suas ações, como ele 

poderá exigir a mudança dos outros? Como poderá dirigir-se ao encontro dos membros 

de sua equipe para construir uma interação democrática, de busca de consenso, de 

participação e de contribuição? Como fecundará uma cultura de realização individual e 

coletiva em sua equipe de trabalho?  

Como educador, responsável direto pelo desenvolvimento de seus liderados, o gerente 

precisa intervir para que aprendam a analisar, a compreender melhor a dinâmica das 

mudanças e a enfrentar o inesperado. Encorajá-los a aceitar a ambiguidade e a conviver 

com a incerteza. Desenvolver neles uma competência psicológica treinada para esperar 

o inesperado como parte inerente à dinâmica da vida nas organizações.  

Dedique maior atenção ao processo sinérgico de aprendizagem em equipe, mais do que 

aquilo que a equipe sabe individual ou coletivamente. A equipe deve construir-se em 

uma comunidade de aprendizagem, em que o conhecimento compartilhado é o 

diferencial competitivo.  

Perceba nas disfunções, nas rupturas ou nas descontinuidades de hoje, as possibilidades 

do amanhã. Lembre-se: o extravagante de ontem é o senso comum de hoje, e, 

certamente, será a obsolescência de amanhã. Substitua a reflexão excludente de uma 

alternativa pela apreensão holística da realidade - pense e reflita sempre como o "e", de 

inclusão, de uma alternativa "e" outra.  

Reconheça que há atividades, tarefas e hábitos que precisam ser superados, deixados de 

ser praticados. Dar mais vida ao que não mais atende aos requisitos de hoje ou de 

amanhã, por mais significativo e importante que tenha sido no passado, somente desvia 

esforços do que realmente gera resultados, institucionalizando o erro.  

Faça todas as experimentações que julgar pertinentes, tente todas as alternativas na 

busca permanente pela melhoria, mas não deixe de preservar os princípios básicos e a 

identidade individual e grupal de sua equipe. Estas são inegociáveis. Assuma a 

responsabilidade de construir o futuro, definindo e implementando uma estratégia de 

intervenção planejada de mudanças. Como  
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disse Geraldo Vandré, em Pra não Dizer que não Falei de Flores, "esperar não é saber, 

quem sabe faz a hora, não espera acontecer".  

Pare de viver a síndrome do herói-sofredor, sentindo-se penalizado por si próprio, como 

se todas as artimanhas da vida estivessem sempre se articulando para lhe dificultar a 

existência e complicar o que poderia ter sido fácil.  

Dependa menos do gesto ou da palavra e concentre-se na ação, que garante os 

resultados. Abandone a focalização romântica das intenções, e concentre-se nas ações 

objetivas.  

Busque sempre as parcerias, deixe de agir como se somente uma pessoa ou mesmo um 

grupo pudesse realmente resolver as questões importantes apenas por ações isoladas. 

Esteja sempre fazendo a costura, a interseção entre as atividades e as pessoas.  

Enfim, desenvolva um clima de trabalho em que as surpresas da vida não mais 

surpreendam a sua equipe. O inesperado passa a ser integrado à rotina do cotidiano.  

4. A i1usao da mudança  

As percepções são, num só tempo, fonte e limite do comportamento humano. O mundo 

percebido condiciona significativamente a maneira como as pessoas se comportam. A 

visão ou a fotografia que uma determinada pessoa faz da realidade influencia as suas 

decisões e ações.  

Assim, caso se pretenda efetivar uma mudança genuína no comportamento individual 

ou no desempenho organizacional, há que se enfocar precipuamente as percepções que 

as pessoas têm da realidade para, só então, implementar a real mudança. De nada 

adianta tentar mudar comportamentos desfocados das percepções que condicionam 

esses mesmos comportamentos.  

Na verdade, os comportamentos individuais ou os desempenhos organizacionais, as 

maneiras de agir ou de reagir de uma pessoa, as práticas administrativas adotadas numa 

empresa, as rotinas, os hábitos e os procedimentos são fundamentalmente condicionados 

pelas percepções que as pessoas que a integram compartilham em sua convivência 

cotidiana, dentro do ambiente organizacional.  

Não se iluda com a mudança, que decorre, na maioria das vezes, do sucesso de curto 

prazo, geralmente obtido pelas organizações que alteram procedimentos ou estabelecem 

novas normas de conduta decididas, formuladas e implementadas de cima para baixo. 

Em geral, o resultado positivo de curto prazo traz consigo o germe da contra mudança, 

da contracultura, que logo vai desencadear em retrocesso que descaracterizará dentro de 

pouco tempo os pseudo-avanços conseguidos.  
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A maioria das pessoas percebe a mudança de forma tão ameaçadora que tem dificuldade 

em avaliar adequadamente o impacto que ela apresenta em sua vida pessoal e 

profissional. Tal dificuldade de percepção normalmente acarreta problemas para o 

ambiente organizacional. As pessoas superestimam ou subestimam o impacto e as 

repercussões das mudanças que vivenciam. Não conseguem ser objetivas na percepção 

da realidade. Preferem atrelar-se à ilusão da continuidade ou da permanência das 

situações já estabelecidas.  

O sucesso é doce. As situações bem resolvidas no passado tendem a influenciar o nosso 

comportamento, mesmo diante de situações completamente distintas. Tendemos a 

repetir no presente o que deu certo no passado. Aliás, o futebol brasileiro é pródigo em 

exaltar a máxima de que "em time que está ganhando não se mexe". Não se percebe 

que, muito pelo contrário, são exatamente os que estão na frente que mais necessitam de 

critica e de avaliação, com o objetivo de mudar o que não funciona tão bem, melhorar 

ainda mais o que já está bom, ou, até, passar a fazer de outra forma o que já é bem-feito, 

para garantir a continuidade dos resultados positivos. Quem não sabe manter a dianteira 

acaba inexoravelmente ultrapassado. A nata do leite que está em cima é a que primeiro 

azeda.  

Não incorra na doce ilusão daqueles que se julgam capazes de proceder à mudança 

apenas porque dispõem de um bom plano ou porque incidem no equívoco de 

superestimar as repercussões de uma ação pontual. Por exemplo, um seminário de 

desenvolvimento gerencial ou uma nova sistemática de avaliação de desempenho 

acabam sendo, muitas vezes, experiências malsucedidas pelo excesso de expectativas 

que se agrega em tomo delas.  

A vida das organizações não pode ficar sujeita ao sabor das circunstâncias das soluções 

messiânicas do tipo "bala de prata", "tudo ou nada", "vai ou racha". A mudança 

organizacional não é uma ação episódica, salvacionista, mas a implementação 

sistemática de uma estratégia planejada de intervenção na cultura da organização. O 

processo de mudança não é de ninguém, é de todos que dele têm de participar. Não tem 

dono, portanto, não pode ter heróis. Cuidado com os líderes-heróis: eles são tão mais 

perigosos quanto mais acreditam que sejam heróis. Para alcançar o futuro é necessária a 

energia emocional e intelectual de todos da organização. A mudança é um ato de 

solidariedade coletiva, e não o produto da vontade solitária de alguém. Se assim não for, 

será apenas uma simples ilusão.  

5. O Que e lógico não e psicológico  

O simples fato de que uma diretriz seja, em termos objetivos, justa ou lógica não 

garante que todos a vejam da mesma forma. As pessoas não reagem a  
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um mundo objetivo, mas ao mundo das suas percepções. O que é lógico não é 

necessariamente psicológico.  

O erro é presumir que os valores, preferências e percepções da gerência, e a lógica que 

suporta o seu comportamento, são compartilhados por aqueles que implementam 

políticas e diretrizes. Frequentemente não o são. As concepções gerenciais constituem 

uma espécie de teoria do comportamento humano nas organizações (muitas vezes não-

conscientizada) sobre a natureza do ser humano na situação de trabalho e as estratégias 

adequadas para lidar com ela.  

Algumas características da sociedade em que vivemos, e a dinâmica das organizações 

como parte dela, encontram-se de tal modo estabelecidas, arraigadas em nós, são tão 

penetrantes, que não conseguimos imaginar que possam ser diferentes. Como o ar que 

se respira, passam a fazer parte da nossa natureza, da própria vida. Assim, se uma 

organização aspira realizar uma mudança fundamental, ela deve mudar os fundamentos 

sobre os quais se apoia. Por exemplo: se deseja sobreviver, deve estar disposta a ver 

muitas de suas unidades morrerem. Renovar-se não é uma operação simples, 

automática. É um processo que passa por autocríticas dolorosas, muitas vezes 

constrangedoras.  

Aqueles empenhados em transformar as relações existentes e o quadro de circunstâncias 

que determinou a necessidade da mudança precisam criticar-se reciprocamente, 

reeducarem-se uns com os outros.  

O sucesso da transformação depende da abertura, da transparência e da franqueza 

asseguradas uns aos outros. A verdadeira mudança passa a depender cada vez mais do 

pluralismo e da diversidade. O hábito de pensar de um lado só deforma a percepção, 

turva o raciocínio, desvia o foco, contamina a emoção, gera hemiplegia intelectual.  

A mudança, por definição, requer esforço. Este, por sua vez, exige uma direção e um 

sentido, uma ideia, uma convicção. É a convicção de que pode haver mudança para 

melhor, de que podem as condições atuais serem modificadas, a verdadeira essência do 

processo de mudança. É a convicção da esperança que nega a desesperança. É a 

propagação de uma ideia, com direção e sentido, que sugestiona, entusiasma, estimula e 

mobiliza. Produz a transformação.  

A vida é contraditória. E no emaranhado da vida não se encontra solução lógica, 

eminentemente racional, para as questões organizacionais. Elas sempre estarão 

"contaminadas" pela condição humana, suas histórias e peculiaridades próprias de cada 

um e de todas as pessoas que dela participam. O líder deve, mesmo assim, buscar como 

objetivo a ação gerencial, dotá-la da maior racionalidade possível.  

De modo geral, quanto menor a alienação dos seus membros, mais competente e 

sinergética será a equipe. Os participantes cônscios de seu papel e comprometidos com 

o que fazem trabalham mais e melhor. As organiza-  
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ções que atuam com base no trabalho em equipe facilitam a concomitância da 

ampliação da racionalidade decisória, da redução dos níveis disfuncionais de emoção e 

de comunicação interpessoal, da autorrealização e da satisfação humana.  

6. Intenção X Ação  

O líder que se dedica à concentração nas intenções ou nos desejos pavimenta 

rapidamente uma larga avenida para o fracasso. Não creio que em gestão sejam as 

intenções a dimensão mais decisiva da ação gerencial. A ética da gestão não é a ética da 

intenção, mas sim a ética da responsabilidade, da busca permanente e obsessiva por 

resultados.  

Nunca é demais aplicar o sofisma da autoridade quando se recorre a Os Lusíadas, de 

Luís de Camões: "Não se aprende, senhor, na fantasia sonhando, imaginando ou 

estudando senão vendo, tratando e pelejando".  

Formulação e execução de planos e atividades nunca devem estar dissociadas. Para 

formular é preciso saber os fins. Para executar é preciso justapor os meios. Intenção sem 

ação é devaneio. A ação sem visualização costuma trilhar caminhos não desejados e a 

levar ao erro de destino.  

Os caminhos surgem e se constroem a partir do objetivo definido. Conforme nos diz o 

poeta: "caminhante não há caminho. O caminho se faz à medida que se caminha". É o 

líder em interação com seus liderados que faz o caminho. Enquanto caminhar sozinho, 

será muito mais difícil chegar ao destino. Caminhar em equipe expressa a 

conscientização da necessidade gregária fundamental do ser humano de jamais se 

resignar em ser só, agir só, viver isolado e solitário como um eremita rabugento.  

Somente em grupo, em permanente processo de socialização, o ser humano (líder e 

liderados) se sente seguro e apoiado, forte e animado, estimulado e criativo. Lembremos 

Miguel de Cervantes: "Quando sonhamos sozinhos é apenas um sonho. Quando 

sonhamos juntos o sonho se transforma em realidade". O líder precisa compreender, e 

essa compreensão muitas vezes decorre de dolorosa vivência pessoal, que a 

autenticidade e a pureza das intenções podem inadvertidamente fazer muito mal à 

equipe, ao trabalho, às pessoas.  

Pode-se fazer muito mal tendo-se a intenção de fazer o bem. Não basta se satisfazer com 

a intenção, o líder precisa tomar-se consciente do impacto que as suas intenções, 

transformadas em ação, causam à realidade. Diz o ditado: "o inferno está cheio de bem-

intencionados".  

A intenção, assim como o bom senso, são as riquezas mais bem repartidas deste mundo 

de desigualdades. Cada um de nós precisa ser deles tão bem providos que, mesmo 

aqueles eternos insatisfeitos que querem sempre mais,  
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não costumam desejar nada além do que já têm. Não é crível que todos se enganem. Ao 

contrário, tal constatação comprova que a capacidade de bem julgar e de distinguir o 

verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é 

naturalmente igual em todos os seres humanos.  

Portanto, é óbvio, não basta ter boa intenção e bom senso, é preciso aplicá-los bem.  

7. Aprenda com o erro  

o medo é o caminho mais curto para o erro. Em vez de jogar para ganhar, o executivo 

joga para não perder. Não se esforça para acertar, mas para não errar. Fica na retranca. 

Passa a ter uma perspectiva incrementalista de obtenção de pequenas vitórias, porém 

seguras, mesmo que à custa do abandono e da perda das oportunidades. Conforma-se 

"com o feijão-com-arroz" do cotidiano e da rotina. "Faz apenas o que está no gibi", para 

não ter que se expor, ousando e desafiando o status quo, explorando as oportunidades.  

Mude radicalmente a maneira como você percebe e trata o erro, seja pessoal ou de sua 

equipe. Quando ocorrer, diga para você mesmo e compartilhe com os demais: tanto os 

erros como os acertos são passos necessários de aprendizagem para mim e minha 

equipe.  

A ordem do progresso é a mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, não muda 

coisa alguma. É "errando que se aprende". Parafraseando Bertold Brecht: "não me 

importunem, estou ocupado preparando meu próximo erro". O modo de lidar com erros 

indica a capacidade de a equipe construir um clima de maturidade e revelar novos 

caminhos.  

Se não houver tentativas, ensaios, erros e acertos também não haverá progresso, 

mudança, inovação. Todas as ideias devem ser experimentadas para que uma delas dê 

resultado. Mas só descobriremos a ideia criativa se acreditarmos em todas as demais. O 

melhor do homem é a inquietude, porque senão prevalecem a omissão, a indiferença, a 

apatia. O líder não tem compromisso com o fracasso e o erro. Deve se envolver 

permanentemente com o que está à sua volta. A insatisfação é o primeiro passo para a 

transformação e a mudança.  

É preciso, no entanto, que não nos deixemos arrastar pelo cipoal de minúcias e de 

filigranas, que não queiramos prever, com precisão matemática, a visualização de 

cenários, o momento de cada ação, a forma prática de cada decisão ou a extensão exata 

de cada lance.  

Cometo erros e equívocos sem medo de errar. Procuro acertar, mas na convicção de 

estar fazendo o melhor. Precavenho-me contra os erros e os equívocos da forma mais 

inteligente e prudente que puder. Não corro o risco pelo risco, pois me asseguro de 

redes de proteção que minimizem a incidência do  
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insucesso. Valho-me sempre da experiência dos membros de minha equipe e a de meus 

superiores.  

O líder deve naturalmente compreender que não é perfeito, que as pessoas que 

trabalham com ele não são perfeitas, e que sua organização não é nem será perfeita. 

Deve avaliar continuamente seus próprios pontos fortes e fracos, bem como os de sua 

equipe e de sua organização, com a intenção de contornar as dificuldades e liderar com 

base nas forças em todos os níveis, superando as fraquezas de cada um - inclusive de si 

próprio - com as forças dos outros.  

Admita que seus liderados possam ser capazes, ao menos potencialmente, de liderar a 

sua equipe ou mesmo a sua organização na sua ausência. Esta premissa poderá parecer 

descabidamente elogiosa para a maioria dos colaboradores e bastante depreciativa da 

indispensabilidade do gerente. Ainda assim, ela corresponde bem mais aos fatos 

demonstrados pelas pesquisas do que a hipocrisia que ainda permeia grande parte do 

folclore da administração sobre o tema.  

Não participo do jogo da vida na defensiva, restrito à busca de segurança, de 

autoproteção, de justificativas e de explicações para as derrotas. Muito menos contento-

me com os louros obtidos nas vitórias. Quero ir mais longe, para frente. Mas me 

acautelo contra o narcótico do sucesso. A vitória relaxa a critica, afrouxa a disciplina e 

deteriora o desempenho.  

O meu compromisso é com o sucesso e a vitória, mas estou pronto a aceitar quaisquer 

resultados adversos como parte do processo de participação. Tento de novo, fracasso de 

novo, fracasso melhor. Aprendo com eles e parto para outra. Sigo em frente porque 

atrás vem gente querendo me ultrapassar. Nunca é tarde para tentar o desconhecido, 

nunca é tarde para ir mais além. Começo de novo, começo outra vez e sempre será o 

começo do infinito, por mais que comece. Seremos o que o tempo nos vá indicando que 

devamos ser, de acordo com o que formos construindo, caminhando. Mas o que iremos 

ser, aonde vamos chegar, não pode ficar apenas ao sabor das circunstâncias, como um 

barco à deriva. Precisa ser uma decorrência inelutável da nossa vontade individual e 

coletiva de determinar o nosso destino.  

O verdadeiro líder é sempre um bom ator. Na crise, sabe como desencapsular as 

emoções de que necessita para vencer as dificuldades, a despeito da perplexidade que 

intimamente possa estar sentindo. Na representação de papéis, como o ator no palco, 

aprende a separar o seu eu-oculto (líder como pessoa) do seu papel de líder de pessoas e 

de equipes (pessoa como líder).  

O seu eu-oculto expressa o como de fato o individuo se sente como pessoa, emocional e 

fisicamente diante da crise. A representação de seu papel de líder expressa o como 

precisa se sentir, enquanto profissional, para responder adequadamente aos imperativos 

da situação de crise. No desempenho desse  
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papel tem que controlar os seus sentimentos íntimos de medo e de apreensão para agir 

com racionalidade e ponderação. Precisa aprender a artificializar o seu comportamento 

como um ator em cena.  

Por exemplo, imagine-se num voo da ponte aérea Rio-São Paulo em que o avião sofra 

fortes turbulências logo após decolar. Em poucos minutos o voo se toma um inferno: o 

avião joga como uma montanha russa descontrolada. Dentro da cabine pastas e valises 

dos passageiros despencam do compartimento de bagagem sobre o corredor e as 

cabeças dos passageiros. Pessoas vomitam, rezam, soluçam e esbravejam. Numa 

situação dessas, você também ficaria aterrorizado.  

Diante da crise, em que nada podemos fazer, é hora de transformar o medo em fantasia, 

a realidade em ficção, o sentimento desconfortável do momento na imaginação de 

situações agradáveis de devaneio. Feche os olhos, abstraia-se da situação que está 

vivendo e deixe-se embalar pela fantasia.  

É inteligente deixar-se consumir pelo medo? Se houver a mínima possibilidade de 

escapar num pouso forçado em caso de acidente, você alcançará a porta de saída do 

avião mais rapidamente se estiver se consumindo pela ansiedade de que nada pode fazer 

a não ser esperar pelo desfecho dos acontecimentos?  

Talvez não seja a turbulência propriamente que o faça sentir tão mal, mas a sua resposta 

física e psicológica à turbulência. Tire partido da adversidade, controle suas emoções! 

Recoste a cabeça na poltrona, e se deixe divagar, fantasiar, abstrair-se da realidade que 

o incomoda, principalmente produzida pelo sentimento de impotência e de dependência. 

Pense e visualize momentos agradáveis, engraçados e autorrealizadores. Divirta-se com 

eles. Ria. Vivencie-os intensamente como se fossem a própria realidade. É provável que 

assim consiga enganar os seus sentimentos. Ao final do voo, talvez seja um dos poucos 

passageiros a desembarcar com um sorriso nos lábios, não de pânico ou de alívio, mas 

de serenidade por ter controlado suas emoções. Esta é a representação de seu papel de 

lidero Assumir como verdadeira uma segunda natureza, apreendida da artificialidade do 

controle de suas emoções.  

Reflita sobre outro exemplo: imagine-se agora chegando a casa exausto após um 

estressante dia de trabalho. O seu eu-oculto anseia por algum tempo solitário de relax 

para recarregar as baterias. À porta de casa, no entanto, a sua esposa o espera para ir ao 

supermercado. Em vez de jogar-se na poltrona mais próxima e deixar-se ficar, você se 

vê envolvido com as tarefas domésticas do marido moderno. É a representação de seu 

papel social.  

O desempenho do executivo será tanto melhor quanto for capaz de compatibilizar o seu 

eu-oculto com o seu papel social. A expansão do individuo enquanto pessoa deve 

acarretar sinergia ao desempenho da pessoa como  
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profissional. E vice-versa, a representação do papel deve agregar ao indivíduo 

maturidade, serenidade e equilíbrio, aprendizagens adquiridas a partir da experiência 

gerencial vivenciada, fundamentais ao aprimoramento da pessoa investida na condição 

de líder.  

8. Fracasso do sucesso  

As formas de trabalho vencedoras de ontem calcificam-se nos critérios de hoje antes de 

se petrificarem amanhã. A esclerose organizacional impede que as organizações em 

geral ajustem-se à realidade em transformação, a um novo mercado ou às oportunidades 

emergentes.  

A metáfora doméstica "a nata fica no topo" costuma ser muito utilizada para servir de 

consolo aos executivos competentes das organizações que fracassam. Acontece que as 

organizações não são garrafas de leite. Algumas, apenas para ficarmos na despensa, 

podem ser vidros de molhos para saladas, onde o azeite fica por cima e o vinagre 

embaixo, mesmo na hipótese de a organização ser melhor dirigida pelos colaboradores 

"avinagrados" do que pelos "azeitados". Na verdade, não é algo inevitável que os 

melhores profissionais fiquem nos mais altos níveis das organizações. Mesmo que 

aceitemos como verdadeira a metáfora doméstica do leite, há que se lembrar que a nata 

possui outra propriedade, além da de permanecer no topo: azeda muito depressa. As 

pessoas não ficam velhas, ficam obsoletas, também azedam.  

Toda situação de liderança é transitória e de vida curta. Nenhuma empresa está segura 

em sua posição de liderança. Ninguém é "dono do pedaço". O que era líder ontem, hoje 

possivelmente já não o é mais. E, assim, as organizações que lideram devem inquietar-

se com a precariedade de sua posição. O que existe está ficando velho. O que funciona 

está obsoleto. Dizer que muitos executivos gastam a maior parte de seu tempo 

resolvendo problemas de hoje é um eufemismo. Eles o gastam tentando resolver 

problemas de ontem. É sempre fútil e fugaz tentar restaurar a normalidade desfazendo o 

passado. Na verdade, esta costuma ser apenas a realidade de ontem, de um passado 

presente, pois é o que fica do que passou.  

Freud tem um trabalho clássico. "O Fracasso Após o Triunfo", no qual mostra que há 

indivíduos que projetam, lutam e vencem, e, depois da vitória, anulam·se, arruínam-se e 

autodestroem-se. Explica que isso acontece quando o individuo carrega no seu 

inconsciente traumas e complexos inibidores do pleno sucesso. Lamentavelmente, 

muitas vezes as organizações desprezam e rejeitam o talento, a competência, o saber. 

Este é um fenômeno conhecido, sentido, porém pouco divulgado e, amiúde, sequer 

admitido. Quanto mais medíocre é o dirigente, mais ele despreza a inteligência e a 

cultura, a ponto de se  
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transformar numa ilha de mediocridade cercada de medíocres por todos os lados. A 

incompetência dos dirigentes se faz mais sentir quando eles têm receio de que a 

competência de seus subordinados possa ofuscá-los. Não admitem que possam ser tão 

ou mais competentes do que eles.  

A história nos ensina que os grandes governantes ou que os talentosos líderes 

empresariais foram aqueles que se cercaram de colaboradores inteligentes. Carlos 

Magno quando tinha notícia de um sábio, mandava buscá-lo e hospedava-o no palácio. 

Sendo praticamente analfabeto, conversava com ele e com outros sábios o tempo todo, 

sem limitações. Era com eles que aplicava a maior parte de seu tempo. Construiu o 

maior império de sua época. Napoleão, que se autocoroou imperador na frente do Papa, 

estava sempre cercado de sábios, de mulheres e homens inteligentes. Juntos 

conceberam, como o Código Civil, verdadeiros monumentos de cultura e sabedoria. Nos 

tempos modernos, o grande exemplo foi dado por Franklin Roosevelt que, ao assumir o 

governo americano num país envolto na Grande Recessão, reuniu lideranças competen-

tes, criou o "brain trust" e salvou a nação do abismo.  

O líder precisa dizer para si mesmo: "sei que sou tão inteligente quanto qualquer um dos 

membros de minha equipe. Pouco importa que tenham mais competência do que eu 

sobre quaisquer assuntos, que os conheçam mais profundamente. Eu sei que sou capaz 

de entender o que eles me dizem, e de trabalhar apropriadamente com as informações 

obtidas". Como disse Guimarães Rosa, "mestre não é quem sempre ensina, mas quem 

de repente aprende".  

Pouco importa, em suma, quão sábias, previdentes ou corajosas tenham sido as decisões 

e providências tomadas, inicialmente pelos empreendedores bem-sucedidos. Elas terão 

sido ultrapassadas pelos acontecimentos na ocasião em que foram absorvidas como 

comportamento normal e rotineiro da organização de sucesso. É indiferente o grau de 

adequação das atitudes tomadas à época. O mundo que as engendrara não mais existirá. 

Os acontecimentos nunca ocorrem como se espera. O futuro é sempre diferente. Assim 

como os militares tendem a preparar-se para a guerra passada, os executivos costumam 

reagir em função do último boom, da oscilação de ontem da Bolsa ou da mais recente 

recessão. O que existe está sempre envelhecendo. Tudo o que é composto acabará por se 

decompor, seja qual for o tempo pelo qual se procure mantê-lo. Qualquer decisão ou 

ação humana tende a tornar-se obsoleta no exato momento em que foi tomada. O 

Marechal Hindenburg, herói germânico da I Guerra Mundial, transformou-se no 

presidente-títere que ensejou a ascensão hitlerista. O Marechal Pétain, herói francês de 

Verdun, foi o colaboracionista torpe da República de Vichy. Fidel Castro, o salvador do 

povo cubano, transformou-se com o tempo em seu ditador. Muitas vezes 
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o líder deixa de ser o grande ativo das organizações para se transformar no seu maior 

passivo.  

O sucesso traz em si mesmo o germe do fracasso. É preciso que o gerente não se deixe 

cegar pela paixão do sucesso, que como uma lanterna na popa de um barco apenas 

ilumina as ondas que vão sendo deixadas para trás. O gerente bem-sucedido precisa de 

grande tenacidade para processar a mais difícil das tarefas: a mudança de atitudes. Mais 

do que nunca o segredo do sucesso não é prever o futuro. É preparar-se, pela mudança 

de atitudes e pela predisposição para aceitar o novo, para um futuro que não pode ser 

previsto. Fazer previsões muitas vezes acaba por se tomar um exercício estéril de 

reflexão. É preciso olhar pela janela, através do nevoeiro da crise, e enxergar o que está 

visível, mas que ainda não foi visto. Observar e não simplesmente ver. Aprender "o 

que", "onde" e "como" olhar.  

No processo de institucionalizar o êxito e otimizar resultados de excelência, as equipes 

tendem a se tomar conservadoras, com o sacrifício da flexibilidade e da resiliência face 

à mudança. Tomam-se assim mais vulneráveis ao fracasso e ao erro. Os gerentes 

crescentemente circunscrevem suas atividades às que dão certo. Concentram nelas seus 

esforços e recursos. Para lhes assegurar maior desempenho, implantam procedimentos 

tecnológicos e organizacionais modernos, que as conduzam à perpetuação dos êxitos 

alcançados. Tais atividades são ampliadas em escala crescente de operação, o que as 

leva a obter ainda maior sucesso. Fica configurado um quadro de circunstâncias, no qual 

as sementes do fracasso vêm incrustadas nos frutos do sucesso. A maior prosperidade, 

alcançada pela equipe em determinado momento, traz nas entranhas o germe de sua 

decadência. Maior êxito, maior concentração naquilo que dá certo, o que acarreta maior 

êxito, e, portanto, maior concentração naquilo que dá certo, até a ruptura ou a crise 

produzida pela bolha da expansão ilimitada de sucesso. E a descontinuidade ou o 

rompimento desse ciclo expõe a fragilidade de a equipe enfrentar o novo, conviver com 

o inesperado, inovar, superar a crise. A equipe toma-se psicologicamente incapaz de 

fazer algo diferente do que sempre deu certo, como num "samba de uma nota só".  

9. O sucesso vale a pena?  

A inesquecível marchinha do carnaval carioca "chora doutor chora porque o medo de 

ficar pobre lhe apavora..." expressa de maneira elo quente o pavor, muitas vezes até 

exagerado e sem fundamento, do cidadão bem sucedido na vida de sofrer um revés 

social e perder status e situação econômica confortável. Muitos filmes de bangue-

bangue americanos protagonizam também sentimentos de mesma natureza 

representados pelos mocinhos pistoleiros. Após  
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conquistarem fama em todo o oeste, passam a ter que duelar com pistoleiros de toda 

sorte que desejam arrebatar pela sua morte o prestígio de valentão. A mão treme, o 

coração dispara, adversários medíocres agigantam-se diante do confronto inevitável. O 

copo de whisky puro cowboy é a fuga de alguém que, no fundo, só pensa em fugir de si 

próprio, da fama adquirida por muitos confrontos que antes lhe davam tanto prazer. Os 

modernos paparazzi, algozes inclementes dos astros e estrelas do Jet set internacional, 

contextualizam comportamento análogo de fuga do que se procurou e, com dificuldade, 

se encontrou: a fama desejada se transforma num inferno.  

Essas ilustrações configuram situações vividas por muitos executivos (CEO's) de alto 

prestígio no mundo dos negócios. Sem quaisquer razões aparentes começam a duvidar, 

de repente, de suas próprias capacidades. Apesar de uma biografia repleta de realizações 

e vitórias, atribuem todo o êxito alcançado a fatores fortuitos como sorte, empenho, 

ajuda de alguém, conjuntura favorável, simpatia pessoal, charme, mas jamais à sua 

competência gerencial e habilidades de liderança. Passam a questionar tudo o que vêm 

fazendo na vida, do trabalho à família, do clube aos amigos, da razão de ser de cada 

atividade da qual participava.  

Em casos mais graves, julga que o sucesso obtido é muito superior às suas reais 

qualidades, que a qualquer momento todos vão descobrir suas fraquezas e limitações, 

tão bem escondidas por tanto tempo. Serão desmascarados como na peça "O rei está 

nu".  

Chegam ao topo da organização, festejados por todos, mas se perguntam: e agora José? 

Valeu à pena?  

Às vezes a conquista da posição almejada é o beijo da morte da motivação, do interesse, 

da energia e da necessidade de realizar dos executivos. Não há mais por que lutar. A 

consagração do sucesso paradoxalmente lhe traz frustração, melancolia, desalento. E os 

que não conseguem estabelecer novos desafios e objetivos para a sua vida, normalmente 

mergulham na mais profunda desesperança, depressão mesmo, com inacreditável perda 

de qualidade de vida.  

Nessa busca por novos caminhos é comum deparar-se com executivos que se dedicam 

apaixonadamente a atividades associativas ou de benemerência, bem menos expressivas 

das que realiza em sua organização, mas para as quais alocam cada vez maior esforço e 

tempo pessoal. Já outros se dedicam a atividades mais esdrúxulas, como esportes 

radicais, jogos de azar, excesso de bebidas ou vivenciam de forma compulsiva a 

síndrome de D. Juan.  

É evidente que desencontros conjugais frequentemente integram esse processo de 

questionamento, com reflexos inevitáveis na estabilidade familiar e no desempenho no 

trabalho. Divórcios tumultuados, processos por assédio e  
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casamentos extravagantes também costumam ocorrer, às vezes com mudanças estranhas 

nos hábitos pessoais de vestir, nos grupos de amigos, nos locais frequentados, nas 

atividades sociais e interesses em geral.  

Como tais situações são tratadas no mundo das organizações? Como o executivo se 

comporta em resposta à questão "se o sucesso valeu a pena?" As repercussões pessoais e 

organizacionais vão variar do desenvolvimento e progresso à obsolescência e 

decadência.  

Nem sempre as organizações estão devidamente equipadas para se anteciparem ou 

intervirem em tais casos. Precisam aprender a fazê-lo incontinente. Não podem se 

permitir até degradar os seus mais valiosos recursos: os líderes. O comportamento deles 

tem impacto decisivo na cultura de toda a organização e, por efeito-demonstração, 

tendem a ser imitados.  
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V - AVALIAÇAO DE DESEMPENHO  

função essencial da gerência  

 

 

1. Avaliação de desempenho: como romper amarras e superar  

modelos ultrapassados?  

Poucos aspectos da gestão empresarial são tão controvertidos e desaponta dores como a 

Avaliação de Desempenho. Muitos até acham que ela jamais deveria ter existido, ou 

seria melhor que fosse extinta - o que talvez provocasse suspiros de alívio em gestores 

e, principalmente, em funcionários.  

Por outro lado, há defensores ferrenhos dessa prática, que a consideram indispensável 

para que se conheça a capacidade técnica dos funcionários e, consequentemente, da 

empresa.  

O debate em torno da avaliação de desempenho tem rondado por muitos anos os centros 

acadêmicos, os círculos dos profissionais de recursos humanos, os gerentes e os 

sindicatos: afinal, a avaliação de desempenho é uma ferramenta útil ou um nó a ser 

desatado?  

Alguns críticos argumentam, e com alguma razão, que os sistemas de avaliação 

constituem verdadeiros fracassos na consecução de seus propósitos, mas são bastante 

bem-sucedidos na desmoralização e na desmotivação dos funcionários.  

No entanto,  sob condições adequadas, a avaliação de desempenho pode contribuir - e 

muito - para a busca da excelência organizacional. Infelizmente, apenas as organizações 

que já alcançaram esse estágio de evolução sabem beneficiar-se adequadamente desse 

importante recurso de desenvolvimento individual, de equipe e corporativo.  

Não há dúvida de que o estímulo e motivação vêm, com frequência, do ato de dar e 

receber feedback. Entretanto, não é incomum encontrar gerentes que não mantêm essa 

prática em relação a seus subordinados, o que afeta o desenvolvimento funcional e 

pessoal deles próprios e dos seus colaboradores. Sem instrumentos e condições 

adequadas para identificar as necessidades de treinamento, o mérito para as promoções 

e, até mesmo, a capacidade de a organização realizar, de maneira justa, equitativa e 

decente, a dispensa de al-  
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guém de seu corpo funcional, o desempenho declinaria, assim como o moral dos 

funcionários.  

O problema é que esses instrumentos e as condições adequadas raramente são 

oferecidos nos ambientes organizacionais. Pior ainda: muitas empresas continuam 

absolutamente desligadas da necessidade de criar tais condições.  

Disso resulta um impasse bastante comum, ora explícito, ora dissimulado, entre os 

gerentes de recursos humanos, responsáveis pela concepção e coordenação do sistema 

de avaliação de desempenho, e as gerências de linha, que se ocupam da sua aplicação.  

Estes reclamam que os instrumentos de avaliação simplesmente não funcionam, sendo 

apenas mais uma papelada e ser preenchida, sem valor prático algum. Aqueles 

contestam, afirmando que os avaliadores, nas linhas, são gerencialmente imaturos para 

extrair dos instrumentos informações valiosas para o aprimoramento do desempenho de 

seus subordinados.  

Ambas as posições contêm parcelas substanciais de verdade, mas, decerto, erram mais 

os gerentes de recursos humanos por insistirem na hegemonia do tecnicismo do sistema 

de avaliação de desempenho como sendo o fator primordial para o sucesso do método.  

A questão não surgiria se a avaliação de desempenho não fosse tão estigmatizada. A 

verdade é que as figuras principais do sistema, o avaliador e o avaliado, detestam 

participar do processo. Não surpreende, portanto, que a maioria dos programas de 

avaliação de desempenho seja suscetível a um crônico processo pendular de valorização 

e de abandono pelas organizações, vivendo o paradoxo de todos serem a favor de seus 

propósitos e objetivos, mas questionando os seus métodos e procedimentos, em tal 

extensão que estes acabam reduzidos, muitas vezes, na prática a meras formalidades 

administrativas.  

Qual e a solução?  

Algumas organizações têm, de fato, abolido a avaliação anual. Mas esse não é um 

movimento tão simples, como parece à primeira vista. Para que não haja consequências 

negativas, os gerentes têm de mudar alguns conceitos básicos a respeito daquilo que 

verdadeiramente produz altos desempenhos, e as organizações precisam passar a se 

relacionar com os seus funcionários de modo diferente, utilizando outros instrumentos - 

igualmente criticáveis - em uma série de aspectos das políticas e normas de recursos 

humanos, como os procedimentos para promoção, aumento por mérito, feedback, 

treinamento e a motivação.  

Compatibilizar a necessidade formal do sistema de avaliação de desempenho com a sua 

inevitável impossibilidade de aplicação sistemática no coti-  
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diano de trabalho é um desafio, mas esse objetivo não é inalcançável. Como muitas 

organizações de sucesso o demonstram, é possível tomar a avaliação mais realista e 

operacional, e não mais obrigatória e determinativa. É preciso considerar as diferentes 

necessidades e concepções, tanto dos gerentes de linha quanto dos da área de recursos 

humanos. Os primeiros percebem a avaliação de desempenho principalmente como um 

recurso para tratar com subordinados que tenham desempenho insatisfatório, em 

especial para obter alguma forma de ajuda que garanta a melhora da motivação e da 

produtividade. Já os profissionais de recursos humanos têm uma visão mais abstrata e 

administrativa do processo, centrando o foco de atenção na capacidade de o empregado 

ter consciência "de a quantas anda" ou de como o seu desempenho é percebido pela 

organização, referência básica para a aplicação de uma série de políticas e normas 

administrativas de utilização e de desenvolvimento de pessoas.  

As perspectivas daqueles que formulam os conceitos e de quem usa esses conceitos de 

avaliação de desempenho são bem diferentes. Elas não apenas são muitas vezes 

inconsistentes entre si, como suas visões são distantes dos objetivos quando colocadas 

frente à realidade. É preciso, assim, que o sistema seja compatibilizado às pessoas, 

avaliadores ou avaliados, gerentes de linha ou profissionais da área de recursos 

humanos.  

Os objetivos da avaliação de desempenho podem ser - e, em muitos casos, já têm sido - 

realizados quando as condições adequadas são constituídas principalmente por 

intermédio de:  

a)  programas distintos, que são destinados aos objetivos tanto de natureza 

administrativa quanto de natureza comportamental;  

b)  sistemas de avaliação de desempenho aplicados com o objetivo de corrigir as 

deficiências ou melhorar ainda mais os resultados de desempenho dos recursos 

humanos da organização.  

Objetivos de Natureza Administrativa  

Neste caso, a avaliação de desempenho tem o propósito precípuo de buscar a excelência 

organizacional por intermédio da melhora de desempenho de seus recursos humanos, 

investidos nos mais diferentes papéis de profissionais: membros de equipe, colegas, 

supervisores e gerentes. Os resultados da avaliação de desempenho passam a ser apenas 

referências ou indicações para a aplicação de políticas e normas administrativas. Por 

exemplo, dissociam-se inteiramente os resultados da avaliação de desempenho dos 

aumentos por mérito ou em decorrência de promoções, que passam a dispor de 

instrumentos próprios, aplicados em momentos diferentes. Na verdade, essa separação é 

bastante pertinente, porque a composição do salário de um empregado não  
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decorre nem pode decorrer exclusivamente de seu desempenho, mas deve originar-se 

também do cargo que ocupa em relação à organização e à estrutura de pagamentos 

adotada pelo mercado de salários.  

Dos três grandes componentes do salário (Valor do Cargo na Organização, Valor do 

Cargo no Mercado de Salários e Valor do Ocupante no Cargo), apenas o último, que 

comporta a Avaliação de Desempenho, trata do empregado no exercício de sua função. 

Os demais aspectos cuidam explicitamente do próprio conteúdo ocupacional do cargo, 

independentemente de quem o exerça. Portanto, alguém pode ter aumento de salários 

não como consequência do seu bom desempenho, mas porque o mercado de salários 

assim o impõe, sob pena de a organização perder os seus melhores quadros para o 

concorrente, por falta de atratividade de seus salários em relação ao que as demais 

organizações pagam para determinada função. Assim, também, pode haver aumento de 

salários, independentemente de desempenho, em virtude de reposicionamento valorativo 

do cargo em relação aos demais utilizados internamente, com vistas a manter o 

equilíbrio de contribuição de cada um, para a consecução dos objetivos e da missão da 

organização.  

Esse exemplo de administração de salários é suficientemente ilustrativo para determinar 

que as organizações não continuem incidindo no equívoco de misturar avaliação de 

desempenho com outras políticas de recursos humanos. A avaliação de desempenho tem 

escopo próprio, e assim deve ser percebida e aplicada; voltada essencialmente para 

aspectos comportamentais do desempenho dos empregados, deve servir apenas 

subsidiariamente como indicador ou referência para a aplicação de outras políticas e 

normas de recursos humanos da organização.  

Aprimoramento dos Recursos Humanos  

O objetivo desses programas é, principalmente, corrigir as deficiências ou melhorar 

ainda mais resultados de desempenho dos recursos humanos da organização. 

Convertem-se, portanto, em programas de planejamento e estabelecimento de 

expectativas, metas e padrões de comportamento mutuamente acordados entre os que 

mantêm relações funcionais estáveis no ambiente de trabalho, cuidando em especial das 

interações entre chefes-subordinados, integrantes de equipes e interequipes e das 

funções de gerência ou supervisão.  

Os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho concentram-se com os extremos 

do desempenho e, obviamente, na remuneração dos empregados. Dessa forma, os 

objetivos administrativos da avaliação são aplicados a uma absoluta minoria de 

empregados, de desempenho excelente ou insatisfatório,  
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e, evidentemente, aos sistemas de remuneração de todo o corpo funcional, quando os 

seus valores são revistos ou atualizados.  

Na maioria dos casos, a utilização dos resultados da avaliação de desempenho para 

objetivos administrativos é perfeitamente transferível para procedimentos mecânicos ou 

os programas de computador desenvolvidos para esse fim. Tais procedimentos realizam 

suas funções em condições bem mais favoráveis do que os árduos sistemas de avaliação 

de desempenho geralmente praticados, que pressupõem um dedicado esforço de 

interação entre as chefias e seus subordinados.  

A maioria absoluta dos empregados não precisa de qualquer atenção administrativa 

particular, não está em vias de ser promovida, não necessita de algum reconhecimento 

especial, não precisa de transferência nem de ser admoestada por mau comportamento, 

ou mesmo está ameaçada de demissão. Com exceção das correções salariais decorrentes 

da inflação ou da aplicação de aumento por mérito, estes funcionários não estão prestes 

a receber também qualquer aumento salarial. Portanto, para a grande maioria, em quase 

tota- • lidade do tempo, os objetivos administrativos e os métodos da avaliação de 

desempenho são absolutamente desnecessários, subsistindo apenas porque os seus 

verdadeiros propósitos de melhora de desempenho pelo comportamento funcional 

justificam a sua existência.  

A Alternativa: separar os Objetivos  

O que mantém viva a avaliação de desempenho nas organizações é uma combinação 

paradoxal de esperança e frustração: esperança de que de algum modo os objetivos 

sejam alcançados, superando as dificuldades; e frustração por ser este o único método 

de chegar a esses objetivos. A boa notícia é que um número representativo de 

organizações tem conseguido realizar o que os críticos da avaliação de desempenho 

recomendam: simplesmente separar, na análise do desempenho dos recursos humanos, 

os instrumentos, os métodos e os processos administrativos dos comportamentais.  

Portanto, a solução para o problema de avaliação de desempenho não reside no fato de 

extingui-la, mas de modificar a maneira como ela vem sendo aplicada.  

A avaliação centrada na realização de objetivos comportamentais não pode ser posta em 

ação na base de conceitos, práticas ou métodos convencionais, como os que hoje são 

geralmente utilizados. É haver uma nova estratégia de gestão de pessoas, com as 

devidas adequações às atipicidades de cada organização. Não é um sistema isolado, mas 

que se integra às diferentes funções organizacionais. Mas, antes de tudo, deve-se ter 

certeza de que os avaliados  
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confiam que a avaliação fará justiça aos esforços que eles fazem para alcançar os 

objetivos determinados pela empresa.  

Este é o desafio que se coloca para os profissionais de recursos humanos, para os 

centros acadêmicos e para as gerências das organizações. Todos eles, cada um à sua 

maneira, são responsáveis pela obtenção de resultados por intermédio das pessoas e por 

desenvolver estratégias adequadas de motivação e produtividade.  

2. Liderança sem autoridade: a resposta pratica a avaliação de desempenho  

Até pouco tempo - mais precisamente até 1968, um marco simbólico dos movimentos 

estudantis, do feminismo e das minorias raciais, que derrubou os padrões inflexíveis de 

autoridade-obediência -, a liderança nas organizações costumava ser bem mais 

tranquila. As relações gerenciais baseavam-se apenas na dinâmica funcional de 

comando/controle, na hierarquia imposta pelo exercício dos cargos, no pressuposto de 

que uns devem mandar e outros obedecer. Os gerentes e supervisores mandavam; os 

subordinados, os funcionários, obedeciam.  

Agora, são as novas teorias de gestão organizacional - qualidade total, administração 

participativa, organizações que aprendem, entre outras - que tornam imprescindíveis a 

substituição do conceito de gerência baseada na hierarquia pelo da energização e no 

objetivo da contribuição do subordinado. E é justo aí que desponta a perplexidade: se os 

gerentes não mais dispõem de autoridade funcional para mandar, como podem avaliar?  

Tal questão, reiteradamente colocada por gerentes atônicos, não encontra resposta fácil 

diante da imposição de novos valores, atitudes e comportamentos prevalecentes na 

realidade das organizações.  

Todavia, sabe-se, com certeza, que é preciso desenvolver nos quadros gerenciais a 

competência educativa, pedagógica, consultorial e de aconselhamento, de tal forma que 

os subordinados encontrem no gerente uma referência, a matriz do seu processo de 

aprendizado e um interlocutor adequado para o estabelecimento dos compromissos que 

devem ser comuns aos colaboradores e à organização.  

Para ser bem-sucedido, Você, gerente desses novos tempos, precisa ser capaz de 

influenciar positivamente os membros de sua equipe, fazê-los pensar e buscar os 

próprios caminhos, aprender e, simultaneamente, ensinar. Mas, para que possa exercer 

de fato tais influências, Você precisa compreender adequadamente o porquê do 

comportamento das pessoas: conceitos, julgamentos, valores, crenças, opções e razões 

pelos quais tal comportamento se fundamen- 
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ta. O mundo, assim como é percebido, é fonte e limite do comportamento humano. As 

percepções das pessoas são, por sua vez, definidas pelas concepções que elas fazem a 

respeito da natureza humana. Assim, se desejamos mudar comportamentos, devemos 

compreender e apreender as concepções que determinam as ações e as reações das 

pessoas em face de determinada realidade.  

O próprio avaliador, como gerente e ser humano, precisa, ele próprio, antes de tudo, 

compreender as concepções, conscientes ou não, nas quais se apoia e que, por sua vez, 

condicionam o seu comportamento.  

Os gerentes, por mais experientes e bem formados, tendem a rejeitar as dimensões 

psicológicas da gerência. No entanto, o insight e a intuição, por exemplo, constituem 

poderosos instrumentos de liderança à sua disposição. É preciso também aprender a 

construir relações de confiança com os seus subordinados e ser capaz de quebrar os 

preconceitos e os juízos preestabelecidos daqueles que se deseja influenciar 

positivamente. Enfim, uma nova realidade gerencial é colocada para o novo gerente, 

que precisa de fato exercer uma nova liderança, despojado da velha noção de hierarquia.  

O desafio não é fácil, mas a sua resposta prática resultará na construção de uma 

organização bem mais humanizada. A aplicação adequada da avaliação de desempenho 

exerce um papel relevante como uma proposta prática a esse desafio do nosso tempo. É 

por intermédio dela que o gerente exerce em sua plenitude as funções centrais de 

educador, consultor, mentor e aconselhador de seus subordinados, tanto individualmente 

como em trabalho em equipe.  

O que e avaliação de desempenho?  

Avaliar é apreciar, estimar, fazer ideia de, ajuizar, criticar ou julgar.  

Desempenho é o comportamento real do empregado em face de uma expectativa ou de 

um padrão de comportamento estabelecido pela organização.  

 Assim, avaliação de desempenho é a crítica que deve ser feita na defasagem 

existente no  comportamento do empregado entre a expectativa de desempenho 

definida com a organização e o  seu desempenho real.  

A análise do gap ou da distância entre o comportamento ideal e o real é o foco essencial 

da avaliação de desempenho.  

Os valores da critica à defasagem existente entre o comportamento real e o ideal 

incluem:  

a) Aprendizagem a partir da experiência;  

b) Identificação de problemas;  
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c)  Definição de causas e alternativas de correção por meio de soluções acordadas ou, 

melhor ainda, estabelecidas por consenso entre o avaliador e o avaliado;  

d)  Estímulo ao empenho do avaliado e à capacidade do avaliador em dar feedback.  

Assim, o gerente age como avaliador, mentor, educador, conselheiro e consultor dos 

colaboradores e de sua equipe, e não como um juiz, que julga os bons e os maus 

comportamentos do réu e prolata a sentença.  

A ação do gerente na avaliação de desempenho tem por objetivo dar consequência a 

uma estratégia planejada de intervenção no comportamento manifesto do avaliado, 

visando melhorar o seu desempenho, reduzindo a defasagem existente entre as 

expectativas desejadas e os resultados reais.  

O processo de avaliação de desempenho inclui, dentre outras, as expectativas desejadas 

e os resultados reais.  

a)  Apreciação diária do comportamento do colaborador, seus progressos e limitações, 

êxitos e insucessos, com oferecimento permanente de feedback instantâneo;  

b)  Identificação e equacionamento imediato dos problemas emergentes, procurando 

manter continuamente um alto padrão de motivação e de obtenção de resultados;  

c)  Entrevistas formais periódicas de avaliação de desempenho, em que avaliador e 

avaliado analisam os resultados obtidos no período considerado  e redefinem novas 

orientações, compromissos recíprocos e ações corretivas, se for o caso.  

A avaliação de desempenho foca a sua atenção tanto sobre "o que" quanto sobre "o 

como" se processa o desempenho do funcionário. Considera igualmente as necessidades 

e possibilidades do funcionário e da própria organização para a consecução das metas, 

padrões e expectativas definidas de parte a parte, procurando compatibilizá-las.  

Portanto, para extrair o máximo de benefícios de um programa de avaliação de 

desempenho, o gerente deve identificar as fraquezas e limitações do sistema - será que 

ele não confere demasiada atenção aos resultados e à aferição de metas, e não ao 

processo no como eles são alcançados? Ou, pelo contrário, será que o sistema não 

enfatiza por demais a dimensão comportamento e ignora a análise dos resultados, 

privilegiando dessa forma as intenções e os desejos mesmo diante de ações ineficazes?  

O sistema adequado de avaliação de desempenho busca equilibrar resultados com os 

comportamentos praticados para a sua obtenção. Se o sistema  
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minimiza a importância dos resultados, o avaliador deve ajudar o avaliado a fIxá-los, 

corrigindo o desequilíbrio entre ambos. Se o sistema minimiza a importância dos 

resultados, o avaliador deve ajudar o avaliado a fixá-los, corrigindo o desequilíbrio entre 

ambos. Se o sistema for concebido de molde a enfatizar privilegiadamente os resultados, 

o avaliador deve corrigir essa outra forma de distorção, atribuindo a devida importância 

tanto aos meios quanto aos fins. Em qualquer situação, o avaliador deve propiciar 

realimentação instantâneo e permanente apoio educacional ao avaliado durante todos os 

dias do ano, subsidiariamente às entrevistas formais que, periodicamente, manterá para 

proceder às fases do programa - comunicação ao subordinado, preparação para as 

entrevistas, avaliação do desempenho satisfatório ou do insatisfatório, estabelecimento 

de metas e padrões de desempenho, e acompanhamento dos resultados.  

Aplicações  

A avaliação de desempenho presta-se ao exercício de diferentes funções admi-

nistrativas, motivacionais e de comunicação, como citados a seguir:  

•  Identificação de pontos fortes e fracos dos colaboradores e, consequentemente, da 

organização;  

•  Identificação de diferenças individuais;  

•  Estímulo à comunicação interpessoal;  

•  Desenvolvimento do conceito "equipe de dois", formada por chefe e subordinado;  

•  Informação ao colaborador de como o seu desempenho é percebido;  

•  Estímulo ao desenvolvimento individual do avaliador e do avaliado;  

•  Indicações de promoções e de aumentos salariais por mérito;  

•  Indicações de necessidade de treinamento;  

•  Gestão de crises nas equipes e nos processos operacionais (sistemas técnicos e 

sociais);  

•  Auxílio na verificação de aprendizagens;  

•  Identificação de problemas de trabalho em geral, no relacionamento individual, 

intra-equipe ou interequipes;  

•  Registro histórico suplementar para ações administrativas de gestão, e  

•  Apoio às pesquisas de clima organizacional.  

As pessoas diferem entre si no que se refere às atitudes, hábitos, práticas, disposição 

para realizar as suas atividades, cumprimento de prazos e compromissos, presteza, 

interesse, assimilação de novas atribuições, posturas diante  
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dos superiores, colegas e subordinados, zelo pessoal e em uma série infindável de outros 

fatores.  

A avaliação de desempenho tem por finalidade apreciar, de modo sistemático e formal, 

as diferenças individuais de desempenho na situação de trabalho.  

A otimização dos resultados formais da avaliação de desempenho pressupõe uma 

permanente interação entre avaliador e avaliado, de sorte que nas funções de trabalho do 

dia a dia haja uma livre troca de informações, de avaliações criticas e de correções de 

rumos, quando necessárias.  

O propósito de avaliação de desempenho é fechar o círculo de interação das diversas 

funções da administração de recursos humanos. Vale-se também do feedback obtido nas 

entrevistas de avaliação para redefinir e aprimorar os objetivos, padrões e expectativas 

de trabalho de parte a parte, visando a que ambos alcancem a melhora desejada de 

desempenho.  

Os contatos diários entre avaliador e avaliado, decorrentes da interação normal de 

trabalho, propiciam um sistema preventivo de aviso necessário à antecipação de crises. 

A avaliação sistemática e periódica, as entrevistas para o estabelecimento de metas e de 

acompanhamento de resultados asseguram uma perspectiva de longo prazo na análise e 

na reorientação de como o trabalho é realizado e o do que precisa ser modificado, não 

só em relação a um só colaborador, mas no universo de toda a equipe.  

Um clima adequado de participação e contribuição, franqueza e autenticidade, 

estabelecido no relacionamento do dia a dia do trabalho, contribui decisivamente para 

produzir melhores resultados para a organização, gerando oportunidades, sem conta, de 

ajuda e suporte para que o avaliado alcance simultaneamente maior satisfação no 

trabalho, além de crescimento pessoal e profissional. O processo de avaliação fornece 

uma base racional e um conjunto lógico de referências para a aplicação de critérios de 

remuneração praticados na organização e de implementação de outras formas de 

reconhecimento e recompensa que diferencie o desempenho individual do coletivo.  

As informações fornecidas pelo programa garantem uma preocupação mais abrangente 

e específica com o crescimento de todos os funcionários, respeitando as diferenças 

individuais de contribuição e desempenho. As decisões de promoção sustentam-se na 

análise de dados e de fatos objetivamente coletados ao longo das diversas avaliações 

realizadas e não mais sob a exclusiva inspiração de eventos recentes que, na maioria das 

vezes, obscurecem a adequada percepção da trajetória comportamental do candidato à 

nova função.  

Mesmo as decisões frequentemente desagradáveis de transferência ou de demissão de 

funcionários de desempenho insatisfatório são bem mais fáceis, já que se fundamentam 

na legitimidade de um processo decisório sustentado  
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pela evidência documentada dos resultados obtidos nas avaliações anteriores e das 

tentativas e esforços realizados para a solução dos problemas então constatados.  

É preciso que a área de recursos humanos seja capaz de perceber o que realmente os 

avaliadores querem saber e se são capazes de aferir o desempenho de seus 

subordinados, de sorte que possam efetivamente distinguir e avaliar o peso das 

diferentes contribuições de cada um. As avaliações normalmente indicam as dimensões 

de desempenho que precisam ser aprimoradas, os insumos requeridos indispensáveis ao 

desenvolvimento de planos de capacitação, de reciclagem e de treinamento.  

Pode-se inferir que um programa de avaliação de desempenho é bem sucedido quando 

os seus resultados são de fato utilizados. O volume maior ou menor de reclamação, 

queixas ou ressentimentos dos funcionários é um outro indicador da adequada utilização 

da avaliação de desempenho. Percebe-se um melhor ajustamento dos funcionários aos 

cargos, às funções e às responsabilidades que desempenham? Eles compreendem o que 

de fato deles se espera no trabalho? As entrevistas de avaliação geram 

desnecessariamente frustrações, estresse e tensão, ou são momentos de rever o que 

passou, de fixar novos propósitos, de retemperar vontades, de aprofundar solidariedades 

e de maior engajamento e motivação?  

Há compatibilidade entre os resultados da organização ou os da equipe e a distribuição 

das aferições de desempenho? Ou será que todos apresentam alto desempenho num 

negócio em decadência, à semelhança dos membros da orquestra do Titanic quando 

estava à deriva?  

A diversidade das aplicações de um programa de avaliação de desempenho certamente 

contribui para a organização evitar a sequência confusa da utilização de artifícios e de 

subterfúgios que objetivam a melhora da performance dos funcionários com base, 

muitas vezes, em esperanças infundadas e desilusões sem conta. Oferece também a 

contribuição de um arcabouço metodológico que reduz sensivelmente o impacto da 

subjetividade e do palpite na apreciação da ação humana no trabalho.  

Qual e o maior problema da avaliação de desempenho?  

Sistemas ruins? Fatores inadequados? Prazos muito longos ou curtos? Formulários mal 

planejados?  

Um sistema ruim pode ser trocado por outro melhor. Os fatores podem ser ajustados e 

adequados às características da organização e da natureza do trabalho dos profissionais 

objetos da avaliação. Os prazos podem ser modificados, negociados, encurtados ou 

estendidos. Os formulários podem ser mais  
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bem concebidos e dimensionados em termos de cor, tamanho, campos e números. As 

dimensões de avaliação podem sofrer tratamento estatístico. No entanto, corrigir essas 

distorções significa tentar acertar os efeitos e não as causas da má avaliação. Persiste a 

dificuldade fundamental: a má avaliação decorre do mau avaliador.  

As decisões do avaliador sobre o desempenho de seus subordinados, bem como as de 

outras pessoas, dentre elas o próprio gerente do avaliador, são calcadas na combinação 

que tenham quanto à realidade e à teoria. São decisões decorrentes da interpretação do 

que é observado, à luz do que se acredita. Na maioria das suas decisões, os avaliadores 

estão razoavelmente cientes dos conceitos que utilizam na interpretação dos fatos. No 

entanto, na interação humana a teorização parece bem mais implícita ou até mesmo 

inconsciente. As teorias sobre o comportamento humano que adotam parecem muito 

diversas das que praticam sobre o mundo objetivo dos recursos materiais, tecnológicos e 

financeiros das organizações.  

Todos nós, ao que parece, tendemos a fazer generalizações sobre o ser humano, e isso é 

especialmente importante para distinguir o que é "prático" do que é apenas "teórico", 

simples suposição sobre a natureza humana destituída de qualquer embasamento 

científico.  

As suposições gerenciais podem expressar teorias deformadas da realidade, 

preconceitos ou discriminações, mas, no entanto, atenderem à necessidade de 

generalizações teóricas que sirvam de base à pratica. A teoria psicológica é tão 

necessária ao avaliador, que lida com problemas humanos, como as teorias eletrônicas, 

elétricas ou mecânicas ao profissional que se ocupa das máquinas e computadores. Sem 

teoria o técnico não pode identificar o que está errado quando o equipamento não 

funciona. Sem qualquer espécie de teoria psicológica, o avaliador não pode atribuir 

significação ao desempenho dos seus subordinados, nem será capaz de predizer os 

comportamentos das pessoas na efetivação de mudanças nas políticas e normas da 

organização.  

Assim, para tomar-se mais objetivo na sua ação gerencial, o avaliador precisa 

conscientizar-se das suas suposições sobre a natureza humana na situação trabalho, 

legitimando as que devam ser preservadas e realmente adotadas, e minimizando as que 

se mostrarem disfuncionais, falsas ou construídas pelo preconceito, a discriminação ou a 

experiência equivocada.  

Os programas de avaliação de desempenho implantados na maioria das organizações 

têm a sua legitimidade e validade contestadas porque enfocam essencialmente os 

detalhes técnicos e subestimam um fator que deveria ser alvo de maior preocupação: o 

avaliador.  
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A avaliação de desempenho é um processo natural e espontâneo, tem origem na 

interação entre pessoas que, por trabalharem juntas, vão normalmente avaliando-se, 

julgando-se, criticando-se fazendo juízo umas das outras. A formalização desse juízo, 

com método, visa dotar esse processo natural de um grau mínimo de racionalidade, 

mesmo que se reconheça que ele é, em si mesmo, intrinsecamente subjetivo.  

Portanto, é fundamental que à ação gerencial sejam incorporadas as habilidades 

necessárias para a educação dos subordinados por meio da correção dos desempenhos 

insatisfatórios e do desenvolvimento ainda maior dos satisfatórios ou excelentes.  

O juízo de valor que a avaliação de desempenho comporta costuma também suscitar 

uma resistência natural à assimilação de criticas e muita desconfiança quanto à 

pertinência dos instrumentos utilizados. Tais restrições muitas vezes são perfeitamente 

apropriadas, pois se originam da heterogeneidade das teorias que as inspiram e da 

utilização de pressupostos inteiramente subjetivos dos avaliadores sobre o 

comportamento do ser humano na situação de trabalho.  

A heterogeneidade e as preconcepções tomam ainda mais graves os vícios de avaliação 

praticados pelos avaliadores. Esses vícios devem ser conscientizados e evitados pelos 

que participam do processo, sob pena dos seus resultados serem desastrosamente 

comprometidos.  

Outros problemas a evitar  

Além do risco que o mau avaliador traz para o sistema, há outros problemas importantes 

que não podem ser esquecidos.  

Efeito de Halo  

Consiste em inferir qualidades positivas ou negativas a partir de outra que seja 

considerada bem representativa. Por exemplo, julgar que um funcionário tem bom 

desempenho apenas por ser assíduo. Se é assíduo é bom; se é pontual, bom e assíduo, 

deve ser criativo; e, assim por diante, atribuem-se a ele qualidades positivas ou 

negativas em cadeia, a partir de um aspecto qualquer que se convencione ser positivo ou 

negativo.  

Relações pessoais com sentimentos positivos ou negativos entre o avaliador e o avaliado 

também contaminam a qualidade da avaliação.  
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Tendência central  

"Nem tanto ao céu nem tanto à terra". "A sabedoria está no meio-termo". As pessoas 

não são nem muito boas nem muito más em termos de desempenho. São apenas 

razoáveis, têm qualidades, mas também têm defeitos. O avaliador resiste a identificar 

tanto os desempenhos satisfatórios ou excelentes quanto os insatisfatórios ou péssimos. 

Centra-se na opção pela mediocridade.  

Erros constantes  

É a visão segmentada e desfocada do avaliador de que a aferição do desempenho é o 

instrumento formal que a organização põe à sua disposição para punir ou premiar os 

seus subordinados. Atuando nos excessos, o avaliador oscila entre liberalidade e rigor 

na percepção do desempenho do subordinado.  

Pre-julqamentos  

A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é transformá-la naquilo que 

o preconceito diz que ela é. Alguns exemplos.  

•  Tempo de serviço. "Antiguidade é posto", "panela velha é que faz comida boa", 

"galinha velha é que dá bom caldo"  

Ao valorizar por demais a antiguidade, o avaliador não é capaz de perceber que essa 

experiência pode não estar atualizada, ou que o mais antigo funcionário pode não ser 

efetivamente o melhor. E vice-versa: "Ele está muito velho. É um quarentão". "Já deu o 

que tinha que dar".  

•  Profissão ou cargo. A reiterada confusão entre o VOC (valor do ocupante do cargo) 

e o VCO (valor do cargo na organização) faz com que, ao se proceder à avaliação 

de dois subordinados - por exemplo, um engenheiro e um técnico de manutenção 

de nível médio -, o caminho natural seja considerar o engenheiro melhor, 

esquecendo-se de que o avaliador deve considerar cada qual no exercício de suas 

funções próprias. Dessa forma, qualquer um dos dois pode ser o melhor, pois se 

avalia o ocupante no desempenho de sua função específica e não um cargo em 

relação a outro.  

Raça, sexo, lugar de origem, religião  

Estas são as causas de preconceitos clássicos no conjunto da sociedade. A avaliação de 

desempenho deve ser particularmente instrumentada para não dar vazão a esses 

estereótipos no cotidiano das relações de trabalho.  
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Grau de instrução  

o mesmo cargo exercido por duas pessoas de qualificações distintas, uma delas tendo 

curso superior e a outra não, por exemplo, faz com que o avaliador tenda a valorizar 

inconscientemente o desempenho do ocupante do nível superior, muitas vezes 

fundamentado no pré-julgamento de que este deve ser melhor na função, porque é 

formalmente mais bem preparado. Nem sempre isso ocorre, pois muitas vezes o 

empenho, a dedicação e o esforço superam a melhor qualificação. As pessoas não valem 

pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Os clubes de futebol milionários 

são bastante ilustrativos, mostrando que nem sempre os melhores jogadores são capazes 

de construir uma boa equipe. Alem disso, o ocupante de um cargo com qualificações 

acima das exigidas pode estar insatisfeito ou frustrado por exercer atribuições inferiores 

às que está qualificado. E daí, naturalmente, provém o seu desempenho inferior.  

Outras dificuldades a superar  

Estamos vivendo o mundo dos maus comportamentos e dos hábitos inadequados. O 

declínio da respeitabilidade das pessoas, das posições que ocupam e principalmente das 

instituições é um espetáculo visível a todos, trata-se de um processo no qual em maior 

ou menor grau todos participamos. Vivemos o mundo de "nós" contra "eles", muitas 

vezes esquecendo de que em certas ocasiões o "eles" somos "nós". Políticos, 

professores, pais, líderes religiosos, médicos, juízes, militares e quaisquer indivíduos 

investidos do exercício de algum papel social são tratados com crescente cinismo e 

desconfiança.  

Todos estão nos enganando, tomando as nossas vidas mais difíceis, só pensam em levar 

vantagens e abusar de nossa boa-fé. Não adianta nos recriminarmos, pois não há nada a 

fazer. A falta é só "deles", dos outros.  

É evidente que no ambiente de trabalho o mesmo fenômeno se repete. O jogo de 

acusações recíprocas é igualmente desenfreado. Os empregados estão sempre prontos a 

responsabilizar a gerência por todos os problemas, por atrasos, absenteísmo e quaisquer 

transtornos no trabalho. Por outro lado, quando ocorrem descontentamentos, baixa 

produtividade, problemas de absenteísmo, pontualidade e muitas outras formas de 

desempenho inadequado no trabalho, quão rapidamente a gerência não os acusa por 

maus comportamentos?  

Apontar o dedo de acusação é o caminho de saída mais fácil. Para eliminar todo um 

processo de acusações recíprocas e encontrar soluções adequadas para os problemas de 

maus comportamentos no ambiente de trabalho, os gerentes precisam assumir a 

liderança na gestão de três desafios inter-relacionados: maus comportamentos, 

desempenho insatisfatório e resistência  
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à mudança. Estas não são questões distintas, mas se misturam como num caleidoscópio. 

Não é possível encontrar um sem o outro. É preciso que o gerente aprenda a descobrir e 

tratar as causas dos maus comportamentos e dos hábitos inadequados, tais como 

ressentimentos, medo e baixa autoestima; as causas do desempenho insatisfatório, e 

compreender por que os empregados resistem à mudança e como super essa resistência.  

É claro que os empregados não são culpados de tudo. Certamente o estilo gerencial e a 

cultura da organização também contribuem expressivamente para alimentar o 

descontentamento e os maus comportamentos.  

As acusações de parte a parte por certo continuarão a prosperar na sociedade em geral. 

Mas não há razões para deixá-las florescer em sua organização e na equipe de trabalho. 

Valha-se para isso dos recursos da avaliação de desempenho.  

Tendo em vista sua importância como fundamento para o desenvolvimento das 

organizações, a avaliação de desempenho formal precisa ser implementada de modo 

adequado. A fim de aumentar a margem de êxito, várias dificuldades precisam ser 

compreendidas e superadas, antes de o gerente lançar-se à realização de suas 

responsabilidades como educador e líder de pessoas, consultor, mentor e educador dos 

integrantes de sua equipe.  

As gerencias não conseguem avaliar adequadamente  

Qualquer um é capaz de com facilidade reconhecer tanto o colaborador excepcional 

quanto aquele que costumeiramente foge de suas obrigações. Mas como conseguir 

diferenciar adequadamente o desempenho de 10,20 ou mais subordinados de 

desempenho médio, em que a maioria realiza um trabalho satisfatório, proporcional ao 

treinamento que recebe e aos recursos e condições de trabalho de que dispõe?  

Em tais circunstâncias, os esforços de se aferir desempenhos terminam inexoravelmente 

contaminados pelas características de personalidade, emoções e simpatias pessoais, 

além de até pela memória seletiva dos avaliadores. Estes apenas se lembram das últimas 

semanas e de mais alguns acontecimentos marcantes ocorrido em todo o período de 

poucos meses, em que o avaliado tenha feito alguma besteira ou dado uma contribuição 

relevante. Fatos episódicos e fatores psicossociológicos dificultam as gerências de 

realizarem avaliações de desempenho adequadas, objetivas, fundamentadas em fatos 

observáveis e não em impressões e "achismos".  
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As avaliações não melhoram o desempenho organizacional  

As avaliações examinam o que as pessoas fazem, e teoricamente as motivam para que o 

façam ainda melhor. Mas o desempenho individual é de pouca contribuição para a 

melhoria do desempenho organizacional. A maioria dos problemas, e por que não dizer 

também a maioria das oportunidades para aprimoramento, está intrinsecamente 

relacionada com os sistemas e processos de trabalho adotados pelas organizações. Como 

afirma o pai da Qualidade Total Edward Deming, parodiando Frederik Herzberg, as 

pessoas desejam fazer um bom trabalho, mas são compelidas ao mau desempenho por 

sistemas ou ambientes inadequados, que empobrecem as suas contribuições e sufocam 

as iniciativas. O que fazer, então? Corrija o sistema e o ambiente de trabalho, não as 

pessoas que o executam. Avalie o desempenho pelos resultados do grupo de trabalho e 

das unidades de negócio, não pelos esforços exercidos pelos individuos isoladamente.  

Ao longo dos anos, as organizações têm tentado, por meio do processo de avaliação, 

estabelecer metas, padrões e expectativas de desempenho para os seus funcionários. Se 

as pessoas não realizam na prática o desempenho esperado pode não ser por culpa delas, 

mas por deficiências do sistema de trabalho no qual realizam suas tarefas. Por outro 

lado, se de fato cumprem o desempenho mutuamente acordado até por definições 

escritas, não teriam ao longo do processo subestimado ou sacrificado a realização de 

outros aspectos de seu desempenho que não constavam "a priori" do estabelecido por 

consenso com as chefias? Será que não se mantiveram cegamente aferradas ao que 

decidiram fazer meses atrás em prejuízo de adaptar os seus comportamentos aos fatores 

supervenientes, absolutamente necessários agora, mas que não constavam 

preliminarmente de suas agendas de compromissos? Até que ponto os contratos 

psicológicos de desempenho não dificultam a abertura para o inusitado, para o que não 

havia sido previsto, tornando as pessoas insensíveis às mudanças?  

O desempenho e função do nível de aspiração  

As ciências do comportamento afirmam que as pessoas respondem com contribuições 

apenas medíocres aos estímulos organizacionais em função de diretrizes, estilos e 

processos de trabalho que tornam ainda mais medíocres o desempenho do ser humano 

nas organizações. É a profecia que se autorrealiza: expectativas medíocres levam 

sucessivamente a desempenhos medíocres.  

 

 

 

 

 

 

 



 

76                                        V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO função essencial da gerência 

As pessoas reagem aos estímulos aprendidos em diferentes processos de socialização a 

que foram expostas: família, igreja, escola, trabalho, grupos de amigos e parentes etc. 

Assim, é preciso mudar os conceitos prevalecentes sobre a natureza do ser humano, se 

não quisermos estratificar definitivamente essa relação de causa e efeito: conceitos 

medíocres levam a desempenhos cada vez mais medíocres, que, por sua vez, reforçam a 

tese de mediocridade do ser humano. É preciso reverter esta profecia, que hoje se 

reafirma pelas práticas e ações gerenciais cotidianas no universo das organizações.  

A visão que a organização tem do ser humano condiciona significativamente o 

comportamento, os hábitos e as atitudes que os seus gerentes adotam e as respostas 

consequentes dos subordinados aos estímulos e às expectativas que recebem. O mundo 

percebido condiciona significativamente o nosso comportamento. Assim, na situação de 

trabalho, uma expectativa medíocre tende a gerar desempenhos medíocres, assim como 

maior confiança no potencial de realização de cada um tenderá a desenvolver um clima 

de participação e engajamento; mais autonomia e aceitação de riscos tende a propiciar 

maior satisfação pelo desempenho de responsabilidades crescentes. Ao contrário, como 

em geral acontece, a desconfiança desencadeia a contrapartida do pé atrás e da 

insegurança dos subordinados; a descrença na capacidade de trabalho e na realização 

geram uma fuga à responsabilidade e alienação dos subordinados.  

Conhecimento dos fatos  

O conhecimento do comportamento do avaliado é o alicerce da avaliação bem-feita. Tal 

conhecimento decorre naturalmente da interação entre as pessoas em busca da 

realização de tarefas comuns, desde que estabelecida uma relação de franqueza e 

abertura que lhes possibilite estar sempre trocando pontos de vista, convergindo e 

divergindo, firmando propósitos etc.; enfim, realizando avaliações formais e informais 

de desempenho no cotidiano do trabalho conjunto.  

Devido às pressões do dia a dia, muitos aspectos do comportamento individual e grupal, 

bem como os seus resultados, são ignorados ou recebem menor atenção do que às vezes 

merecem. Por que isso acontece? Uma das razões talvez seja de que nem sempre as 

organizações dispõem de processos interativos de critica sistemática que contribuam 

para tomar as gerências mais informadas e atentas ao que se passa e muito menos para 

antecipar-se à emergência de crises em suas áreas de supervisão. Não há disseminada na 

cultura das organizações a utilização da critica sistemática, pari passu, em relação aos 

fatos nos quais se envolvem as chefias e seus subordinados.  
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A critica em geral é intermitente, esporádica e sempre ao resultado final. Não se faz 

critica passo a passo ao longo de todo o desenvolvimento do processo.  

Além disso, a delegação, em si mesma desejável, muitas vezes resulta em que os 

avaliadores fiquem mal informados a respeito de assuntos que necessitariam de sua 

compreensão e intervenção educacional como líderes de pessoas e de grupos.  

Finalmente, algumas questões são ignoradas porque não parecem relevantes no 

momento. Todavia, nem sempre é assim. Consideradas por outro ângulo, podem ter a 

maior repercussão, tanto para o comportamento individual quanto para os demais 

membros da equipe e para o conjunto do trabalho grupal.  

É preciso que o avaliador reúna dados, fatos e informações de que nem sempre dispõe. 

Verifique se as informações adicionais não resultariam numa avaliação mais acurada do 

desempenho do subordinado. Mas, sob a justificativa de estar sempre ocupado, nem 

sempre o avaliador para o que está fazendo para preparar-se melhor para a avaliação de 

desempenho. Prejudica a avaliação, desrespeita o avaliado e falha no desempenho de 

sua função educacional.  

A busca da objetividade  

Um dos desafios na obtenção da boa avaliação é descrever objetivamente as dimensões 

de desempenho do avaliado.  

Os avaliadores tendem a aceitar as próprias práticas e precedentes. tradições e hábitos 

usuais como uma "segunda natureza" incorporada à cultura da equipe que lidera. Com o 

tempo, acreditam que o que já existe é bom, obtido pela dedicação de todos e de cada 

um.  

Separar o comportamento que se aceita como natural daquele que busca a excelência do 

desempenho de cada subordinado e do conjunto da equipe é um passo gigantesco no 

sentido de incorporação da necessidade de mudança e de sua real concretização.  

Uma diretriz comprometida em aumentar o nível de objetividade da avaliação de 

desempenho tenta responder a cada dimensão suscitada com a seguinte questão: "Estou 

sendo objetivo ou o que estou escolhendo é o que nós fazemos como uma resposta 

apenas melhor do que seria justificável?" Em caso de dúvida. a maneira mais acertada 

de responder seria escolher a descrição que menos nos agrade.  

O risco de ser demasiadamente severo em uma avaliação é menor do que fazê-la parecer 

melhor do que o é na verdade ou dar-lhe o beneficio da dúvida. Corrigir avaliações 

excessivamente severas é muito mais fácil em função das críticas  
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do gerente do avaliador e das reações do avaliado. Corrigir julgamentos excessivamente 

tolerantes é bem mais difícil, porque as pessoas gostam de acreditar no que lhes faz bem 

ao ego, o sucesso é doce, a avaliação benevolente relaxa.  

De bem-intencionados o inferno esta cheio  

Boas intenções não têm valor por si mesmas. É preciso que o avaliador seja capaz de 

perceber e diagnosticar o desempenho do avaliado como ele é, e não como deveria ou 

poderia ser, ou mesmo como o próprio avaliador gostaria que fosse.  

Boas intenções ou o que o avaliado deseja ou pretende fazer algum dia não valem. Nem 

sempre o avaliador consegue fazer a diferença entre o comportamento desejado e o 

desempenho real. Se determinada situação não existe no momento da avaliação, embora 

seja desejável para o futuro, ela não pode ser considerada objetivamente. Avalie o 

desempenho do avaliado como ele é agora no período considerado da avaliação, e não 

como talvez deseje que ele seja amanhã ou daqui a alguns meses.  

Ênfase ao estudo do desempenho  

A avaliação de desempenho não é uma fita métrica, como pretendem muitos 

especialistas da área, com a qual se possa medir a altura, a largura, o comprimento e a 

profundidade do comportamento do ser humano. É, ao contrário, um meio para ajudar 

um gerente a desenvolver o desempenho de sua equipe por meio da melhoria do 

comportamento individual e da sinergia da interação de todos em busca de um propósito 

comum.  

Avaliando em diferentes momentos, ao longo de todo o ano, o desempenho individual 

de cada um dos membros de sua equipe, o gerente está permanentemente capacitando-se 

a processar intervenções gerenciais oportunas no trabalho coletivo por meio de 

informações, referências e análises extraídas caso a caso, obtidas das avaliações que 

realiza.  

Portanto, para ter utilidade real, o instrumento passa a ser apenas um meio para facilitar 

o estudo e a análise do desempenho individual e do conjunto de sua equipe.  

Destaque as Questões significativas  

Um fator importante para a avaliação bem-feita é a capacidade de o avaliador atribuir a 

cada dimensão de desempenho a apreciação merecida. Infelizmente, isto nem sempre 

ocorre. Os avaliadores tendem a concentrar maior atenção no  
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que nem sempre é relevante, mas no que lhes causa maior impressão, pior ainda, maior 

frustração no momento. Problemas irritantes às vezes recebem um peso desproporcional 

ao seu verdadeiro significado. Assim, os empecilhos que o avaliador pensa estar 

impedindo o progresso do avaliado ou de sua equipe, e aos quais confere tanta 

importância, talvez não sejam as dificuldades reais a serem superadas em busca da 

otimização do desempenho.  

Pergunte ao avaliado sobre o que ele mais gosta daquilo que faz. Frequentemente, as 

entrevistas de avaliação de desempenho centram-se em demasia nos erros e problemas, 

nas deficiências e dificuldades, deixando de lado o que gratifica e, de fato, motiva o 

avaliado no trabalho.  

Quando você pergunta sobre o que o avaliado mais gostou no último projeto ou 

atividade de que participou, está encorajando-o a torná-lo mais consciente em como 

obter satisfação daquilo que participa. E certamente, em consequência, o estimula a 

pensar sobre outras formas de desincumbir-se ainda melhor de suas atribuições.  

Reconheça os avanços nos comportamentos e atitudes, tanto quanto nos resultados 

obtidos. Quando você vacila em celebrar uma mudança comportamental do 

subordinado, perde a oportunidade para motivá-lo a melhorar as suas habilidades, 

hábitos e processos profissionais. Dê a ambas as dimensões a mesma importância.  

Outra tendência é a de o avaliador voltar as costas a problemas antes reconhecidos como 

importantes, mas que, por quaisquer razões, não puderam ser resolvidos. Depois de 

conviver com esses problemas durante algum tempo, os avaliadores tendem a considerá-

los inevitáveis e, como tais, a aceitá-los como naturais, incorporados ao dia a dia. 

Submetem-se à mediocridade.  

Esses obstáculos impedem a busca da excelência do desempenho. Apenas por serem 

ignorados ou esquecidos, eles não desaparecem só porque as gerências não lhes dão 

mais maior atenção. Antes de preencher os formulários de avaliação e de preparar-se 

para a entrevista com o avaliado, é preciso que o avaliador supere-se, sendo capaz de 

buscar uma visão diferente, de passar a ver o que não mais vê, adquirindo assim uma 

acuidade descomprometida para uma percepção melhor dos problemas com os quais 

convive em seu cotidiano.  

Uma panaceia para todos os males  

A avaliação de desempenho não é uma panaceia para ser utilizada em todas as questões 

relativas a recursos humanos. Se a um funcionário faltam as competências específicas 

para realizar as suas tarefas e não lhe foi dada a capacitação necessária ao exercício de 

sua função, não é concebível tentar estimular o  
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desempenho adequado por meio de programas de avaliação de desempenho, e, muito 

menos, não é justo fundamentar a concessão de aumentos salariais, promoções ou 

demissões em seus resultados. Nenhum programa de avaliação de desempenho tem o 

condão de substituir a ineficiência de programas inadequados de recrutamento, seleção, 

colocação e desenvolvimento de pessoas, por exemplo. Mas, certamente, contribui 

efetivamente para tomar visíveis as inadequações desses programas aos propósitos a que 

se destinam.  

Pontualidade e assiduidade  

Pontualidade e assiduidade são obrigações funcionais do funcionário decorrentes do 

contrato de trabalho mantido com o empregador. São condições preliminares para o 

desempenho de quaisquer relações de emprego. Assim, não deveriam ser tratadas pela 

avaliação de desempenho, mas ser objeto da disciplina da gestão de pessoas.  

As organizações em geral, no entanto, dão grande ênfase à pontualidade e à assiduidade 

como dimensões fundamentais do comportamento do ser humano no trabalho. Não há 

sistemas de avaliação de desempenho que não as considere como fator de avaliação.  

Não ser pontual é uma falha comum do ser humano. Mas uma coisa é chegar atrasado a 

um compromisso social, como um chopinho com os amigos. Outra, é estar atrasado para 

dar início à jornada de trabalho.  

Como o avaliador - na condição de supervisor ou gerente - é a pessoa mais próxima aos 

subordinados, dispõe das melhores condições para tratar o problema. E, assim, uma 

questão constante eminentemente das cláusulas do contrato de trabalho e das regras de 

disciplina transforma-se em um fator relevante de avaliação de desempenho. Esta é mais 

uma questão critica que precisa ser enfrentada na implantação de um programa de 

avaliação de desempenho: incluir ou não assiduidade e pontualidade como fatores de 

avaliação? Tratá-los como problemas meramente administrativos - e aí incluídos em 

normas e procedimentos próprios - ou considerá-los problemas de natureza 

comportamental?  

Maus hábitos são contagiosos. Se o gerente permite que um ou dois subordinados não 

sejam assíduos ou pontuais, logo o mau hábito vai disseminar-se, fazendo escola entre 

os demais. O gerente não pode ser conivente com o problema, pois de sua prontidão 

para enfrentar educacionalmente os faltosos depende o estabelecimento e a manutenção 

de um clima de trabalho de respeito aos compromissos e às obrigações.  
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Como gerente, o avaliador tem a responsabilidade de assegurar-se de que os 

subordinados chegam ao trabalho no horário combinado. Isso pode ser feito de maneira 

mais eficaz com a ajuda das seguintes providências.  

Chegue um pouco mais cedo  

Se você estiver no local de trabalho pouco antes do início da jornada, não só educará 

pelo seu exemplo como não deixará dúvidas de que está atento aos faltosos.  

O respeito ao tempo é uma questão de cultura. É preciso estabelecê-lo desde o início e 

mantê-lo permanentemente. É um hábito que se reafirma no cotidiano. Os indefectíveis 

atrasos nas solenidades, sessões de cinema e teatro, palestras, congressos e seminários 

no Brasil são resultado de uma cultura de atraso que se estabelece ao início na abertura 

dos eventos e se prolonga até o encerramento. Fixa-se uma cultura de desrespeito aos 

horários. O mesmo acontece no cotidiano das relações de trabalho.  

Deixe as regras do jogo claros  

Por mais óbvias que sejam as normas, mostre-as de maneira inequívoca. Pontualidade e 

assiduidade são questões básicas; as faltas devem ser vistas como infrações graves, um 

descumprimento ao contrato de trabalho estabelecido entre as partes. Razões legítimas 

para problemas de assiduidade e pontualidade devem ser tratadas como uma questão 

pessoal. Se não for assim, essas faltas não são aceitáveis. Recapitule as políticas e as 

diretrizes, as normas e os procedimentos da organização e advirta os funcionários das 

consequências funcionais que advirão caso eles mantenham a inadequação 

comportamental que apresentam.  

Concentre a sua atenção nos faltosos renitentes  

Não é necessário que você espete muito os que raramente se atrasam. Module a sua ação 

corretiva à intensidade e frequência das faltas. Fique atento às causas de atraso. Há três 

causas mais comuns de atraso, como pode ser visto a seguir, concentre sua atenção 

sobre elas.  

•  Congestionamentos: Ocasionalmente podem causar atraso, mas se ocorrerem 

frequentemente e se você suspeita que estejam sendo utilizados como desculpa, 

não hesite em dizer ao faltoso para sair mais cedo de casa. É sempre útil nessas 

situações lembrar ao funcionário de que a pon-  
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tualidade e a assiduidade afetam as suas chances de progresso funcional na organização.  

•  Emergências pessoais inesperadas de última hora: Muitas vezes são inevitáveis, 

mas também não devem ser aceitas como desculpa se ocorrerem com alguma 

frequência. A incidência de muitas emergências pode ser o indício de que o 

funcionário não organiza adequadamente as suas atividades pessoais extra 

profissionais e que estas estão interferindo no seu desempenho no trabalho.  

•  Retardatários presentes: Esta é uma forma insidiosa de atraso ao trabalho. O 

funcionário chega no horário, mas se envolve em diversas atividades que nada têm 

a ver com as suas funções. Distrai-se no cafezinho, num bate-papo interminável, 

visita os colegas em outros departamentos, dá uma voltinha pelo centro de 

convivência e, assim, simplesmente esquece de iniciar as suas tarefas. É uma 

forma dissimulada de atraso. É um presente-ausente.  

Sintomas de problemas mais graves  

Certifique-se sempre de que se os atrasos ou as faltas ao trabalho são problemas em si 

mesmo ou apenas sintomas visíveis dos reais problemas que você tem na sua equipe. A 

perda de eficiência e a da produtividade podem ser causadas por um sem-número de 

razões, em que a pontualidade e a assiduidade são apenas utilizadas como desculpa para 

justificar e encobrir os verdadeiros motivos. Admita que possam ser formas passivas de 

protesto dos subordinados contra práticas e procedimentos da organização ou mesmo 

pessoalmente contra você por atitudes que não lhes agradam.  

Respeite o relógio natural do colaborador  

Todos nós temos um tempo natural, biológico. Uns nascem para cotovias, outros para 

corujas. Há os que acordam de manhã cheios de entusiasmo, falantes, "cantando o hino 

nacional". Há outros que, por mais que tenham dormido, não conseguem de fato acordar 

antes do meio-dia, mesmo que há muito já estejam de pé. Há pessoas para todas as 

horas: matutinas, vespertinas e noturnas.  

O relógio orgânico de cada um precisa ser respeitado. Compatibilize a realização de 

atividades ao seu biorritmo, assegurando assim maior aproveitamento de suas energias e 

melhor resposta física e psicológica às demandas do cotidiano. Qual é o seu relógio 

natural e qual é o de seu subordinado? Assim como você, todos os subordinados têm um 

período do dia em que são mais  
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energéticos. Identifique o pico de desempenho de cada um de seus subordinados e faça 

os devidos ajustamentos com o seu, procurando extrair a maior eficiência de todos e de 

você próprio.  

 Você deve dedicar à execução de atividades e tarefas importantes, principal-

mente as que requerem  concentração, reflexão e criatividade, os momentos de 

pique de rendimento de seu tempo natural.  Você garantirá por certo resultados bem 

superiores de desempenho.  

As pessoas variam muito quanto às curvas de rendimento ao longo do dia. Os matutinos 

estão no ponto de excelência de desempenho durante a manhã, e, obviamente, os 

vespertinos à tarde, e os noturnos e os notívagos à noite. As sequências preferidas de 

executar as atividades também variam, dependendo das diferenças individuais. Alguns 

preferem dedicar-se à solução dos problemas mais complexos ou às responsabilidades 

mais difíceis logo à primeira hora da manhã, "antes que possam esquentar a cabeça" 

com as exigências do dia. Outros gerentes preferem despachar logo o expediente diário, 

fazem algumas chamadas telefônicas, respondem aos e-mails antes de mergulharem na 

discussão ou na análise de um tema delicado que requeira toda atenção.  

Tentar proceder a padronizações mecanicistas do uso do tempo para executivos, como 

preconizam muitos compêndios de administração do tempo, constitui-se em uma 

absoluta impropriedade prática. Não funcionam na realidade. Cada caso é um caso, em 

que as particularidades de cada um devem ser atendidas no comportamento expresso da 

ação de trabalho. Os conceitos de gestão eficaz do tempo devem, no entanto, ser 

compartilhados e consensuais. Quanto mais compatível às características individuais de 

cada um em termos de uso do tempo, e ao que, à luz das circunstâncias, definir-se como 

conveniente e oportuno, mais competente será o gerente.  

Já o tempo mecânico é o tempo decorrente do relógio que marca a inexorabilidade da 

passagem da vida. Mas mesmo este é também um conceito relativo, dependendo do 

tempo e do espaço, ou, por exemplo, das diferenças de fusos horários ou das condições 

especiais de privação, como os sequestrados e encarcerados que perdem a noção do 

transcurso das horas e dos dias no cativeiro.  

A plenitude da vida não pertence à uniformidade artificial imposta pelo relógio 

mecânico, mas à diversidade natural estabelecida pelas diferenças dos biorritmos e dos 

relógios orgânicos de cada um.  

A vida comunitária moderna impõe a prevalência do relógio mecânico sobre o relógio 

biológico. Tentar conciliar os dois é função da administração do tempo, prática 

gerencial decisiva para a redução do estresse no trabalho e para a garantia de maior 

felicidade pessoal na família.  
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As crianças não se preocupam com o tempo mecânico cronometrado. Este costuma ser 

problema de suas mães ou babás. Se têm fome choram para comer. Se têm sono choram 

para dormir. A vida adulta, no entanto, nos impõe a ditadura do relógio, e, dai, o 

aumento do estresse, com perda da qualidade de vida e com inevitáveis malefícios à 

saúde.  

O conceito do uso do tempo é bastante elástico, dependendo das diferenças culturais, 

sociais e históricas, dos processos civilizatórios de cada sociedade e das condições 

ambientais vigentes. O silvícola é completamente distinto do homem urbano no que 

tange ao que faz e como usa o seu tempo. Igualmente, o habitante das regiões frias e 

quentes, o morador da metrópole e o da cidadezinha do interior, o camponês e o 

operário fabril, o contemporâneo dos pombos-correios dos tempos imemoriais e os 

atualíssimos usuários da Internet percebem o recurso do tempo de forma bastante 

distante. Os famosos "2 minutinhos" amplamente utilizados no Brasil é um conceito de 

tempo que pode variar de efetivamente dois minutos a mais de uma hora, dependendo 

dos interlocutores. Ainda é lugar-comum no Norte do Brasil a estranha prática de 

agendar compromissos "antes ou depois da chuva".  

Muitos sonham com paradisíacas ilhas desertas sem relógios de pressão de tempo, sem 

estresse. Outros com o devaneio da volta ao campo, onde a vida parece fluir bem mais 

lentamente. Todos anseiam, enfim, por um retorno utópico ao passado, como se 

estivéssemos permanentemente em busca de um tempo perdido em que éramos felizes. 

Parece a busca do Éden!  

Vivemos o corre-corre de um tempo cronometrado, gostemos ou não. Para não ficarmos 

neuróticos ou até paranoicos, precisamos aprender a conviver com essa realidade 

sempre estressante, quer na vida social quer no trabalho. Compatibilizar as imposições 

inexoráveis do relógio, que marca a inevitabilidade das horas, com as nossas 

características pessoais de cotovia ou de coruja, pode vir a ser o nosso encontro com a 

plenitude de uma vida feliz. Só assim aprenderemos a usar o tempo a nosso favor, para 

nós mesmos, tirando dele toda a gratificação e recompensa que ele pode nos 

proporcionar. Afinal, parodiando o célebre Barão de Itararé: "A única coisa que se leva 

desta vida é a vida que se leva". Você ama a vida? Então, não desperdice o tempo, pois 

é dele que a vida é feita.      
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VI - DAR E RECEBER FEEDBACK:  

a condição essencial do desempenho  

gerencial  

 

1. O gerente precisa estar preparado  

A avaliação de desempenho pressupõe o desenvolvimento de habilidades gerenciais 

especificas para que o gerente, como avaliador, consciente de suas próprias limitações e 

dificuldades, reduza a prática de equívocos e seja, assim, capaz de tomar um pouco mais 

"objetivo" um processo que em si mesmo é subjetivo.  

Os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho incidem na distorção de tentar 

corrigir os resultados das avaliações por meio de tratamento estatístico dos dados. 

Corrigem os seus efeitos, mas não erradicam as causas da má avaliação. Sob o ponto de 

vista formal, o sistema fica perfeitamente compatibilizado por curvas forçadas que nada 

têm a ver com a realidade do trabalho e muito menos com a qualidade da relação 

avaliador-avaliados, gerentes-colaboradores.  

Se a avaliação é malfeita, por melhor que seja corrigida, estaticamente ela continua 

malfeita, e assim gera poucos resultados práticos para a melhoria do desempenho dos 

colaboradores, da equipe de trabalho e do conjunto da organização.  

A entrevista de avaliação muitas vezes faz com que um colaborador vibrante, 

comprometido com as suas tarefas e com a organização, deteriore muito a qualidade de 

seu desempenho por se sentir injustamente tratado em relação a seus colegas. Assim, as 

organizações passam a ter um outro problema: os funcionários considerados de pior 

desempenho podem, na verdade, parecer ter pouca diferença dos considerados de 

melhor desempenho, subsistindo um sentimento frustrante de terem sido preteridos sem 

razões justificáveis que fundamentem as diferenças. No decurso do tempo de uma 

entrevista, o funcionário transforma-se em indiferente, desmoralizado em sua 

autoestima, mais um frustrado em busca de um novo emprego. Mesmo que fique na 

organização, passa a ter um desempenho pior por estar desmotivado.  

 

 

 

 

 

 

Embora há muito se reconheça a prevalência do avaliador como o maior problema na 

adequada implementação de um programa de avaliação de desempenho, muito pouco se 
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faz na prática pela sua capacitação nas dimensões especificamente necessárias ao 

exercício dessa importante atribuição gerencial. Na hora de implantar um programa, 

fala-se muito na importância do avaliador, mas o seu treinamento restringe-se, quando 

muito, a orientá-lo no preenchimento dos formulários, à explicação do significado dos 

campos que utilizará, e a outros detalhamentos procedimentais de menor importância. 

Em geral, nem a obediência aos prazos previstos no sistema é cumprida, se bem que 

sempre lembrados durante a divulgação.  

É preciso que as organizações disponham-se a capacitar, tanto comportamentalmente 

quanto operacionalmente, todos os seus quadros de supervisão diretamente envolvidos 

no processo de avaliação de desempenho - o gerente do avaliador, o avaliador e o 

próprio avaliado. Capacitar o processo de gestão do sistema de avaliação de 

desempenho para que operacionalize, comportamentalmente, o desenvolvimento de 

atitudes, conhecimentos e habilidades necessários ao fortalecimento de um clima 

participativo de gerência, em que a negociação, o diálogo franco e aberto, a 

credibilidade e a confiança recíproca passem a fazer parte das regras do jogo da 

interação no trabalho. A ênfase é como desenvolver competências gerenciais específicas 

que minimizem a deficiência básica da avaliação de desempenho - os maus avaliadores.  

Há também que correlacionar o sistema de avaliação praticado com os seus vícios, 

defeitos e qualidades, com a cultura prevalecente da organização que o abriga. Numa 

organização de características autoritárias, constituída por um sistema fechado de 

interações, o gerente na condição de avaliador tende a replicar esse ambiente, realizando 

avaliações descuidadas, "em cima da perna", utilizadas apenas para viabilizar a intenção 

de punir ou premiar os subordinados, e com pouca ou nenhuma consideração aos 

aspectos relevantes de valorização ou correção do desempenho em si.  

Afinal, o avaliador não se submete a qualquer forma de pressão social oriunda de seus 

subordinados, colegas ou superiores. Há uma cultura de lassidão em relação ao tema, 

vale dizer, desrespeito ao talento humano existente na organização.  

Já em uma organização que tenda ao estabelecimento de uma cultura participativa e 

democrática, o gerente como avaliador costuma proceder às avaliações com muito mais 

cuidado, pois sofre toda uma pressão social dos grupos formais e informais por maior 

equidade e justiça no trato das relações de trabalho. A forma de como se utiliza a 

avaliação de desempenho é em si um indicador relevante da preocupação da 

organização com o elemento humano.  

 

 

 

 

Quando utilizada adequadamente, a avaliação de desempenho pode constituir-se em um 

excelente instrumento gerencial, tanto para melhorar comportamentos individuais, 

grupais e intergrupais quanto para gerar espaços de abertura organizacional de avanços 

de uma cultura estratificada ou impermeável à participação e à influência do ambiente 
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para padrões mais democráticos e sensíveis aos imperativos da sociedade do 

conhecimento.  

É evidente que tal contribuição dependerá dos conceitos e do uso que se fizer da 

avaliação de desempenho.  

Contrário senso, ela também pode contribuir, como o mais das vezes ocorre, para 

consolidar discriminações, gerar iniquidades e fortalecer hábitos e tradições arraigados 

na organização de desapreço ao ser humano no trabalho.  

Contribui assim para a estratificação de uma cultura de ausência à participação e de 

benevolência ao jogo de interesses, com a consagração de privilégios, mesmo que 

eventualmente dissimulados pela utilização de outras práticas assistencialistas de gestão 

de pessoas que, contraditoriamente, aparentam outra fonte de preocupação por parte da 

organização.  

 Lembre-se: a avaliação de desempenho não é ciência, e pode gerar problemas 

quando mal utilizada.  Se adequadamente aplicada, pode vir a constituir-se em um 

poderoso recurso gerencial, não só para o  avaliador e o avaliado, mas também para o 

conjunto da organização, na transformação de sua cultura  (valores, prática, costumes, 

tradições e precedentes) e para aprimorar a qualidade das relações  interpessoais e 

assegurar equidade e justiça nos atos administrativos praticados no cotidiano.  

 Dar e receber "feedback": condição essencial na avaliação de desempenho  

2. Ouvir ativamente  

Esta condição começa pela maneira com que você interage com o seu interlocutor, 

como recebe a informação que ele lhe dá. Você deve não só ouvir as palavras como são 

ditas, mas a maneira como elas são expressas.  

Você será capaz de perceber além do que lhe está sendo dito, identificando as reais 

intenções de quem fala.  

A maioria dos fracassos das interações humanas ocorre porque aqueles que ouvem, 

conscientes ou não, estabelecem barreiras ao livre fluxo da comunicação. Assim, 

enquanto você ouve o que lhe é dito, é importante manter a mente aberta e um sentido 

aguçado para bloquear julgamentos ou avaliações precipitadas, e manter-se focado e 

atento ao conteúdo e à forma da mensagem que recebe.  
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Use, além dos ouvidos, os próprios olhos para perceber adequadamente o que querem 

lhe dizer. As pessoas estão permanentemente nos passando informações sobre os seus 

sentimentos e emoções. Estão ao nosso dispor, desde que estejamos também disponíveis 

e receptivos a observá-las detida e ativamente.  

Por exemplo, quando você diz: "Você parece perturbado, o que há?", na verdade, você 

já expressa o como percebe alguém que lhe é próximo.  

Mas, acima de tudo, as suas palavras certamente refletem a sua real percepção de como 

o seu interlocutor lhe parece estar interiormente.  

O que, nas atitudes de alguém, possibilita avaliar a pessoa? Você observa mudanças de 

posturas, tensões musculares, enrubescimento facial, como eles mexem as mãos, como 

seguram a cabeça ou pronunciam as palavras?  

O que fazem com as mãos e os pés, ou como respiram, igualmente contribuem para 

enviar mensagens a um ouvinte ativo, que ouve também com os olhos.  

E você certamente será capaz de discernir as mensagens emocionais pela forma com 

que o interlocutor move os seus músculos faciais. Isto inclui, por exemplo, o número de 

vezes em que pisca e a natureza de seu contato visual. Todo o tempo em que de fato 

estiver ouvindo, você será capaz de captar informações relevantes dos sinais visuais 

disparados pelo seu interlocutor, enquanto fala e ouve o que lhe é dito.  

Como você interpretaria, por exemplo, um interlocutor curvado, com olho fixo no chão 

e sorridente? Ou com os braços apertados, cruzados no peito?  

Tais atitudes transmitem uma mensagem de ceticismo, defensiva, descrença, cinismo, 

sarcasmo ou discordância? Você conclui que tais atitudes indicam beligerância ou 

relutância, conflito ou indecisão? Ou tais atitudes significam ainda constrangimento, 

vergonha ou medo de humilhação?  

Nem sempre você sabe, não é verdade? Daí porque a importância de perceber e 

aprender ainda mais como ouvinte. E ouvindo melhor, você será capaz de dar e receber 

feedback de forma educacional, construtiva e relevante. Até porque mais importante 

ainda do que ouvir é dizer, de forma a fazer crescer o interlocutor, propiciando-lhe reais 

oportunidades de desenvolvimento enquanto profissional e pessoa.  

O gerente pode evitar muitos equívocos de comunicação se compreender que nem 

sempre o subordinado o ouve, mesmo quando a sua atitude assim o demonstre. Voltado 

para as suas próprias preocupações, alheio ao diálogo por quaisquer outras razões, ou 

pela maneira como a informação lhe é passada, o subordinado escuta mas não ouve, 

simplesmente não registra o que lhe é dito.  

Ouvintes superficiais podem ser colaboradores dedicados que tentam concentrar-se, mas 

que não conseguem absorver as mensagens que lhes são  

 

destinadas, criando assim uma série de mal-entendidos na execução de suas tarefas.  
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Quando ocorrem dificuldades de comunicação por má compreensão do que é dito, o 

gerente como avaliador deve preliminarmente examinar as suas próprias habilidades 

individuais de interagir com as pessoas antes de responsabilizar o subordinado pelas 

falhas. Por exemplo:  

a)  Ao transmitir uma orientação, você costuma verificar se o que pediu foi de fato 

compreendido?  

b)  Mostre respeito às opiniões e ideias do subordinado, ouvindo atenta e 

interessadamente o que lhe é dito. Desenvolver um clima de trabalho de respeito 

mútuo é condição essencial para que a chefia transforme-se em um verdadeiro líder 

de sua equipe.  

c)  Analise as palavras e o contexto do que lhe é dito pelo subordinado. Muitos 

problemas ocultos ou latentes sobre a realização de tarefas são revelados toda vez 

que o gerente é capaz de identificar e classificar as situações de dúvidas ou de 

incertezas. Ele aumenta, portanto, a sua capacidade de eleger uma forma melhor de 

tomar as suas orientações mais claras e precisas, superando dificuldades de 

compreensão na aplicação de regras, normas e procedimentos da organização.  

d)  Leia nas entrelinhas. É comum o subordinado não conseguir ser direto e objetivo 

nas suas manifestações. Um bom ouvinte ouve até o que não é dito, mas que é 

comunicado por outras formas de expressão - gestual, facial, corporal, postural, por 

tom ou ênfase nas palavras ou sílabas, pontos de inflexão de frases, omissões ou 

silêncio significativos.  

e)  Certifique-se, ao final, de que nada foi esquecido. Faça uma revisão sumarizada 

dos principais pontos do diálogo, conferindo o nível de compreensão mútua do que 

foi tratado.  

3- Obstáculos a superar         

       O gerente Que devaneia  

Inquestionavelmente, você costuma ouvir e absorver ideias muito mais rapidamente do 

que a maioria de seus subordinados é capaz de expô-las. É muito fácil, portando, que 

você se distraia com os seus próprios pensamentos em vez de se concentrar atentamente 

no que lhe é dito. É preciso que se esforce para se livrar desses devaneios em proveito 

de uma apreciação mais acurada das palavras do colaborador.  

Tente assim captar eventuais mensagens ocultas que não estão sendo ditas, mas que 

podem ser essenciais para a solução de problemas.  
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O gerente que se desliga  

Muitos gerentes desistem de ouvir, se percebem que o subordinado vai tecer 

considerações a respeito de algo que não lhes interessa ou que seja de difícil 

compreensão.  

Quando você se vê numa situação dessas, olhando para o seu colaborador, mas 

inteiramente desligado do diálogo, esforce-se para concentrar-se no que ele lhe diz. 

Lembre-se: o seu subordinado vai logo perceber que "você está em outra". Se você 

conseguir manter-se ligado, logo descobrirá que o tema não é tão dificil. Você pode não 

saber de um assunto, não dispor de uma habilidade ou não ter alguma competência 

específica, mas é perfeitamente capaz de compreender, refletir e orientar as diferentes 

questões de sua área de supervisão. O importante não é que você saiba mais do que os 

seus subordinados, mas que seja capaz de compreender o que lhe dizem, coordenar os 

esforços comuns e buscar linhas de ação ajustadas à missão e aos objetivos de sua 

organização.  

O gerente que disfarça  

Alguns gerentes simplesmente fingem ouvir por meio da encenação de comportamentos 

artificiais nos quais tentam disfarçar o desinteresse. Não se iluda: os subordinados não 

se deixam enganar. Logo "sacam que você não está nem aí para o que dizem". E você 

ainda passa para eles uma impressão de inautenticidade, descaso e desinteresse, que 

muito contribui para devastar um ambiente de relacionamento interpessoal aberto e 

descontaminado. É inevitável: os subordinados "fecham-se em copas", deixam de 

contribuir e de participar, limitando-se estritamente a fazer o possível para justificar a 

sua presença na folha de pagamento.  

O gerente que se perde nos detalhes  

Equivocadamente, muitos gerentes julgam que ouvir ativamente é tentar memorizar 

todas as informações que recebem nos seus detalhes. Ouvir ativamente não é somente 

escutar, mas compreender o que é dito. Muitas vezes, o colaborador fala de vários fatos 

ao mesmo tempo, para poder concluir uma ideia-chave.  

Focalize apenas as ideias principais, não a série de fatos e informações adicionais que 

atua apenas subsidiariamente na configuração da mensagem que lhe é dirigida. A 

concentração é a chave do sucesso da comunicação, na medida em que libera a sua 

capacidade de compreender objetivamente o que lhe está sendo comunicado, para só 

então agir.  
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O gerente preconceituoso  

Não se pode minimizar a força do preconceito. Ele forma o nosso comportamento. A 

não ser que estejamos bem conscientes de sua presença no nosso universo mental, 

dificilmente conseguimos maior objetividade e isenção no comportamento pessoal.  

A avaliação de desempenho é um sistema gerencial especialmente sensível à 

propagação dos preconceitos em seus mais diferentes matizes - raça, sexo, local de 

origem, religião, ideias políticas, formação profissional, idade, formas de vestir etc. O 

gerente como avaliador deve ter uma atenção especial para não generalizar como 

verdades ideias preconcebidas, hábitos e costumes que eventualmente não o agradem. O 

preconceito não só cega como toma o gerente surdo à razão e à evidência dos fatos, à 

objetividade dos argumentos, à razoabilidade das justificativas.  

O gerente distraído  

Uma das mais desagradáveis formas de demonstrar desatenção ao subordinado é aquela 

em que o avaliador fica permanentemente atento a ruídos externos ao ambiente em que 

conversam ou aquela em que a todo momento ele é interrompido.  

Durante algumas entrevista de avaliação, quer formal ou não, procure um ambiente 

físico infenso a ruídos externos perturbadores e que assegure um espaço de tempo 

adequado de isolamento e insulação às interrupções.  

Demonstre o seu apreço ao subordinado, dando à entrevista de avaliação blocos de 

tempo adequados ao florescimento de um diálogo sereno, ou isento de influências 

externas ou de ruídos indesejados.  

O gerente ganha-perde  

É inacreditável como os gerentes se deixam levar pelas emoções e estabelecem 

verdadeiros duelos com os seus subordinados. Quando você entra em desacordo com 

algum subordinado, será que mentalmente já prepara a refutação ao que ouve, antes 

mesmo que ele acabe de falar? Certamente uma atitude assim deturpa todo o processo 

de comunicação e fecha quaisquer possibilidades de uma interação profícua e sinérgica, 

aberta, franca e autêntica.  

Tenha paciência. Deixe o seu subordinado acabar de falar para só então questionar, 

fazer perguntas, aprofundar o tema, colocar seu ponto de vista.  
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A serenidade é a mais preciosa das qualidades do gerente, em especial na condição de 

avaliador, por ela permitir, simultaneamente, otimizar ainda mais o sucesso e tirar 

partido das adversidades.  

A má compreensão de uma orientação dada por você ao subordinado pode gerar perdas 

incalculáveis de tempo, dinheiro, materiais e esforços. A ansiedade dos subordinados 

bloqueia a capacidade deles de absorver o que lhes é dito. Novos funcionários, em 

especial os que não têm um grau elevado de educação e escolaridade, ou aqueles que 

não se relacionam confortavelmente com as tecnologias emergentes, tendem a não ouvir 

o que você lhes diz.  

Certifique-se sempre de que os seus subordinados realmente compreendem as suas 

orientações e decisões. Dê-lhes, sempre que possível, exemplos práticos e fatos 

concretos de seu cotidiano que os motivem a não se desligarem do diálogo que mantêm 

com você por julgarem inadvertidamente que os assuntos tratados não lhes sejam 

pertinentes. Faça-os pensar em como aplicar os temas em discussão às suas realidades.  

Leve-os a refletir sobre o cotidiano em que vivem e trabalham. Aprenda a se conter, 

resistindo à tendência natural de utilizar a sua posição hierárquica para fazer prevalecer 

o que pensa e, assim, impor as suas soluções. Admita que o seu colaborador possa lhe 

trazer o novo, o inusitado, um caminho diferente que ainda sequer lhe havia ocorrido ser 

possível trilhar.  

4. Empatia em lugar de simpatia  

Empatia é a capacidade de se colocar na situação do outro, incorporar-se ao seu mundo, 

vivenciar a sua realidade e ver como o outro vê, e não como você veria se fosse o outro. 

Como imortalizou o cancioneiro popular:  

  "Eu arrancarei os teus olhos e tu arrancarás os olhos meus  

  E eu colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus  

  E tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos teus  

  E eu passarei a ver pelos teus olhos e tu passarás a ver pelos olhos 

meus."  

Colocar-se na posição do outro, no caso do subordinado, perceber e sentir como ele, e 

não como você perceberia e sentiria no lugar dele, é uma condição essencial para o 

desempenho do papel educativo do avaliador na entrevista de avaliação de desempenho.  

Ser empático significa compreender e respeitar os sentimentos do avaliado. Ser 

simpático apenas pode deslizar para uma atitude de comiseração, pena e lamentação que 

beira, o mais das vezes, ao desrespeito e a uma atitude  
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de superioridade ou de arrogância do avaliador, quando não de censura e de julgamento 

negativo do comportamento do avaliado.  

O gerente deve oferecer empatia ao colaborador, aceitar e respeitar os seus sentimentos 

e permanecer neutro, com uma atitude não-depreciativa.  

É preciso que você mantenha a porta aberta ao diálogo para que possa proceder às 

intervenções que julgar oportunas visando à superação de problemas de desempenho 

detectados no comportamento do avaliado.  

5. Abordagens ao "feedback" eficaz  

Pelo menos cinco abordagens diferenciadas de feedback podem ser adotadas entre o 

gerente e o colaborador, cada uma delas objetivando estabelecer uma interação mais 

profícua e aberta de comunicação. São elas:  

a) Liberação de emoções ou por catarse;  

b)  Reflexiva ou por catálise;  

c)  Reativa ou por confrontação;  

d)  Responsiva ou prescritiva;  

e)  Sistêmica.  

Se o papel do gerente é partilhar a avaliação de desempenho que faz com o colaborador, 

ele precisa concentrar-se nos fatos observáveis que podem ser reconhecidos tanto por 

um quanto por outro.  

Um dos maiores problemas dos gerentes/avaliadores intelectualmente sofisticados é que 

eles interpretam corretamente para o colaborador/avaliado os resultados de seu 

desempenho, mas a interpretação às vezes se acha de tal modo distante da capacidade de 

percepção do avaliado que este rejeita tanto a interpretação quanto o avaliador.  

O avaliador precisa estar atendo para não deixar que seus próprios filtros de percepção 

entrem em ação, no sentido de antecipar informações que tenham tanta relevância para o 

avaliado ou que sejam, na verdade, a expressão de seus preconceitos e estereótipos em 

relação a ele.  

Muitas considerações determinam a eficácia de uma intervenção ou de um feedback, 

mas certamente a exclusividade de uma única abordagem exclui a necessidade de outras 

modalidades que, em diferentes ocasiões, mostram-se bem mais pertinentes em função 

das necessidades sentidas do avaliado e da situação-problema.  

 A estratégia de intervenção ou a abordagem de feedback é função, então, das 

peculiaridades do  avaliado e do problema a solucionar.  

 Abordagem de feedback = f (avaliado, problema)  
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A utilização das diferentes abordagens delineadas a seguir pressupõe a existência de um 

melhor processo gerencial de relacionamento com os subordinados, ajustando-se 

taticamente a partir de uma gama de alternativas diferenciadas para a solução de 

problemas específicos.  

É evidente que o feedback deve basear-se não nas técnicas ou predileções do gerente, 

mas fundamentalmente nas necessidades diagnosticadas do colaborador.  

A qualidade da entrevista de avaliação de desempenho depende da habilidade do 

avaliador em identificar corretamente as dificuldades do avaliado, de proceder o 

feedback que, de forma objetiva, a situação exige e de trabalhar com as dimensões 

fundamentais do comportamento do avaliado.  

Em geral, os feedbacks do avaliador ao avaliado objetivam equacionar as questões 

comportamentais relativas a poder/autoridade, moral/coesão, normas/padrões ou 

metas/objetivos decorrentes de seu desempenho na realização de tarefas com referência 

a um determinado lapso de tempo.  

A questão critica que se coloca para o gerente é de como intervir na ação da equipe ou 

no desempenho individual de um subordinado, sem reduzir a participação, o sentido de 

contribuição e a motivação daquele que sofre a intervenção.  

Você deve estar especificamente atento às seguintes indagações, antes de proceder a 

quaisquer intervenções:  

a)  O avaliado é capaz de virar-se sem o seu auxílio?  

b)  Você pode ajudar objetivamente?  

c)  Se o fizer, será útil para a qualidade dos resultados e a apreI1dizagem do avaliado?  

Muitas vezes o avaliador tende a desenvolver intervenções não por decorrência das 

necessidades sentidas do avaliado, mas pela projeção de suas próprias necessidades e 

carência pessoais. Neste caso, não é o desempenho do avaliado que determina a 

intervenção do avaliador, mas, na maioria das vezes, de forma não conscientizada, é a 

própria expansão de afirmação de sua personalidade o indutor de seu comportamento.  

Um avaliador de personalidade excessivamente afirmativa tende a aplicar intervenções 

prescritivas. Um avaliador condescendente ou que valorize as "relações humanas" tende 

a preferir as intervenções por catarse ou por liberação de emoções. Já um avaliador de 

personalidade angustiada, que deseje ser útil ao avaliado, tende a preferir as 

intervenções reflexivas ou por catálise. Um avaliador que tenha em alta conta a 

dimensão intelectual da gerência, possivelmente preferirá a aplicação de intervenções 

sistêmicas.  
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O gerente deve sempre ter em mente duas reflexões restritivas básicas quando julgar 

necessário proceder a uma intervenção qualquer:  

1)  Em caso de dúvida, não intervenha;  

2)  Em caso de certeza da necessidade da intervenção, contenha-se e indague a si 

próprio: "Será que sou    eu quem está sentindo necessidade de intervir ou é o 

subordinado ou a equipe que realmente necessita?"  

Monitore constantemente o desempenho de sua equipe, a fim de acumular dados e 

informações relevantes.  

E, se mesmo assim não estiver seguro, apele para a sua intuição. Ela lhe será sempre 

útil, pois se alimenta de sua experiência pessoal acumulada.  

Não importa quão competente seja um gerente. Se ele avalia e educa os seus 

colaboradores na base da relação professor-alunos, eles não aprenderão com ele.  

Em síntese, alguns pontos precisam ser reprisados para facilitar a ação do gerente na 

aplicação de estratégias educacionais de intervenção:  

a)  Monitore constantemente;  

b)  Tenha sempre em mente a cultura de sua equipe;  

c)  Identifique o estágio de evolução de sua equipe e as diferenças de atitude entre seus 

integrantes;  

d)  Identifique o problema;  

e)  Pergunte-se sempre: "É necessário intervir? A intervenção será oportuna e 

efetiva?"  

f)  Pergunte-se sempre: "A necessidade de intervenção é minha, do colaborador ou da 

equipe?"  

g)  Estabeleça a estratégia adequada de intervenção;  

h)  Lembre-se: intervenção deve ser exceção e não regra;  

i)  Se a sua intervenção favorecer maior dependência do colaborador individualmente 

ou da equipe, não intervenha;  

j)  Em caso de dúvida, não intervenha.  

“Feedback” por liberação de emoções ou por catarse  

Catarse é um termo que se refere ao processo psicológico de liberação de tensões 

emocionais: frustrações, raivas, ansiedades, angústias e mesmo a sensação vaga e difusa 

de que as coisas boas estão erradas e podem bloquear a capacidade de percepção e a 

resolução construtiva de problemas.  

A existência humana é pontilhada de experiências de grande carga emocional, muitas 

delas inesperadas, incômodas, indesejadas. A avaliação de de-  
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sempenho pode, muitas vezes, ser um desses momentos, especialmente nos casos de 

resultados insatisfatórios.  

Quando uma pessoa está emocionalmente perturbada, sentindo-se perdida, incapaz 

mesmo até de pensar, o processo catártico pode ser de grande auxilio no esforço de 

libertar-se dessas influências negativas exercidas por seus próprios sentimentos e 

emoções. A tomada de consciência de si mesmo e da situação que a cerca é o passo 

essencial para que a pessoa possa superar as barreiras que lhe dificultam um 

comportamento mais lógico e consistente.  

A objetividade absoluta implicaria a ausência de emoções, o que não está ao alcance 

nem nos ideais do ser humano.  

O gerente tem por objetivo construir com o colaborador um clima de segurança pessoal, 

de sorte que este se sinta à vontade para expressar seus sentimentos, sem medo de 

julgamentos adversos, rejeições ou recriminações. As ações de liberação servem para 

ajudar o colaborador a "limpar a cuca" e a "botar o lixo para fora". A pessoa não fala 

apenas sobre como se sente, mas se "abre", mesmo na presença do gerente no momento 

ou não da avaliação. O clima de relacionamento avaliador/avaliado, ou seja, 

gerente/colaborador é de indubitável importância, pois ao longo da entrevista o gerente 

pode introduzir comentários específicos para ajudar o colaborador a prosseguir em sua 

catarse, em vez de entrar em um impasse ou em um círculo vicioso, em que se repete e 

se contradiz ao voltar a descrever o que já disse. Por sua atitude de empatia, de 

capacidade de ouvir solidariamente, de gestos, expressões faciais, formas de olhar e por 

meio da aceitação não-avaliativa do que é expresso pelo colaborador, o gerente o 

estimula e apoia no descarregamento de suas tensões negativas e sensações infundadas 

de desapreço.  

O gerente não dá conselho nem sugestões. Evita assumir posição partidária, pois 

acredita que dessa forma o colaborador relaxará, reduzindo o nível de pressão 

emocional e abrindo-se, assim, para dar vazão ao pensamento livre e descongestionado, 

com o objetivo de adquirir uma visão mais objetiva de sua realidade.  

O gerente, enfim, ajuda o colaborador a pensar em seus problemas, de tal maneira, que 

este retenha a posse e a responsabilidade das soluções adotadas. Fornece apoio solidário 

e empático, procura ouvir atentamente as colocações do colaborador, sem deixar-se 

envolver no conteúdo específico do que está sendo exposto. Pode intervir de forma a 

que ele, o colaborador, vivencie um alívio emocional, mas o faz de forma neutra e não-

prescritiva.  
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Passos básicos  

Ao identificar a necessidade de adotar a abordagem de liberação de emoções ou catarse, 

o gerente deve adotar a seguinte estratégia geral de interação com o colaborador, por 

meio da aplicação dos passos vistos a seguir.  

1)  Ouça o colaborador atentamente. Procure compreender a partir do ponto de vista 

dele, mesmo que você não concorde com o que está sendo dito. Procure sentir com 

ele e não como você sentiria se estivesse em seu lugar.  

2)  Olhe-o nos olhos. Sorria, expresse palavras monossilábicas ou movimentos de 

cabeça que incentivem o entrevistado a falar mais. Diga algo como 

“compreendo....”, “ sei...” , “ ah-ah!”  

3)  Ajude-o a liberar emoções. Proporcione ambiente e clima que façam o en-

trevistado sentir-se à vontade. Estimule-o a liberar suas tensões, ansiedades, 

frustrações e hostilidades; adote uma atitude solidária e de respeito por seus 

sentimentos, mas sem manifestar concordância e adesão, sem quaisquer juízos de 

valor.  

4)  Estimule-o a falar mais. Diga, por exemplo, para ele fornecer mais detalhes sobre 

o que falou, ou peça para ele dizer como se sente em relação ao problema que 

descreveu.  

5)  Demonstre que compreendeu o que foi dito. Caso o colaborador silencie ou fique 

repetindo as mesmas coisas, ou seus pensamentos estejam desarticulados, insista 

na última observação que ele tenha feito e demonstre que você compreende e 

aceita sem julgamento o que foi dito.  

6)  Não dê qualquer conselho ou sugestão. Mantenha-se literalmente fora do conteúdo 

do problema. Não concorde nem discorde com o que ele está dizendo. Seja neutro 

e imparcial.  

7)  Convença-se da importância de sua atitude. Mantenha-se certo de que se você tiver 

uma atitude de compreensão, empatia e apoio, estará auxiliando o colaborador a 

autodiagnosticar a situação de modo objetivo e autônomo e, simultaneamente, 

estabelecer as bases da autoconfiança necessária à resolução efetiva dos 

problemas.  

8)  Centre o processo de aprendizagem no colaborador. Todo diagnóstico e a 

implementação de soluções devem partir dele. Conscientize-se de que a verdadeira 

mudança vem de dentro, de anelos internos, é endógena. Não terá praticidade se 

não for de iniciativa e vontade dele.  

9)  Nem sempre o problema real aparece logo. Parta da premissa de que o primeiro 

problema apresentado pelo colaborador pode não ser o real. Talvez a realidade 

efetiva só surja a partir do momento em que o colaborador aprender a construir 

uma relação de confiança na sua habilidade em lidar com a própria frustração, 

irritação, raiva, angústia ou perda de autoestima.  
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"Feedback" por ação reflexiva ou por catalise  

O feedback por ação reflexiva ou catálise tem analogia com o processo químico em que 

um agente precipitador é empregado para iniciar ou alterar o "teor" de uma reação em 

cadeia.  

O gerente é o agente que atua junto ao colaborador para ajudá-lo a resolver seus 

próprios problemas por meio da autodiagnose e da autointervenção. O gerente precipita 

reflexões no subordinado, que o auxiliam a identificar e solucionar suas dificuldades.  

É objetivo de o gerente tornar o subordinado sensível às próprias percepções, 

provocando nele algum interesse em analisá-las, com o intuito de corrigi-las. Os 

problemas serão superados com maior eficácia, à medida que o colaborador indicar e 

assumir as soluções que irá adotar. Ao gerente compete, quando muito, ensinar técnicas 

de diagnose e de resolução de problemas, mas ele próprio deve evitar envolver-se nas 

soluções. Não importando quão frustrante possa ser para o colaborador, o gerente deve 

atuar no sentido de desenvolver uma atmosfera de aprendizagem, em que é ampliada a 

habilidade do colaborador de gerar soluções autônomas. O gerente deseja aprimorar a 

habilidade do subordinado na resolução de problemas e não incidentalmente solucionar 

um problema especifico.  

O gerente ajuda o colaborador a explorar dados e fatos não conscientizados e a livrar-se 

de seus efeitos negativos; formula perguntas "inocentes", nãoameaçadoras; procura 

estabelecer com o subordinado uma relação de apoio e colaboração em que suas 

intervenções são compreensíveis, significativas e francas.   

Não tece interpretações "secretas" em cima dos posicionamentos do colaborador; não 

faz colocações ardilosas, com significados ocultos; não promove análises 

escamoteantes; tudo isso deve ser evitado a todo custo. Tornar o subordinado capaz de 

interpretar suas próprias percepções e respostas é o pressuposto básico do gerente, para 

quem a maioria dos problemas do colaborador reside na incorreta percepção de sua 

situação e das variáveis que a influenciam.  

O gerente certifica-se de que o colaborador é capaz de realizar sozinho o que faria se 

não contasse com o seu apoio consultorial. Atenta para a necessidade de transferir-lhe 

suas habilidades e valores muito mais do que de passar adiante seus conhecimentos.  

A missão do gerente é fazer com que o subordinado participe da solução dos próprios 

problemas e percepções, a partir do respectivo diagnóstico. Em outras palavras, deve 

evitar introduzir sugestões ou fazê-lo apenas por meio de tentativas, propondo 

explicações ou soluções alternativas que provoquem reflexões no colaborador sobre a 

validade e legitimidade do que percebe e pre-  
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tende fazer. Concentra-se nos fatos observados que posam ser prontamente 

reconhecidos e aceitos pelo subordinado.  

O gerente acredita que uma das maiores limitações em fornecer feedback consiste, em 

que, muitas vezes, ele é capaz de interpretar corretamente para o subordinado o que está 

acontecendo, mas a interpretação acha-se de tal forma distante dos comportamentos 

observados, que o subordinado é bem capaz de rejeitar tanto a interpretação como o 

gerente.  

Assim o status quo é aceito como fato. O objetivo do gerente é apoiar o colaborador 

dentro do status quo, para que ele seja capaz de atuar da forma mais adequada.  

O gerente evita introduzir sugestões que o subordinado talvez aceite apenas devido à 

sua posição hierárquica superior.  

Passos básicos  

Ao adotar o feedback com base na abordagem reflexiva ou por catálise, o gerente, em 

linhas gerais, deve adotar a seguinte estratégia de interação com o subordinado, pelos 

seguintes passos básicos:  

1)  Comece a entrevista amigavelmente. Converse de maneira informal, para construir 

uma atmosfera tranquila, espontânea e não-censurada. Seja cordial, afável mesmo, 

com o colaborador.  

2)  Faça perguntas do tipo: "Como vão as coisas?". "Tudo bem?". "Como você tem 

passado?".  

3)  Peça-lhe que descreva o problema. Aceite suas colocações, sabendo que é dentro 

deste quadro de referências que trabalhará.  

4) Ouça-o com empatia. Concentre-se nas suas opiniões e sentimentos a respeito do 

problema, para obter o máximo de informações.  

5)  Faça comentários que possam ilustrar alguns aspectos que a ele passem 

despercebidos.  

6)  Estimule-o a falar. À medida que forem conversando, apoie positivamente os 

esforços que ele empreende em definir o problema.  

7)  Deixe-o à vontade. Utilize expressões de concordância e avaliações positivas. 

Aumente a autoestima do colaborador.  

8)  Fale algo parecido com: "Vá pensando alto, não se preocupe com a objetividade ou 

a coerência de suas ideias ... ". "Fale livremente, sinta-se à vontade". Só em caso de 

dificuldades em não obter informações é que você poderá recorrer a algumas 

metodologias de pesquisa cientifica. Busque extrair do subordinado em avaliação 

informações e alternativas de solução para o problema, antes de pensar em oferecer 

sugestões ou alternativas.  
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9)  Uma vez de posse do quadro geral da situação, ofereça, por meio de tentativas, 

sugestões e alternativas para a solução do problema. Não apresente soluções 

específicas.  

10)  Restrinja-se aos limites do que você julga ser prontamente aceitável pelo co-

laborador. Não force nada além daquilo que acha que ele seria capaz de admitir.  

11)  Faça-o pensar. Pergunte sobre a validade de cada sugestão ou alternativa: "Que tal 

essa possibilidade?". "Você acha que assim poderia resolver o problema?". "Qual 

seria, em sua opinião, a vantagem de tal utilização?". "E essa outra solução, o que 

você acha? Concorda ou discorda? Por quê?"  

12)  Estimule o colaborador a tomar suas próprias decisões; no máximo, insinue-as 

apenas, não as tome por ele. Contenha-se para não assumir as decisões que só a ele 

compete tomar.  

“Feedback” por ação reativa ou por confrontação  

Ao perceber que o colaborador pode estar racionalizando comportamentos por meio da 

manifestação de valores proclamados, tomando-os como se fossem reais, o gerente deve 

adotar essa abordagem de feedback.  

Alguns valores e pressupostos não-conscientizados levam o colaborador a distorcer 

percepções, justificar atitudes e comportamentos, e, dessa forma, empreender ações 

ineficazes e até disfuncionais. Nele, a tomada de consciência faz surgir a possibilidade 

de reorientar-se em seu comportamento, já que a internalização de valores mais 

legítimos lhe são "revelados" à medida que ele "descobre" a defasagem existente entre o 

que diz fazer e o que de fato faz. Como dizia o professor Anísio Teixeira, é grande, 

muitas vezes, a distância entre os "valores declarados" e os "valores reais", entre 

intenção e ação, entre o que o colaborador pensa ser e o que em verdade é, isto é, o 

impacto que causa nos circunstantes.  

Modernamente, Chris Argyris redescobre essa colocação de Anísio Teixeira e, em 

literatura da Ciência do Comportamento, aponta os equívocos comportamentais que são 

cometidos quando uma pessoa não consegue compatibilizar sua "teoria esposada" com a 

"teoria de uso". O gerente procura mostrar para o colaborador a distância entre "o 

pensar e o agir", entre o que ele diz e faz, entre a intenção desejada e a ação efetiva.  

O pressuposto do gerente nesta estratégia de intervenção é de que se pode ajudar o 

colaborador a identificar a defasagem e desafiá-lo ou estimulá-lo e encontrar 

objetivamente as causas reais de seus problemas.  

A consciência da defasagem é o principal estimulador do processo de mudança. O 

colaborador precisa identificar explicitamente e compreender os  
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valores, opções ética e idiossincrasias pessoais pelas quais se orienta numa dada 

situação. A confrontação é uma forma de auxiliar o colaborador a explorar as 

consequências de suas ações, baseadas em valores encobertos e a encarar uma realidade 

que antes, sendo-lhe impossível reconhecer, seria rejeitada ou ignorada.  

Uma pessoa de 50 anos, por exemplo, tem passado toda a sua vida desenvolvendo 

padrões de pensamentos e formas de interagir que a caracterizam. Esses padrões tendem 

a tornar-se tão estratificados e arraigados no individuo que podem ser chamados de sua 

"segunda natureza". Forma de agir e interagir aparece naturalmente, sem um momento 

de reflexão. A sua repetição e seu uso constantes fazem com que se incorporem ao 

sangue, aos músculos e aos ossos do individuo. Passam a fazer parte dele mesmo, como 

o ar que respira. É claro que daí se originam racionalizações, justificações, projeções e 

toda a gama de mecanismos psicológicos que fazem com que o individuo não perceba a 

realidade que o envolve em seus mais diferentes matizes. Preconceitos e estereótipos 

influenciam a forma como as pessoas "veem", tendo, portanto, o caráter de valores 

enraizados. Se eles são confrontados, o colaborador normalmente tende a adotar uma 

postura defensiva, incapaz de reconhecer que algumas de suas idiossincrasias possam 

ser insustentáveis ou que sequer estejam influindo em suas atitudes e comportamentos.  

Assim, o gerente tem por objetivo colocar em evidência a contradição entre os valores 

expressos e aqueles que, embora não reconhecidos pelo subordinado, dirigem o seu 

comportamento. O gerente sonda as razões e os motivos, apresenta fatos e contra-

argumentos, questiona à medida que o subordinado descreve a situação, de tal forma 

que este se veja "forçado" a reconhecer e a conscientizar-se de que seu próprio 

comportamento e os valores que o embasam têm influência decisiva na formulação de 

seus próprios problemas.  

O gerente nesta estratégia de intervenção busca os "porquês" dos comportamentos e 

atitudes do colaborador e, a partir daí, explicita as inconsistências e incoerências das 

tentativas de explicações. Evita, no entanto, assumir uma atitude prescritiva em relação 

ao subordinado, quando apresenta suas posições e pontos de vista.  

O gerente deve demonstrar um interesse legitimo, com atitudes honestas e francas, para 

ajudar o colaborador a sair do círculo vicioso em que se encontra. Levá-lo a refletir 

sobre suas "explicações", mas de forma a que não se sinta atacado ou diminuído em sua 

autoestima ou dignidade pessoal. É importante que não queira dar recomendações; sua 

intervenção deve mobilizar o colaborador em direção à busca de outras alternativas que 

possam não estar sendo consideradas.  
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A maior responsabilidade do gerente é destruir as barreiras que bloqueiam a capacidade 

de percepção do subordinado, introduzindo novos dados para a solução independente e 

autônoma do problema.  

Busca descartar as fachadas e clichês comportamentais, apesar de, muitas vezes, o 

processo de auto-exame exigir mudanças radicais nas formas correntes de pensar e agir.  

Em alguns casos, o feedback por ação reativa ou confrontação pode gerar no 

colaborador uma atitude de ganha/perde em relação ao gerente. Essa atitude tende a 

agravar-se, se o subordinado sentir reduzida a sua capacidade de "controlar a situação". 

Ele pode resistir aos questionamentos, inclusive por meio de omissões, "fechando-se em 

copas", indignando-se e até recusando-se a discutir o assunto.  

Face à provável atitude defensiva e de autoproteção do colaborador, a confrontação é 

uma forma de intervenção bastante difícil, especialmente quando o gerente 

inadvertidamente aceita o jogo do subordinado, entrando também no ganha/perde.  

Passos básicos  

A preservação de uma estratégia consistente de intervenção é assim decisiva na ação 

dessa abordagem de feedback. Os seguintes passos básicos devem ser obedecidos 

visando extrair do feedback do colaborador os seus melhores resultados:  

1)  Enquanto o colaborador estiver descrevendo a situação, não aceite o caminho mais 

fácil: vá aos fatos objetivamente:  

•  "Sua explicação está-me parecendo subjetiva por isso e aquilo."  

•  "Se bem entendo a coisa se deu assim, assim ... "  

•  "Sabe, eu não alcancei o seu raciocínio, pode exemplificar?"  

2)  Com a intenção de revelar o que está ou não compreendendo, faça-lhe perguntas 

sempre de forma direta, franca e amigável:  

•  "É isso (repetir o pensamento) que está pensando sobre o assunto?"  

•  "Você sente realmente isso (repetir o sentimento manifesto)?"  

•  "O que é mesmo que você quer dizer com isso (repetir o fato)?"  

3)  Ao perceber que o subordinado está sentindo-se desafiado ou diminuído em sua 

autoestima ou já entrando no ganha/perde, faça novas perguntas que o obriguem a 

explicar os "porquês" de seu comportamento. Não deixe "fechar-se em copas". Se 

ele se fechar, explore por que ele se fechou. Faça-o enfrentar a situação por meio 

de reflexão e análise. 
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4)  Se o subordinado mantiver com você um ar hostil ou de autoproteção, compare a 

franqueza que ele proclama e exige dos outros com a falta de real abertura e de 

autenticidade:  

•  "Você diz que é autêntico, franco, aberto com os outros, no entanto comigo você 

não está sendo por isso e aquilo e aquilo outro ... Então, o que você acha, como eu 

devo sentir-me diante de suas afirmativas?"  

5)  Respondendo o colaborador mais uma vez de forma defensiva a esse tipo de 

questionamento, mostre-lhe a contradição entre o que diz e faz e sugira que não se 

trata de uma demonstração de fuga da realidade:  

•  "Você está me dizendo isso e aquilo, no entanto os fatos indicam o contrário disso 

e daquilo, por isso e por aquilo."  

6)  Para ajudar o colaborador e testar sua própria objetividade, mantenha uma atitude 

critica:  

•  Apresente fatos, contra argumente, use a lógica.  

7)  A fim de que o colaborador possa compreender a inconsistência de seus próprios 

valores e pressupostos encobertos, ou não conscientizados, desafie o raciocínio 

dele em relação a diversos cursos de ação:  

•  "Você disse que irá fazer isso ou aquilo por essas e outras razões, certo?  

 Pois bem, que tal pensar em outras possibilidades de encaminhamento do 

problema, como, por  exemplo, essa ou aquela solução."  

8)  Como forma de analisar as causas e estímulos que levam o colaborador a agir, 

tente desenvolver nele uma perspectiva diversa, até contrária, daquela que tem 

sobre o problema:  

•  "Pensei que você fosse apresentar outras causas desse problema e não essas. Acha 

que são essas mesmo?".  

•  "Eu não posso confirmar ou díscordar de sua percepção. Talvez você possa checá-

la perguntando a seus colegas e amigos. Por que você não faz isso?".  

9)  Principalmente quando discordar do colaborador, diga-lhe o que você pensa, mas 

com absoluta clareza, de forma franca e objetivamente. Evite "interpretoses", ou 

seja, análises inteiramente subjetivas baseadas em interpretações psicológicas 

apenas sustentadas pelo senso comum. Fatos e argumentos em lugar de opiniões 

ou impressões, de achismos.  

10)  Em nenhum momento, sejam quais forem as circunstâncias, sob quaisquer 

pretextos, contribua para diminuir a autoestima do colaborador ou ferir-se em sua 

própria dignidade. Faça-o respeitar-se e o respeite.  

11)  Lembre-se de que seu objetivo é clarificar os valores não assumidos que 

contribuam para a estrutura do comportamento do subordinado-objeto de sua 

estratégia de intervenção ou de feedback.  
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“Feedback”  por abordagem responsiva ou prescritiva  

Esta forma de feedback é, sem dúvida, a mais tradicional estratégia de intervenção 

dentre as usadas na relação gerente/subordinado. Baseia-se no principio de 

autoridade/obediência ou na relação clássica professor/aluno: a chefia exerce a 

autoridade de recomendar e espera que o subordinado cumpra as suas recomendações. É 

com base nesse princípio que o subordinado submete-se à chefia, que irá examiná-lo, 

diagnosticar seus males e recomendar-lhe a terapia adequada.  

O gerente atua partindo da premissa de que ele é suficientemente capaz de discernir 

entre as necessidades reais e as pressentidas pelo subordinado. Ele não só identifica o 

problema e suas causas, como também prepara a ação necessária para o subordinado 

resolver. Seu papel é, pois, levar o colaborador, com segura orientação, à convicção 

daquilo de que precisa para poder agir.  

O gerente ouve as observações e ponderações do colaborador - a descrição das variáveis 

que a seu ver envolvem a situação e, mesmo que não aceite imediatamente, considera-as 

um ponto de partida válido para a formulação de seu diagnóstico. Interroga, observa, 

entrevista, investiga, identifica e apresenta ao subordinado um relato objetivo da 

situação real. Como no relacionamento médico-paciente, o gerente descreve ao 

colaborador o que tem, o que precisa fazer com especificação detalhada; enfim, 

prescreve o tratamento que irá ajudá-lo a restabelecer-se.  

O feedback prescritivo é especialmente relevante quando o colaborador tiver atingido 

um tal nível de impasse que se sinta incapaz de exercer qualquer ação por iniciativa 

própria; nesse caso, o colaborador aceita, sem contestar, as recomendações de seu 

supervisor.  

O gerente neste modelo de estratégia de intervenção atua sob a premissa de que o 

colaborador, ao solicitar ajuda, o faz porque não é capaz de agir independente e 

autonomamente, por estar em uma situação de crise, por incapacidade ou limitação 

pessoal, ou porque não deseja, por qualquer motivo, fazê-lo.  

O feedback prescritivo tanto pode ser aplicado para a solução de um problema técnico-

operacional quanto em uma dificuldade de interação comportamental.  

Como é fácil supor, o feedback prescritivo pode gerar disfunções provenientes de sua 

própria concepção de aprendizagem. Mas, é claro, também pode propiciar a solução de 

problemas, quando adequada e oportunamente aplicado.  

Por exemplo, se o gerente fornece ao colaborador uma solução pronta e acabada, este 

talvez não adquira competência suficiente para resolver o mesmo tipo de problema no 

futuro; não aprende a aprender, pois tende a desenvolver uma relação de dependência do 

supervisor; além disso, o subordinado pode  
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apresentar-se relutante em revelar as informações de que a chefia necessita para realizar 

seu diagnóstico.  

A ocorrência de distorções é facilmente previsível, podendo intensificar-se de acordo 

com o clima psicológico reinante na relação gerência/subordinado.  

Assim, embora o feedback prescritivo possa resolver o problema. ele presumivelmente 

expõe as inadequações do subordinado, sem ajudá-lo a adquirir autoconfiança e 

determinação para enfrentar situações semelhantes no futuro.  

Passos básicos  

Pela cultura inerentemente autoritária da maioria das organizações, esse é o feedback 

geralmente mais utilizado nas entrevistas de avaliação de desempenho e nas estratégias 

de intervenção dos gerentes.  

O gerente deve aprender a conter-se e só o utilizar quando for de fato útil e necessário. 

Para minimizar as suas disfunções e capitalizar os seus pontos positivos, o gerente deve 

adotar a seguinte estratégia geral de ação, por meio dos passos básicos indicados:  

1)  Faça perguntas ao colaborador que lhe facilitem a apreensão do problema em seu 

sentido global. Mantenha uma atitude profissional.  

2)  Entre no âmago da questão. Não receie melindres ou áreas proibidas. Busque o 

máximo de informações.  

3)  Controle a discussão, dizendo ao colaborador como percebe o problema e as 

variáveis que o compõem.  

4)  Indique, com firmeza e segurança, qual a melhor solução que, a seu ver. o 

colaborador deverá adotar. Ofereça-se para supervisionar a implementação.  

5)  Faça-o ficar impressionado com a confiança que você deposita na sua própria 

prescrição. Certifique-se de que o colaborador compartilha de sua certeza.  

6)  Caso o colaborador demonstre alguma forma de descrença no que você 

recomenda, utilize-se de argumentos que comprovem os riscos de não seguir as 

suas soluções.  

7)  Imponha a sua presença como gerente, procurando enfraquecer objeções 

injustificadas ou explicações improcedentes.  

8)  Seja explícito: diga objetivamente ao colaborador o que e como fazer para ele 

resolver o seu próprio problema.  

9)  Respeite a dignidade pessoal e autoestima do subordinado. Ele é o aluno e o 

gerente é o mestre. Você é o chefe e ele é o subordinado.  
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"Feedback" por abordagem sistêmica  

O gerente parte do pressuposto de que um referencial teórico, conceptual, pode auxiliar 

o colaborador a diagnosticar interna e externamente a própria situação, de forma mais 

objetiva e operacional.  

As teorias da ciência do comportamento transcendem os limites estreitos dos simples 

mapas cognitivos que ajudariam apenas o colaborador a se posicionar ante uma 

realidade. Mais do que isso, uma teoria é um conjunto especifico de postulados 

explícitos quanto ao que ocorre ou ocorrerá no futuro, permitindo a efetivação de 

diagnósticos e previsões que possam ser testadas em ação.  

A validação experimental posterior de hipóteses, princípios ou axiomas estabelecidos 

pelo colaborador lhe garantirá confiança quanto às suas ações futuras. Uma vez que o 

colaborador aprendeu as teorias e sabe empregá-la em situações concretas, não mais 

precisará contar apenas com sua própria intuição, palpite, bom senso ou seu sistema 

conceptual subjetivo. Ele aprende a utilizar uma forma sistemática de análise e diagnose 

de situações, sabendo como usá-la adequadamente. Aprende a focalizar mais 

apropriadamente os aspectos relevantes dos problemas em confronto com sua provável 

tendência; a concentrar-se mais sobre o que "o incomoda", mas que pode não ser o 

ponto fundamental. Assim, o colaborador se libera da dependência cega ao senso 

comum, capacitando-se a perceber as situações mais objetivamente, reduzindo o 

impacto que as distorções, crenças, idiossincrasias pessoais e atitudes subjetivas possam 

gerar.  

Quando se conta com as teorias validadas cientificamente, é possível agir com razoável 

expectativa de que as consequências antecipadamente previstas realmente ocorrerão. 

Em outras palavras, o colaborador pode ser ajudado a compreender e mudar as variáveis 

de causa e efeito atuantes em determinadas situações, a partir da utilização adequada de 

instrumentação teórica que o habilita a estar mais consciente do que faz, podendo 

predizer as consequências das mudanças a serem implementadas.  

As estratégias educacionais utilizadas pelo gerente para auxiliar o colaborador a 

aprender a teoria exposta a ser capaz de aplicá-la em situações que causam problema 

são substancialmente diferentes dos métodos tradicionais das aulas monologais, na base 

da relação professor-aluno.  

É evidente que essa abordagem de feedback requer todo um conjunto de recursos postos 

à disposição do gerente pela organização. Ademais, o feedback é bem mais profícuo 

quando a organização se vale de toda uma gama de políticas e diretrizes, normas e 

procedimentos de gestão de recursos humanos consistentes entre si, sendo a avaliação 

de desempenho mais um anel importante da corrente integrada de práticas de 

valorização do ser humano.  
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Passos básicos  

A abordagem sistêmica de feedback deve, em princípio, seguir a seguinte estratégia de 

ação, por meio dos passos básicos vistos a seguir:  

1)  Apresenta-se à consideração do colaborador alguma situação padrão com a qual 

ele provavelmente defronta-se em suas atividades diárias. Solicita-se que ele tente 

solucionar o problema hipotético, a partir de sua inclinação e experiência pessoais, 

pois não foi ainda "contaminado" por quaisquer teorias explícitas da ciência do 

comportamento.  

2)  Submete-se, posteriormente, o colaborador às teorias da ciência do com-

portamento, que passa a díspor de referências cognitivas testadas cientificamente.  

3)  O colaborador é convidado a participar de simulações em que busca utilizar os 

processos e soluções ideais aprendidos anteriormente.  

4)  As criticas pós-simulação capacitam o colaborador a testar o grau em que 

incorporou as teorias e foi capaz de utilizá-las. Essas criticas também o ajudam a 

identificar quaisquer pressupostos e premissas imprecisas que ele possa ter 

formado, ou a analisar as vantagens e limitações das próprias teorias, face à sua 

realidade vivencial.  

5)  Pela repetição de simulações semelhantes, o colaborador tem a oportunidade de 

comparar sua inclinação de resolver problemas com os postulados teóricos 

básicos. Essas confrontações o ajudam a compreender e a assimilar as formulações 

teóricas e sistêmicas a ponto dele tornar-se capaz de reconhecer o nível que seus 

pressupostos, valores e emoções assumem na direção, quando é compelido a agir. 

A autoconfiança é desenvolvida a partir do momento em que o colaborador 

aprende a artificializar honestamente suas ações e comportamentos, isto é, quando 

finalmente consegue administrar com racionalidade emoções, convicções, senso 

de humor, índole ou temperamento; quando finalmente aprende a se conter e a não 

ceder a seus instintos naturais, assumindo a competência adquirida como sua 

segunda natureza, passando a fazer parte de sua estrutura de pensar, sentir e agir.  

6)  O colaborador é, então, convidado a empregar as teorias aprendidas para reavaliar 

como resolveria os mesmos problemas que lhe foram submetidos anteriormente, 

quando ainda não havia sido contaminado com qualquer fundamentação teórica. 

Pode, portanto, analisar a defasagem de percepção existente entre o antes e o 

depois de se submeter ao processo de aprendizagem.  

7)  Posteriormente, clarificam-se e diferenciam-se as generalizações que o possam 

induzir ao retorno à sua tendência natural de agir e reagir, antes da assimilação das 

teorias a que foi exposto.  

 

 

Isto provavelmente o deixa equipado para enfrentar situações novas dentro dos padrões 
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sistêmicos de resolução de problemas.  

A despeito de as metodologias educacionais de intervenção gerencial variarem muito de 

autor para autor, de escola para escola ou de caso para caso, são esses, sem dúvida, os 

grandes critérios que fundamentam a ação de um gerente no desempenho de seu papel.  
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VII – ADMINISTRAR, ACOMPANHAR E 

CORRIGIR RESULTADOS DE DESEMPENHO  

 

 

 

1. Avaliação de desempenho: aprendizado recíproco  

O aprendizado decorrente da interação cotidiana gerente/colaborador, em especial no 

seu coroamento formal por meio da avaliação de desempenho, é recíproco, porque 

ambos - tanto um quanto o outro - poderão corrigir as distorções de percepção e ação a 

partir da troca de informações sistematizadas.  

O gerente não deve caracterizar a avaliação de desempenho como um instrumento de 

prêmio ou punição. Deve, sim, enfatizá-la como sendo uma característica marcadamente 

educacional do crescimento de ambos, não só como indivíduos, como também como 

profissionais.  

Na verdade, a entrevista de avaliação de desempenho deve ser crescentemente percebida 

como uma reunião formal de consolidação de um processo de aprendizagem recíproca, 

construído e desenvolvido entre gerente e colaborador nos dias normais de trabalho. É a 

coroação formalizada de uma cultura de integração fundada na abertura, na fraqueza e 

na autenticidade, estas construídas no dia a dia de um ambiente de trabalho. É um 

momento formal e sistemático, estruturado, de reflexão e crítica sobre a relação que 

mantêm no dia a dia de trabalho, na busca de aprimoramentos e de consolidações de 

práticas e de procedimentos, de hábitos e costumes, de normas e processos, de atitudes e 

comportamentos.  

Pouco importa que a organização tenha um bom ou um mau sistema, que sequer o 

tenha, a avaliação de desempenho é uma responsabilidade inerente à função gerencial, 

que dela o gerente não pode prescindir como líder de pessoas e de equipes, como líder 

de programas e tomador de decisões, sob pena de não conseguir focar adequadamente a 

permanente busca da excelência de seu desempenho como gestor.  
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2. Avalie os comportamentos manifestos  

Frequentemente os gerentes acumulam tantas observações de caráter geral, "achismos" 

e impressões sobre o comportamento do subordinado que dificultam a adequada 

identificação das particularidades de desempenho que precisam ser aprimoradas. 

Declarações genéricas do tipo - "é preciso que você melhore os seus comportamentos" 

ou a "sua habilidade de se relacionar com outros", apenas geram incompreensões e 

ressentimentos e, em consequência, suscitam todas as formas aparentes ou veladas de 

defensividade e inaceitação do subordinado não só em relação a você como ao que diz.  

A única maneira de ser eficaz, é pontuar a entrevista de avaliação com comentários 

específicos que ofereçam uma base real de discussão dos problemas identificados 

visando a superá-los.  

Por exemplo, suponha que você tenha recebido várias reclamações de seus clientes a 

respeito de determinado empregado. Você vai apenas causar-lhe frustração e 

desapontamento se lhe disser "que precisa melhorar as relações com os clientes". Esta 

declaração irá parecer-lhe inteiramente vazia e destituída de sentido de justiça, pois, 

certamente, ele pensa que mantém boas relações com os clientes. Ao contrário, você 

deve especificar o comentário que fizer, com observações concretas: "Nós recebemos 

tantas reclamações, de tais clientes nas duas últimas semanas". Detalhe o teor de cada 

uma das reclamações, com o objetivo de identificar as suas causas e as possibilidades de 

se antecipar visando a superá-las, para prevenir eventuais reincidências no futuro.  

E a respeito de maus hábitos no trabalho, o que fazer? Seja, como sempre, o mais 

especifico possível. Por exemplo: "Fulano de tal, você perde diariamente 40 minutos 

lendo o caderno de esportes dos jornais ao início do expediente pela manhã." 

Quantifique, sempre que possível, os comportamentos observados. Com que preferência 

e com quem o colaborador mantém discussões evitáveis ou desnecessárias durante o 

expediente?  

Aponte, factualmente, às vezes em que o empregado atrasa-se na volta do almoço ou o 

tempo que gasta nos lanches e cafezinhos.  

A avaliação de desempenho não exclui a apreciação de traços de personalidade, como 

cooperação, liderança, autonomia, iniciativa, atitude, maturidade etc. No entanto, a sua 

apreciação deve ser pontuada com exemplos observados por você do desempenho do 

colaborador.  

Talvez seja recomendável que você institua um "diário de bordo", no qual possa 

registrar as observações e os comentários específicos à medida que ocorram. Dessa 

forma, disporá de um manancial de informações concretas a ser utilizado durante as 

entrevistas de avaliação formais ou nos feedbacks necessários para corrigir os rumos no 

dia a dia do trabalho.  
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Não esqueça: o seu feedback precisa ter conteúdo específico, ser factual e, se possível, 

até quantitativo, pois só assim será útil e capaz de sensibilizar o colaborador à mudança.  

3- Aprenda a encaixar o "feedback" de seus colaboradores Especialmente nas avaliações 

de desempenho insatisfatório, você pode vir a receber algumas criticas à sua liderança. 

Quando isto ocorrer, aproveite o máximo do que os subordinados têm a dizer-lhe, 

lembrando sempre:  

•  Aquele que lhe dá um feedback, muitas vezes o está presenteando com a 

oportunidade de crescer, inclusive pelo desenvolvimento de sua maturidade 

pessoal em discernir entre o conteúdo e a forma do que lhe é dito, aprendendo a 

encaixar e absorver o que for, de fato, relevante, oportuno e adequado.  

•  Os que o criticam franca e justamente importam-se com você, e certamente o 

estimam. Os que nada dizem, desejam que você fracasse. É muito grande o 

beneficio que pode advir para o desenvolvimento gerencial do avaliador das 

observações e dos comentários resultantes das percepções e contribuições de seus 

subordinados. Percepções distorcidas, preconceitos e estereótipos do gerente 

poderão ser compreendidos e superados por força dos argumentos e pelos fatos 

apresentados por seus subordinados. Nesse caso, o colaborador assume um papel 

educacional relevante, já que contribui para o desenvolvimento de sua chefia, tanto 

como individuo quanto como profissional.  

4. Aprenda com eles antes que eles o deixem  

Os funcionários que deixam a organização por decorrência de mau desempenho pode 

propiciar-lhe algumas aprendizagens úteis ao exercício de sua função gerencial. É 

preciso que você esteja aberto a aprender também com eles, antes que os deixe. Assim, 

você deve levantar algumas questões visando extrair deles algumas contribuições que 

lhe possam ser de interesse. Vejam os exemplos a seguir.  

•  Orientação e supervisão. Que dúvida ou dificuldades o demissionário tinha a 

respeito do estilo de liderança adotado por você ou sobre orientações e os 

direcionamentos dados pela organização para a realização de suas tarefas?  
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•  Descrição do cargo. As descrições do cargo, da função e das responsabilidades 

compatibilizavam-se  com o que ele verdadeiramente fazia, ou seria necessária uma 

modificação nesse sentido?  

• Condições de trabalho. Quais são as percepções dele a respeito das condições de 

trabalho a que foi  submetido? Ele se sentia seguro no emprego ou desde o início 

supunha que seria demitido?  

• Remuneração. A política de salários e benefícios era adequada? Por quê?  

• Relacionamento. Os níveis de supervisão reconheciam os seus esforços ou ele 

sempre ansiou por  maior reconhecimento no trabalho? Que tipo de problemas ele 

teve, se teve algum, no  relacionamento com colegas, chefias ou mesmo clientes?  

• Oportunidades de progresso. O quanto eram satisfatórias as oportunidades para 

progredir, aprender  novas habilidades e desenvolver um sentido de carreira? Ou isto 

não era sequer cogitado por ele?  

• Cultura. Como ele se sentia em relação a sua adaptação à organização? As suas 

opções existenciais,  preferências, valores ou crenças combinavam com as 

prevalecentes no ambiente de trabalho? As suas  atividades e comportamentos, de 

alguma forma, destoavam das de seus colegas?  

5. Busque as causas do mau desempenho  

Por que em certas situações os funcionários não cumprem as metas, as expectativas e os 

padrões de desempenho esperados? Admita que nem sempre é por falha exclusiva do 

próprio empregado. Pode haver outras razões que justifiquem - ou que, pelo menos, 

explique - o mau desempenho.  

Algumas vezes há causas ponderáveis para que o desempenho esperado não seja 

alcançado. Esteja aberto para oferecer sempre ao funcionário a chance da justificativa e 

da explicação.  

Houve algum problema operacional na realização dos processos de trabalho exigidos do 

empregado? O desempenho desejado era irreal? Houve falha na cadeia de execução dos 

trabalhos por parte dos demais colegas, resultando na perda de eficiência, produtividade 

ou qualidade do resultado obtido?  

A busca permanente e sistemática do feedback do funcionário o mantém ligado no que 

faz, ativamente comprometido com o processo de avaliação de desempenho, o que 

estimula o seu espírito de participação e cooperação, elementos essenciais para a 

melhoria do resultado no trabalho.  
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6. Como motivar quem perdeu o interesse no trabalho?  

Ressuscitar é mais difícil do que fazer nascer.  

Recuperar o nível de empenho, dedicação e compromisso no trabalho de quem já foi um 

excelente profissional é um dos mais delicados desafios gerenciais.  

Cedo ou tarde o gerente defronta-se com um colaborador que já há algum tempo 

"empurra o trabalho com a barriga", vai na onda da aceitabilidade, executa apenas o 

necessário para continuar integrando a folha de pagamento. Muitas vezes pode ter sido 

até um empregado com um desempenho excelente, mais que, por diferentes motivos, 

perdeu o interesse no que faz.  

Infelizmente, esses funcionários não são apenas um peso morto inserido na força de 

trabalho, mas também significam um desperdício inútil de recursos. Com potencial, a 

competência e a experiência de que dispõem, são pessoas que deveriam estar 

oferecendo importantes contribuições à organização à qual fazem parte, mas tomam-se 

verdadeiros sanguessugas de seus colegas, dissipadores perdulários da energia e dos 

recursos organizacionais.  

Muitas são as origens de tais desvios no desempenho funcional. Por certo, você pode 

considerar que aquilo que eles agora fazem não mais lhes agrega significado e desafio, 

não enseja autonomia, perspectivas de crescimento e progresso, nem sentimento de 

autorrealização do trabalho. Pode ser também que o empregado esteja apenas em busca 

de um pouco mais de atenção de seu supervisor, que ignora por completo os que 

realizam um bom trabalho.  

Talvez o empregado não mais apresente o desempenho de outrora, porque não vê 

perspectivas à sua frente, não há possibilidades de promoções ou aumentos por mérito, 

ressentindo-se da falta de incentivos, matérias, completos ou simbólicos, psicológicos, 

que motivem o seu comportamento. E até pode ser que a perda do interesse no trabalho 

decorra da falta de incentivo e de responsabilidade do próprio trabalho, que não 

possibilita a quem o executa satisfação e orgulho.  

Para melhorar o desempenho dos funcionários que inadvertidamente perderam o 

interesse no que fazem, considere as ações que vocês deverão tomar reciprocamente, 

mas não deixe de utilizar aquelas que você considere eficazes de recuperar o 

desempenho perdido. Em geral, vale a pena investir na possibilidade da recuperação, na 

redefinição de tarefas e atividades, ou até na reciclagem profissional do colaborador.  
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7. O bom colaborador Que não Quer ser promovido  

É preciso que reconheçamos que o mundo percebido não é necessariamente o mesmo 

mundo real. A nossa percepção depende do que ouvimos, não do que se diz, 

efetivamente. O consumidor que vai ao supermercado compra o que ele gosta mais, e 

não o que é melhor ou aquilo de que realmente necessita. Sentirmos frio ou calor 

depende de nós, e não do termômetro. A mesma função, numa relação de emprego, 

pode parecer excelente a alguns e péssima a outros.  

Os gerentes têm como certo, em geral, que os colaboradores desejam ser promovidos. 

No entanto, mais de um avaliado entrou em pânico e desapontamento porque se sentiu 

constrangido ao aceitar uma promoção que ninguém - talvez nem ele mesmo - havia se 

dado conta de que não queria.  

Muitas vezes, a apreciação das percepções de outras é equivocada por ser incompleta. O 

gerente pode julgar corretamente que os subordinados querem mais dinheiro, porém 

dificilmente compreendem que ganhar mais só é adequado em consonância com maior 

iniciativa, autonomia e desafio no trabalho. Outras vezes, o problema surge por falta de 

sensibilidade a respeito dos outros, pela falta de adequação no tratamento do dia a dia 

que acarreta melindres, decepções, frustrações ou preconceitos.  

As mais bem-sucedidas organizações diferenciam o pagamento, as oportunidades e os 

investimentos que fazem nos seus quadros profissionais, recompensando os de melhor 

desempenho e desenvolvendo os de desempenho satisfatório. No entanto, estas 

diferenças não podem ser igualmente tratadas como se todos que fazem um bom 

trabalho devam por isso ser promovidos. É preciso respeitar as diferenças individuais e 

tratá-los de forma desigual, pois nada mais desigual do que igualar os desiguais. Há 

pessoas que querem continuar responsáveis pelo que já fazem bem, não se encantando 

por novas tarefas, desafios e responsabilidade. Devem ser compreendidas e respeitadas 

por sua decisão. E mais bem aproveitadas naquilo que realmente gostam de fazer.  

"Feedback"  

Geralmente, o mais simples e poderoso remédio para recuperar desempenho consiste em 

fazer o empregado compreender o quanto você e a organização o estimam, respeitam e 

apreciam o bom trabalho que ele sempre realizou. Às vezes, uma mera massagem no 

ego, desde que sincera e genuína, pode ser tão importante quanto um aumento de salário 

ou uma promoção. Dê um pouco mais de atenção aos que reduzem a qualidade ou a 

quantidade do que fazem. Faça-os saber da importância que têm para a organização. 

Esteja especialmen-  
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te atento para reconhecer e elogiar um trabalho bem-feito. Muitas vezes esses problemas 

de desempenho originam-se depois de o empregado não ter sido sequer notado pela 

execução de algo especial.  

Perspectivas de progresso  

o empregado pode ter estagnado no exercício de suas funções, tomando-se obsoleto. 

Estimule-o a se reciclar, a aprender e a incorporar novas competências, a examinar e 

identificar novas formas e métodos de fazer melhor o que já faz bem, a enriquecer e 

ampliar os seus horizontes e a visão do que realiza no cotidiano.  

Rodízio funcional  

Mesmo que uma completa mudança de atribuições e posições nos processos de trabalho 

de sua equipe não seja factível, geralmente você conseguirá transferir temporariamente 

alguns funcionários para novas áreas. Quando retomarem às funções anteriores, não só 

estarão mais arejados pela aquisição de novas vivências como poderão agregar 

eventualmente o que vivenciaram no desempenho das antigas atribuições.  

Autodireçao e autocontrole  

Teoricamente, um bom empregado necessita cada vez menos de orientação e supervisão 

à medida que amplia a maturidade no que faz. Supervisioná-lo por meio de um controle 

direto certamente esgota sua iniciativa, autonomia e criatividade. Uma maneira 

adequada de reacender o seu entusiasmo é deixá-lo constantemente à vontade para fixar 

os próprios objetivos, programar o seu trabalho e acompanhar o seu desempenho.  

A auto direção e o autocontrole proporcionam inúmeras vantagens, dentre elas, a de 

redespertar o interesse do empregado no trabalho e a de estimulá-lo a buscar melhores 

formas e processos de desincumbir-se de suas atribuições, além de reduzir o volume de 

trabalho direto da supervisão.  

8. O que fazer Quando não posso promover o meu melhor colaborador?  

Esta é uma questão decisiva para a construção de um cotidiano motivador na equipe de 

trabalho. O que fazer quando você tem um subordinado de desempenho excelente, 

competente, naturalmente ambicioso e, de alguma forma,  
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impaciente em alcançar de imediato posições superiores, mas não há espaços na 

organização para promoções a curto prazo? A resposta é: desenvolva seu potencial. 

Aproveite as potencialidades especiais do colaborador para torna-lo o especialista de 

sua equipe em algum aspecto significativo do negócio da organização. Exponha-o às 

diferentes formas de treinamento em assuntos organizacionalmente relevantes e que 

ainda não lhe sejam de inteiro domínio. Invista nele, certamente ele vai responder com 

resultados ainda melhores. Em suma, enriqueça o trabalho dele até que se abram novas 

oportunidades para promoção. Veja algumas maneiras de fazer isso.  

Reduza a supervisão  

Libere o colaborador para ampliar crescentemente o controle que exerce sobre as suas 

atividades e atribuições, por meio da escolha feita por ele próprio da programação e dos 

métodos de trabalho.  

Designe-o gerente de projetos  

Se o colaborador tiver habilidade para tanto, permita que ele supervisione, se necessário 

sob sua orientação, alguma operação ou um importante programa de responsabilidade 

do departamento, deixando-o assumir as obrigações gerenciais que normalmente lhe são 

afetas.  

Transforme-o em instrutor  

Utilize as suas comprovadas habilidades e competências para promover a orientação e o 

treinamento de novos funcionários. Talvez ele até possa ensinar os funcionários mais 

velhos a adquirirem novas capacitações e habilidades.  

No exercício dessas atribuições, o empregado de desempenho excelente também 

adquire conhecimentos, experiências e habilidades gerenciais que lhe serão de grande 

valor por ocasião de uma futura promoção.  

Utilize-o como consultor  

Estimule-o a exercer, sob a forma de trabalho complementar eventual, cumulativamente 

às suas próprias atribuições, a função de consultor em outros departamentos da 

organização, desde que você perceba que essa forma de colaboração lhes será útil. Peça-

lhe ainda que lidere algum projeto ou se empenhe na resolução de algum problema para 

o qual você não tem encontrado tempo para cuidar.  
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9. Prestar contas por mau desempenho  

Alguns funcionários simplesmente não conseguem obter o bom nível de desempenho 

que se espera. Outros optam pelo mau desempenho, como consequências de 

comportamentos ou de hábitos inadequados no trabalho.  

Mesmo que você pouco possa fazer a respeito da opção de cada um, deve valer-se da 

avaliação de desempenho para formalmente fazê-los prestar contas e torná-los 

responsáveis por ações que possam estar conduzindo ao mau desempenho. É claro que 

em situações exacerbadas, somente a aplicação do manual disciplinar da organização 

poderá conter os excessos. Mas aí o problema ganha outra dimensão, e, como tal, deve 

ser tratado pelos instrumentos apropriados dos recursos humanos.  

A seguir, são delineados alguns dos mais peculiares tipos de mau desempenho 

produzidos por atitudes inadequadas dos funcionários no trabalho.  

Insubordinação  

A insubordinação é caracterizada quando o empregado explicitamente recusa-se a 

executar as atribuições próprias de seu cargo ou obedecer a políticas e diretrizes da 

organização.  

Enfrente imediatamente a insubordinação. Evite a propagação do comportamento 

perturbador no ambiente de trabalho. Se não agir incontinenti para deter o foco da 

perturbação, o empregado tenderá a se tornar ainda mais insubordinado, levando outras 

pessoas a imitarem o seu mau exemplo. Estimule a divergência e a controvérsia na 

busca do melhor caminho, mas combata no nascedouro os focos de desagregação. Não 

permita a instituição de uma cultura de insubordinados na equipe.  

Não tema o que vai acontecer. Diante de episódios de insubordinação, pouco importa se 

o empregado vai ou não ficar magoado com sua reação, ou mesmo que tenha de ser 

demitido. Uma atitude firme, porém serena, é sempre muito melhor do que tentar 

ignorar o ocorrido, relevar a situação ou passar por cima. A coesão do grupo é sempre o 

valor maior que deve ser preservado.  

Tome, no entanto, algumas precauções. Por exemplo: não repreenda o subordinado em 

público. Esta atitude do gerente humilha o colaborador e pode, inadvertidamente, deixar 

transparecer que você não tem inteiro domínio da situação. Um empregado 

insubordinado tende a ser mais inflexível em suas posições diante dos colegas. É pouco 

provável que recue e seja razoável quando repreendido diante dos outros.  
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Problemas pessoais  

O desempenho insatisfatório também pode derivar de uma gama de problemas pessoais 

do funcionário. Estes problemas variam da eclosão de emergências circunstanciais e 

preocupações de longo prazo, como, por exemplo, doença do cônjuge ou dos filhos.  

Não hesite em liberar o empregado para tratar de questões emergenciais que o 

atormentam. No entanto, é sempre bom que estabeleça prazos para a superação de tais 

problemas, exigindo, quando for o caso, a apresentação da documentação 

comprobatória para as devidas anotações na pasta funcional. É claro, emergências são 

eventos ocasionais, devendo de pronto ser eliminadas se tornarem-se habituais.  

Tenha a maior empatia e compreensão com os problemas de curto prazo, em especial os 

relativos aos filhos dos funcionários. No entanto, não deixe de considerar os detalhes: 

por quanto tempo o problema subsistirá? Como o empregado compensará o tempo de 

trabalho perdido? Como o problema será definitivamente resolvido? Como sempre, não 

se esqueça de exigir a documentação necessária para o arquivamento na pasta funcional. 

Essa providência sempre cria um ambiente de responsabilização formal pelas eventuais 

liberalidades concedidas.  

Para o equacionamento de problemas crônicos ou de longo prazo dos funcionários, 

tenha também a maior compreensão e empatia. Mas não deixe que a sua atitude seja 

percebida, inadequadamente, como um estímulo ao mau hábito no trabalho. Ajude se 

puder, mas estabeleça também metas e expectativas de desempenho, além de definir os 

níveis de prestação de contas e de responsabilidades do empregado no exercício de suas 

funções.  

Empurrar com a barriga  

Alguns funcionários realizam apenas o mínimo, mesmo que sejam capazes de produzir 

muito mais. Talvez estejam desfrutando do sucesso de ontem ou simplesmente deixando 

o tempo passar à espera da aposentadoria. Apele para o orgulho deles ou para o passado 

glorioso de suas contribuições à organização. Ofereça-lhes novos desafios. Aumente-

lhes a visibilidade nas reuniões da equipe ou do departamento. Não os deixe sentirem-se 

"jogados para escanteio". O pior sentimento é o de rejeição, de que já não têm para a 

organização a importância de ontem. Tente incluí-los na equipe, fazê-los participar do 

que é importante, contribuírem e engajarem-se na execução de atividades colaborativas, 

nas quais apresentem resultados concretos.  
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Nem sempre as atitudes são culpadas  

Não responsabilize preliminarmente os maus comportamentos ou as atitudes 

inadequadas no trabalho devido ao desempenho insatisfatório apresentado pelo 

colaborador.  

Considere sempre a possibilidade da incidência de outras hipóteses, para justificar os 

maus resultados obtidos. Alguns funcionários muitas vezes não têm a postura própria ou 

a competência específica para realizar o que lhes é atribuído. Em outros casos, os 

funcionários não dispõem da qualificação necessária, das informações suficientes ou 

dos recursos indispensáveis à execução das tarefas que lhes são atribuídas.  

Assim, certifique-se sempre de que não há, eventualmente, quaisquer obstáculos ou 

impedimentos interferindo na qualidade do trabalho do empregado, antes de culpar as 

suas atitudes ou seus comportamentos pelo mau desempenho.  

A síndrome da passividade agressiva  

A aparente passividade do empregado pode ser uma atitude dissimulada ou de fachada 

para esconder os verdadeiros comportamentos. Na frente dos outros, apresenta-se com 

uma tranquilidade contida pela escamoteação. Pelas costas, faz fofocas e intrigas, 

espalha boatos, inventa e desfaz de chefes e colegas. Em situações extremas, não se 

contém e sabota o patrimônio da própria organização.  

O confronto é, em geral, a estratégia mais adequada para tratar tais comportamentos. 

Deixe o empregado saber claramente que você está atento às suas ações solertes. Não 

entre em discussão, mas imponha respeito às regras da organização. Quando 

confrontado, tende a negar tudo, na maior "cara de pau". Diga-lhe que tais atitudes não-

funcionais precisam parar imediatamente. Se ele mantiver o mau comportamento, 

documente-se e confronte-o publicamente. Em geral, diante de tais circunstâncias, ele 

fica entre a cruz e a espada. Não tem saída: ou para, ou deixa a organização 

desmoralizado.  

Fazer cera  

Os funcionários "enrolam" no trabalho ou fazem cera por uma das três principais razões 

vistas a seguir:  

1)  Eles podem estar inseguros de não serem suficientemente capazes de fazer o 

trabalho que lhes foi atribuído. Você pode tranquilizá-los e ajuda-los a vencer a 

insegurança dizendo que não espera a perfeição, que compreende as dificuldades 

do que lhes foi solicitado. 

 

 

 

 



 

120                           VII – ADMINISTRAR, ACOMPANHAR E CORRIGIR RESULTADOS DE DESEMPENHO 

 

2)  Os funcionários podem resistir à própria tarefa. Faça-os compreender a importância 

do que fazem e por que deve ser executado de pronto.  

3)  Podem estar entediados com o que fazem. Não há maneira de motivar alguém para 

um trabalho insignificante, insípido e sem sentido. Simplesmente tal trabalho deve 

ser eliminado ou automatizado. Se de todo não for possível, conforme-se, porque 

você vai ter um problema de moral em sua equipe. Pelo menos, distribua-o por 

todos, de forma rotativa e compartilhada, de sorte que seja igualmente atribuído a 

todos o ônus do exercício de uma atividade penosa, que deve ser mantida mesmo 

assim.  

10. O Que fazer com o desempenho insatisfatório renitente?  

Em que pese à roda-viva do entra e sai de funcionários, à qual são submetidas às 

organizações hoje em dia, é sempre muito difícil para um gerente deixar alguém ser 

demitido. Fica sempre a pergunta: "Em que falhei?"  

É duplamente difícil num mercado de trabalho cada vez mais estreito, quando você bem 

sabe que a dispensa pode significar para aquele empregado uma longa peregrinação de 

tentativas para recolocação. Isto, é claro, não quer dizer que se vá advogar por manter 

alguém simplesmente esquentando uma cadeira sem a devida contrapartida do bom 

desempenho. O papel do gerente não é ser salvador de almas ou um bom missionário, 

mas obter resultados por meio de terceiros.  

Manter quadros profissionais de baixo desempenho na organização estimula a 

instituição de ciclos de mediocridade e de desmoralização, pervertendo a cultura 

organizacional em busca da excelência, do moral elevado e da otimização de resultados.  

Os profissionais de mau desempenho propagam a falta de empenho e a cultura do 

descaso para os demais pela perda da concretização das oportunidades. Acabam por ter 

um efeito-demonstração negativo do conjunto do desempenho da organização.  

Se os resultados de desempenho do colaborador mostram-se incapazes de efetivar os 

planos de ação mutuamente acordados, que melhorem os seus comportamentos, a 

alternativa é ajudar tal empregado a se recolocar no mercado de trabalho. Ofereça-lhe, 

generosa e autenticamente, opções de rompimento dos laços profissionais, ajudando-o a 

reempregar-se. E se o empregado demissionário encontrar uma colocação ainda melhor, 

tal fato deve ser de grande alegria para você. Lembre-se dos que ficam - eles 

reconhecerão o seu esforço, saudando a real preocupação com o colega que sai. Ao se 

verem hipoteticamente na mesma situação, saberão que não serão tratados como 

bagaços de laranja que, uma vez utilizados, são jogados fora.  
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Não deixe o ressentimento prosperar  

O ressentimento é outra forma insidiosa de estimular a prática de maus comportamentos 

no trabalho.  

         Os funcionários tendem a ficar ressentidos por três principais motivos:  

a)  Iniquidade ou por tratamento não equitativo;  

b)  Mudanças nas regras e processos de trabalho;  

c)  Perda de status e poder.  

Imagine a situação de cinco funcionários que disputam uma promoção para supervisor 

em uma determinada organização. Todos dispõem de excelentes currículos 

profissionais, experiência para a função e potencial de liderança. Mas somente um é 

promovido. Os demais se sentem preteridos, pois desejavam com muito afã a nova 

posição. Por que eu não fui o escolhido, perguntam todos?  

Os funcionários ficam ressentidos por sentirem-se injustiçados, com base em razões 

efetivas e, em muitos casos, por motivos absolutamente irrelevantes e até ilegítimos. A 

decepção proveniente de uma aspiração frustrada de promoção é um bom exemplo de 

ressentimento provocado devido à causa ilegítima. Afinal, somente um poderia ser 

escolhido.  

Como gerente, você deve enfrentar os ressentimentos assim que percebe-los. Não os 

deixe prosperar, ferver e contaminar o ambiente de trabalho de sua equipe. Mantenha 

diálogo aberto e franco com o conjunto dos seus subordinados e, em especial, com 

aqueles que se sentem prejudicados. Explique as razões de sua escolha. Enfatize que o 

novo cargo destinava-se a apenas um, dê as razões de sua preferência, as bases de sua 

decisão. Deixe claro, com fatos e argumentos, que a sua escolha não significa qualquer 

desapreço aos demais. Pelo contrario, talvez no futuro eles vivam uma situação 

diferente por ocasião de uma nova promoção. Poderão ser os escolhidos.  

Obviamente, o sentimento de iniquidade não habita apenas as mentes e os corações dos 

funcionários. Discriminações as mais diversas, abusos de poder e de autoridade, 

assédios sexuais dissimulados, aplicação de intervalos salariais excessivamente amplos 

para abrigar remunerações de cargos similares, processos de downsizing e enxugamento 

de quadros contribuem, de alguma forma, para desencapsular o florescimento de 

ressentimentos legítimos e relevantes.  

Embora você possa tentar erradicar muitos dos legítimos motivos de ressentimento de 

seus subordinados, não conseguirá dominar todas as situações. Sempre haverá algo que 

faça com que seus funcionários fiquem insatisfeitos. Isto é sempre assim, faz parte da 

regra do jogo. O ser humano é permanentemente insatisfeito. O que motiva seu 

comportamento acaba sendo, em última  
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análise, a busca de satisfação da necessidade insatisfeita. É preciso aprender a aceitar 

esta realidade visando a administrá-la.  

Quando estão insatisfeitos, ressentidos, os funcionários poderão adotar uma das três 

opções a seguir:  

a)  aceitar e conviver com a iniquidade, ou seja, com o sentimento de ressentimento 

devido à injustiça ou ao tratamento desigual;  

b)  tentar mudar a situação;  

c)  deixar a organização.  

Sua missão como gerente é ajudar o empregado a aumentar o nível de consciência do 

problema que ocasiona o ressentimento, fazendo-o ver por meio de diferentes 

perspectivas e ângulos; capacitá-lo para o exercício de suas funções, e dotá-lo das 

informações necessárias que permitam que ele escolha a opção mais adequada.  

Por outro lado, no alucinado mundo de mudanças em que vivemos, as regras e os 

processos de trabalho têm-se transformado a todo o momento. Conviver com o 

inesperado e o novo passou a ser o pão de cada dia de todos os que militam no universo 

das organizações e no seio da sociedade. As organizações não mais oferecem um 

ambiente de trabalho estável e tranquilo, com compromisso profissional e segurança no 

emprego para toda a vida. As pessoas são demitidas, por exemplo, apenas para reduzir 

os níveis organizacionais ou para conter as despesas, independentemente de terem ou 

não desempenhos satisfatórios. Na maioria das vezes, em tais processos, as 

organizações liquidam os seus melhores ativos humanos, "matam as suas galinhas dos 

ovos de ouro".  

A política de remuneração é outra área em que as práticas organizacionais têm mudado 

radicalmente. Antes, as promoções e os aumentos por mérito fundamentavam-se na 

maturidade do profissional e no tempo do exercício do cargo. A lógica era conhecida: 

faça bem o seu trabalho e, periodicamente, receberá aumentos e promoções. 

Atualmente, as organizações buscam compatibilizar os pacotes individualizados de 

remunerações, principalmente na dependência de resultados de desempenho e dos 

ganhos de produtividade.  

A maturidade e o tempo da organização não são mais levados em conta. Quanto mais 

produtivo melhor a remuneração.  

O gerente precisa ajudar o colaborador a conscientizar-se plenamente dessa nova lógica 

empresarial, fazê-lo compreender, aceitar e aprender a caminhar com novos 

referenciais, ajustar-se às novas práticas estabelecidas pela realidade das organizações 

de hoje.  

Sensibilize-o para a necessidade de superação imediata da velha ordem.  

Faça-o compreender que se insistir em continuar acreditando nas crenças e práticas 

ultrapassadas, ficará visivelmente inadaptado ao novo mundo das  
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organizações, o que contribuirá apenas para o aumento de sua frustração e 

ressentimento, certamente credenciando-o para constar destacadamente na próxima lista 

de demissões.  

Por fim, inferiorizar os subordinados, fazê-los sentirem-se apenas como peças 

substituíveis de uma engrenagem, estimula a eclosão de ressentimentos em cadeia. O 

distanciamento e o ar de superioridade do corpo gerencial também os humilham, 

motivando comportamentos antiorganizacionais.  

Nos casos de cultura organizacional aristocrática, certamente a superação dos 

ressentimentos não reside em ações junto aos funcionários, mas na necessidade de 

mudança radical dos padrões de gestão praticados na organização e nos estilos de 

liderança dos avaliadores investidos no exercício de funções gerenciais.  

11. Elogie efetivamente o bom desempenho  

O elogio e a critica são duas ferramentas essenciais da gerência. Se utilizadas 

adequadamente, muito contribuem para o desenvolvimento da eficácia e das atitudes do 

empregado no trabalho. Mas o elogio precisa ser adequadamente aplicado, oportuno e 

realmente merecido. Pressupõe a permanente utilização de tato pelo gerente para 

perceber a ocasião, a objetividade para focar o problema a ser tratado, o sentido de 

justiça para abarcar os seus diferentes ângulos e perspectivas, a sensibilidade e a 

habilidade para se relacionar com os colaboradores. Sem esses pressupostos, tanto a 

repreensão pode perder significado e até ser contraproducente quanto o elogio pode ser 

igualmente ineficaz.  

O elogio não é a panaceia para todos os males, capaz de curar quaisquer problemas de 

relações humanas. O elogio não merecido soa como um ato manipulativo, injusto, 

verdadeiro insulto a uma pessoa adulta.  

O gerente, que tem o hábito do "elogio fácil", dirigido a torto e a direito, dá a impressão 

de que se contenta com pouco, e assim, inadvertidamente, estimula o desempenho 

medíocre de seus subordinados. Tal hábito, em vez de estabelecer um clima de 

camaradagem e descontração, cria uma cultura de lassidão e de pouco empenho no 

trabalho, redundando, ao fim e ao cabo, num nível de desempenho, tanto da equipe 

como de seus membros, em espiral descendente de qualidade e produtividade.  

Aprenda a guardar os seus elogios para eventos que efetivamente mereçam. Só assim 

você estimulará os seus subordinados a desenvolverem-se tanto como indivíduos quanto 

como profissionais.  

A não ser que o elogio reflita o reconhecimento efetivo por um bom trabalho, ele 

deprecia tanto a pessoa que o recebe quanto aquilo que foi realizado. O reconhecimento 

por meio de elogio de um trabalho simples, bem-feito, só funciona 
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uma vez. A sua reiteração a partir daí indica falta de apreciação efetiva na competência 

do subordinado. Portanto, faça elogios proporcionalmente à responsabilidade e à 

complexibilidade dos resultados alcançados. O colaborador não se sente confortável em 

receber um elogio por algo que realizou, se os seus colegas o fazem igualmente tão bem 

quanto ele. Mas, se, mesmo assim, o seu elogio contribui para melhorar o desempenho 

do colaborador, transmita o seu reconhecimento de forma reservada, e agradeça os 

esforços que ele faz para progredir.  

Reforce o seu elogio com o reconhecimento do que foi realizado  

Sempre que você perceber que o colaborador alcançou padrões excelentes de 

desempenho, não hesite em agradecer-lhe e elogiá-lo em público. Os elogios abundantes 

por uma realização espetacular parecerão palavras ou gestos vazios se não forem 

associados a alguma forma de reconhecimento. O que quer que você faça para assegurar 

o reconhecimento ao bom trabalho, não deixe de certificar-se se as suas palavras não 

soam como agradecimentos destituídos de concretude, se não transparecem ser apenas 

gestos ou palavras ocas.  

Se o seu elogio alcançar o duplo propósito de informar e inspirar, prepare-se para 

atribuir oportunidades adicionais de autonomia, progresso e autorrealização a quem se 

desincumbiu especialmente bem no trabalho. A consecução do bom desempenho não é 

o resultado de um golpe de sorte, mas a consequência do empenho, da dedicação, do 

esforço e da competência. Dê a esses colaboradores obrigações extras e atribuições mais 

difíceis e complexas para mostrar-lhes o quão confiante você está na realização de 

desempenhos ainda melhores.  

Não use o elogio paro incitar o bom desempenho  

Nunca se valha do elogio para um colaborador de bom desempenho para incitar ou 

cutucar os demais. Esta é certamente uma forma insidiosa de suscitar ressentimentos, 

contaminando o clima de solidariedade e de cooperação que deve presidir o 

comportamento de pessoas voltadas a propósitos comuns. Aqueles que são avaliados 

como tendo desempenhos excelentes podem exercer um papel bastante positivo na 

construção da equipe, induzindo os seus colegas a um desempenho crescentemente 

melhor. Mas, se os demais percebem que o elogio pode ser uma critica dissimulada a 

eles, certamente será contraproducente. Farão de tudo para sabotar o "Caxias", e o 

desempenho de todos afrouxará. Mais do que destacar que todos o devem imitar, deixe-

os normalmente perceber o quanto você valoriza, reconhece e aprecia o bom 

desempenho.  

 

 

 

 

 



 

VII – ADMINISTRAR, ACOMPANHAR E CORRIGIR RESULTADOS DE DESEMPENHO 125 

Não ignore o colaborador de desempenho médio  

A não ser que você disponha de uma equipe excepcionalmente capaz, a maioria dos 

seus colaboradores apresenta desempenhos que raramente merecem algum 

reconhecimento especial por meio de elogios, ou são tão ruins que precisem de criticas 

severas. Mesmo assim, você não deve ignorá-los. Eles têm o direito de saber como são 

avaliados e você tem a obrigação de dizer. Se você silencia, não deixa claro o seu 

posicionamento, eles terão todo o direito de julgar que sua atitude possa ser tanto de 

elogio como de censura. Nenhuma das possíveis interpretações que façam motivará os 

de desempenho médio a se incumbirem melhor de suas atribuições.  

Você estimulará a melhora do nível de desempenho de sua equipe de trabalho, se 

informá-la frequentemente sobre aquilo que ela faz bem ou mal e, ao mesmo tempo, 

encorajá-la a se aprimorar ainda mais. Se ela realiza um trabalho apenas aceitável, não 

dê a impressão de que está satisfeito com o nível alcançado. Puxe mais. Deixe-a saber 

que você sente que ela tem capacidade para alcançar desempenhos melhores e que você 

está confiante de que, com a contribuição de todos e de cada um, a equipe alcançará 

resultados superiores.  

Não esconda o elogio  

A "técnica do sanduíche", na qual uma referência elogiosa é imediatamente seguida de 

alguma observação critica, raramente parece sincera e autêntica a quem é objeto da 

referência elogiosa. É provável que o empregado só se lembre das criticas e 

pressuponha que o elogio foi incluído na conversa visando minimizar os efeitos da 

rudeza das observações feitas por você.  

Seja especifico. Elogios vagos, de caráter geral, do tipo "você está fazendo um ótimo 

trabalho", não têm muito significado quando comparados com descrições precisas do 

comportamento do empregado que merecem a referência elogiosa, como, por exemplo, 

"você conseguiu três novos clientes expressivos na semana passada. Parabéns!"  

12. Gerentes demissionários, o que fazer?  

o gerente demissionário deve fechar as avaliações de desempenho de sua área de 

supervisão. Este é um problema bem mais comum do que parece, no qual muitas 

organizações incidem no equívoco de liberar o gerente demissionário, ou em vias de 

transferência, da responsabilidade de processar as avaliações dos seus subordinados.  
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Não cabe a transferência dessa responsabilidade ao novo gerente da área, seu substituto.  

Nada mais disfuncional para o moral da equipe do que transferir a alguém ainda 

desconhecido a responsabilidade de outrem. Afinal, o novo gerente não negociou os 

contratos de desempenho em vigor, as expectativas, as metas e os padrões de 

comportamento dos funcionários.  

É claro que a assunção da nova gerência implica a renegociação de todos os contratos 

de desempenho, o que só deve ser efetivado após a conclusão ou a revogação 

consensual dos contratos vigentes pactuados com o gerente demissionário ou 

transferido.  

O fechamento dos contratos de desempenho deve ser a última responsabilidade de um 

gerente demissionário, independentemente dos tempos de vigência que tenham sido 

estabelecidos de comum acordo com os membros da equipe.  

Gerentes autoritários alimentam o mau desempenho, fecundam maus comportamentos.  

É muito mais fácil apontar más atitudes nos empregados. Mas muitas vezes estilos 

gerenciais ou culturas organizacionais criam as condições objetivas necessárias ao 

florescimento do mau desempenho.  

13. As praticas do passado não funcionam  

O equívoco mais comum dos gerentes é insistir na prática de estilos gerenciais 

autoritários que foram bem-sucedidos no passado.  

A cultura gerencial autoritária teve o seu apogeu em todo o mundo à época da 

Revolução Industrial, durante o reinado da Rainha Vitória. Simbolicamente, teve o seu 

ponto máximo de rejeição nos movimentos estudantis, das mulheres e dos negros na 

segunda metade dos anos 60 do século passado, estando em evidente declínio. Muitos 

gerentes insistem em mantê-la viva, como um cadáver insepulto que se recusa a 

desaparecer. A segurança no emprego já não é mais a variável principal na relação de 

trabalho. O profissional criativo e produtivo de hoje tem na autorrealização a motivação 

de seu desempenho. Ele deseja tomar decisões, participar do que é importante, 

contribuir para a organização, independentemente das condições salariais e funcionais 

de que dispõe para o exercício de sua função. O profissional do mundo globalizado não 

responde a estilos gerenciais que não o valorize ou que não o trate como parceiro. 

Participar de um trabalho no qual simplesmente obedece já não mais o satisfaz. Ele 

motiva-se pelo que faz e, portanto, pela influência que tem naquilo que realiza.  
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Aqueles que permanecem em organizações autoritárias, frequentemente ou desistiram 

ou não dispõem de melhor opção. Sentindo-se limitados e vitimas de organizações 

insensíveis, eles normalmente respondem com maus comportamentos, hábitos 

inadequados e mau desempenho no trabalho.  

Estabeleça expectativas realistas de desempenho.  

Realizar uma quantidade expressiva de tarefas com menor gasto de tempo, de materiais, 

de recursos financeiros e de energia é o objetivo de todo gerente. Mas, para chegar lá, 

devem ser estabelecidos e alcançados outros objetivos - não somente pelo gerente, mas 

principalmente pelos seus subordinados. Afinal, administrar é obter resultados por meio 

de terceiros; é atingir os objetivos desejados com as pessoas e por meio delas.  

O realce adequado que hoje é conferido ao papel das equipes no desempenho das 

organizações tem, inadvertidamente, conduzido muitos gerentes ao equívoco de 

estabelecerem objetivos somente para o conjunto de sua área de supervisão, liberando 

os seus subordinados da fixação de metas, padrões, expectativas e objetivos conexos. 

Para a obtenção de desempenho sinérgico, é necessária a integração de compromissos 

individuais e grupais, isto é, a realização dos objetivos dos indivíduos se faz pela 

realização dos objetivos da equipe, e os da equipe, pela realização da dos indivíduos. 

Assim, os compromissos de desempenho precisam também ser individualmente 

acertados com os empregados e ajustados às suas capacidades e interesses. Os objetivos 

das pessoas não são os de sua organização, nem os de sua equipe.  

Equivocam-se os gerentes que atribuem genericamente ao conjunto da equipe cotas de 

produção, índices de qualidade e toda uma série de padrões de desempenho sem 

comprometer, individualmente, cada um dos seus integrantes com as responsabilidades 

próprias que lhes cabem. Muitas vezes o trabalho de todos acaba sendo o de ninguém. 

Erra o gerente ao esperar que os empregados assumam como suas as responsabilidades 

e imediatamente comprometam-se a realizá-las. O trabalho assim percebido é do 

gerente, e não dos subordinados. Estes últimos não farão muito esforço para realizar o 

que julgam não ser de sua responsabilidade.  

Envolva os seus subordinados desde o inicio no processo de fixação de metas, padrões e 

expectativas de desempenho. Isto obviamente não significa deixá-los à vontade para 

estabelecer objetivos ao seu bel-prazer. Se você for tão liberal, corre o risco de ter 

vários empregados fazendo o mínimo possível de esforço no trabalho. E você não pode 

permitir que uns "carreguem o piano" enquanto outros "vivam na flauta" ou "na sombra 

do boi".  

Estabeleça sempre compromissos de desempenho, por meio da concordância e do 

consenso, que representem um pequeno esforço extra e um desafio para aqueles que irão 

executá-los. Fixar compromissos de desempenho com  
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cada empregado, tendo como referência os da equipe e a missão da organização, em 

geral aumenta a probabilidade de sucesso, porque os empregados passam a 

responsabilizar-se individualmente pelos resultados alcançados. É claro, fixar tais 

compromissos dá muito mais trabalho e exige maior esforço do gerente, mas certamente 

os resultados são sempre bem mais compensadores.  

14. Os compromissos de desempenho devem ser ajustados individualmente  

Não ignore as diferenças de habilidades, energia, vocação e interesses entre os 

componentes de sua equipe. Se até os nossos próprios filhos diferem tanto uns dos 

outros, apesar de receberem a mesma criação, muito mais diferem os nossos 

colaboradores. Eles não são nossos filhos, mas nossos colegas de trabalho, 

colaboradores experientes com os quais passamos uma parcela substancial de tempo das 

nossas vidas.  

Nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. É falsa a perspectiva, 

pretensamente democrática, do trabalho em equipe de igualar os desiguais. É preciso 

respeitar as diferenças individuais, ajustando os compromissos de desempenho às 

características de cada um. Se você não fizer, alguns se sentirão sobrecarregados, 

enquanto outros ficarão entediados por desempenhar tarefas que não lhes proporcionam 

iniciativa, desafio, autonomia ou criatividade.  

O desenvolvimento de uma equipe em busca da excelência não exclui, pelo contrário, 

pressupõe a preocupação do gerente com o desenvolvimento individual de seus 

componentes. Isto significa a fixação de compromissos de desempenho para cada um, 

de tal modo que assegure a todos autorrealização no trabalho por meio da plena 

satisfação por aquilo que fazem.  

O conhecimento científico sobre a motivação do ser humano no trabalho tem mais do 

que provado ser o próprio trabalho o que de fato motiva o ser humano.  

A realização de tarefas insípidas, sem sentido, destituídas de desafio, monótonas e 

repetitivas, ou a atribuição de responsabilidades muito além daquelas que os indivíduos 

podem assumir, geram inelutavelmente a perda de motivação e, obviamente, a 

deterioração da qualidade do desempenho.  

A avaliação de desempenho tem, assim, papel decisivo na fixação adequada do 

comportamento esperado às características individuais de cada um. E, assim entendida, 

a avaliação de desempenho torna-se simultaneamente um sistema de intervenção 

planejada na cultura da organização, visando ao desenvolvimento individual, grupal, 

intergrupal e da própria organização. Na verdade, não há como falar em 

desenvolvimento organizacional em busca da  
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excelência, sem a utilização adequada de um sistema de avaliação de desempenho.  

Facilite a avaliação  

o estabelecimento de uma comunicação franca, aberta e "sem pé atrás" resulta em maior 

senso de cooperação de parte a parte - avaliador e avaliado -, o que redunda na melhora 

futura de desempenho. Os subordinados que, de fato, percebem que os seus gerentes 

têm genuíno interesse por eles - em seus comentários, suas sugestões, ideias, seus 

problemas profissionais ou pessoais -, em geral empenham-se mais no trabalho, 

excedem os limites de suas competências e responsabilidades, aprendem, crescem e 

tornam-se profissionais mais qualificados e maduros.  

A definição precisa, mutuamente acordada, de metas, expectativas e padrões de 

resultados, facilita o processo da avaliação de desempenho, por meio da critica factual 

do gap entre o comportamento esperado e o comportamento real do empregado. Contra 

fatos não há argumentos. Objetividade da critica em lugar de subjetivismo ou "achismo" 

na defasagem de desempenho reduz em muito o sentimento de injustiça. Haverá um 

número bem menor de "desculpas" ou de "justificativas" ilusórias, quando o gerente 

identificar aqueles que não alcançaram os resultados esperados. Quando o colaborador 

sabe de antemão o que dele se espera, provavelmente "chia" muito menos e até 

reconhece com maior facilidade o desempenho insatisfatório em face de um contrato de 

compromissos previamente estabelecido de comum acordo e que não foi cumprido. 

Abre-se melhor ao feedback e apresenta maior disposição psicológica para aceitar a 

necessidade da mudança de hábitos, de práticas e de comportamentos pessoais que 

dificultam o seu desempenho.  

Defina a regra do jogo  

Em decorrência de problemas de comunicação, muitas vezes os colaboradores 

desconhecem "o como" são avaliados. Os indicadores que pensam estar sendo 

considerados são amiúde inteiramente distintos dos utilizados pelos 

gerentes/avaliadores.  

Nenhum sistema de avaliação de desempenho pode ser eficaz, se os colaboradores não 

sabem o que deles se espera e sob quais critérios são fundamentadas as avaliações.  

 

 

 

 

 

 

 



 

130                           VII – ADMINISTRAR, ACOMPANHAR E CORRIGIR RESULTADOS DE DESEMPENHO 

Ajude o colaborador a lixar os compromissos de desempenho  

Embora muitos colaboradores sejam capazes de estabelecer para si próprios metas, 

padrões e expectativas de desempenho que consigam realizar, a grande maioria não 

possui essa autodisciplina. Se, aliás, todos fossem capazes de fixar e cumprir 

compromissos, não haveria mais necessidade das gerências. Mas esse, de fato, não é o 

caso da totalidade das organizações.  

É responsabilidade dos gerentes ajudar os colaboradores a estabelecer compromissos de 

desempenho adequados às suas possibilidades e apoiá-los na sua execução.  

Não fixe compromissos de desempenho demasiadamente altos ou baixos com os seus 

subordinados em relação às suas potencialidades. Ambos são equívocos capazes de 

desmoralizá-los. Objetivos muito altos são apenas alcançáveis pelos seus melhores 

subordinados. O restante não será capaz de manter o mesmo padrão de desempenho. 

Alguns tentarão realizá-los e só conseguirão reduzir a autoestima e desmotivarem-se 

ainda mais pelo fracasso. Outros vão simplesmente desconsiderar os compromissos por 

serem exatamente inalcançáveis. Em pouco tempo, você disporá de uma parcela 

expressiva de sua equipe que se considerará perdedora, com redução ainda maior da 

qualidade do desempenho. Por outro lado, não fixe compromissos por baixo, pois os 

seus subordinados ficarão entediados e frustrados com o que fazem. Se perceberem a 

falta de desafio, de iniciativa, de motivação, de autonomia e de oportunidade de 

desenvolvimento na realização de suas tarefas, logo sentirão que o que fazem não é 

importante. Eu não acredito que alguém consiga fazer bem-feito aquilo em que não 

acredite ou que julgue não ter importância. E o desempenho coletivo além do individual 

vai piorar ainda mais.  

Na entrevista de avaliação, estabeleça critérios específicos para analisar as metas, 

expectativas e padrões de desempenho alcançados. Não peça ao colaborador 

simplesmente para duplicar, aumentar ou melhorar os seus resultados. Estabeleça níveis 

de desempenho aceitáveis, inaceitáveis ou excelentes para cada uma das dimensões em 

análise. Certifique-se de que esses critérios estão claramente delineados e que o 

colaborador compreende e concorda com o que dele se espera para o próximo período 

de avaliação.  

Assegure-se de que o colaborador disporá do treinamento necessário e dos recursos de 

infra-estrutura indispensáveis à realização dos compromissos de desempenho fixados 

por consenso na entrevista, se ele não estiver efetivamente preparado, se não dispuser 

dos recursos adequados ou se os procedimentos e processos de trabalho parecerem-lhe 

confusos ou inapropriados.  

Certifique-se de que nos processos de avaliação de desempenho são discutidas 

efetivamente as questões sob controle do gerente/avaliador e do colaborador / avaliado.  
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As pessoas são responsáveis por suas atitudes e hábitos, práticas e comportamentos. 

Não podem ser responsabilizadas por deficiências de desempenho decorrentes de 

equipamentos ou recursos inadequados, treinamento insubsistente ou instruções 

conflitantes da gerência.  

Permita sempre um espaço para ajustamentos e revisões pari passu aos compromissos 

enquanto estes estiverem sendo implementados. Problemas, dificuldades ou obstáculos 

inesperados poderão surpreender tanto a você quanto ao colaborador. Além das 

entrevistas defollow up, previstas formalmente no sistema de avaliação de desempenho, 

faça da crítica sistemática uma forma permanente de checar com o colaborador como 

ele está se saindo na execução dos compromissos. Em muitos casos, você poderá 

antecipar-se por meio da oportuna adequação dos compromissos à realidade do 

cotidiano.  

Uma vez que os problemas de implementação tenham sido resolvidos e os 

compromissos de desempenho estejam ajustados à situação real de trabalho, não se 

esqueça de aplicar os critérios de análise de resultados. O colaborador tende a 

desconsiderar e até a menosprezar compromissos que não são cobrados e que também 

não sejam utilizados na prática. Ele espera o feedback da avaliação para aprimorar o seu 

desempenho. Não o decepcione.  

Registre as avaliações por escrito  

Mesmo de forma sinóptica, não deixe de registrar por escrito todas as observações que 

fizer a respeito das diferentes dimensões de desempenho do colaborador. Armazene-as 

em seus arquivos. Ofereça cópia ao empregado. Sem apreciações escritas, 

provavelmente ele terá enormes dificuldades em incorporar tudo o que lhe disser. Isto 

sempre causa um bom impacto e demonstra a seriedade com que você formula os seus 

comentários e apreciações.  

Além disso, para os casos de mau desempenho reiterado, os registros das avaliações 

feitas poderão ser de grande utilidade para consubstanciar demissões, minimizando o 

risco de demandas na Justiça do Trabalho.  

15. Como vencer o medo do colaborador?  

Nem todos os que têm medo defrontam-se com situações cruciais de vida ou morte, têm 

de decidir entre tudo ou nada, precisam implementar soluções na base do vai ou racha. 

Frequentemente, muitos apenas sentem medo do trabalho que realizam, temem 

simplesmente o que integra a rotina do seu cotidiano.  

Quando isso acontece, o medo passa a ser uma pedra no caminho do empregado, que 

interfere com a sua capacidade de crescer, de ganhar autono-  
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mia, de assumir maiores responsabilidades e de realizar-se plenamente em sua 

profissão.  

É responsabilidade de o gerente ajudar o colaborador a alcançar o desempenho 

excelente, propiciar-lhe condições e oportunidades adequadas de desenvolvimento 

individual e profissional. Se você consegue ajudá-lo a superar temores e vencer 

limitações, o colaborador provavelmente atingirá níveis bem mais satisfatórios de 

desempenho. Reconheça as suas realizações e méritos. Às vezes, uma simples palavra 

de apoio, um afago, um tapinha nas costas significam muito para o subordinado, 

fazendo-o sentir-se especialmente reconhecido, prestigiado e capaz. O elogio adequado 

é sempre um incentivo a ser tentado. O colaborador deseja ser reconhecido, fazendo-se 

merecedor de receber o seu elogio outras tantas vezes.  

Discuta com o subordinado a falta de confiança que tenha em si mesmo e as razões 

subjacentes que justificam os seus temores. Por mais estranho que lhe possa parecer, 

admita que ele possa ter medo de assumir novas responsabilidades, além das que já tem 

tema fracassar e perder prestígio, status ou até mesmo o próprio emprego. Ele pode estar 

sentindo-se desconfortável por parecer inseguro e irracional, mas talvez tenha 

consciência de que faça um bom trabalho e, portanto, não veja vantagens em colocar sua 

posição em risco.  

Tente quebrar as bases de apoio de atitudes negativas ou derrotistas sempre que 

conseguir identificá-las. Os que temem fracassar não hesitam em dissimular a própria 

ansiedade e em esconder o que pensam ser falta de habilidade.  

Dedique especial atenção às justificativas e aos álibis que apresentam na ilusão de 

escamotear os seus verdadeiros sentimentos. Muitos se escondem atrás de barreiras e 

defesas ou mecanismos psicológicos de justificação, fingindo para si próprio e para os 

demais que estão interessados em assumir novas responsabilidades. Preferem 

permanecer imobilizados pelos seus temores e constrangimentos, fazendo tudo que lhes 

estiver ao alcance para manter um confortável status quo.  

Garanta todo o apoio possível ao colaborador inseguro. Ao atribuir-lhe novas 

atividades, dê-lhe um suporte especial nas primeiras semanas, fase em que se sentirá 

mais vulnerável. Outras vezes, ao começar com novas atividades, ele é capaz por algum 

tempo de obter satisfação devido às responsabilidades inerentes ou pelo simples fato de 

ser o escolhido, até que se instale o pânico da incerteza produzida pelo novo. 

Pensamentos do tipo - "eu não mereço isso" ou "o supervisor cometeu um erro ao me 

escolher" são comuns, mesmo que não verbalizados. Mostre-lhe com exemplos 

concretos, valha-se dos resultados das avaliações de desempenho anteriores, evidencie 

com fatos e  
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argumentos o quanto você pensa que ele é capaz de realizar o que lhe atribuiu, e foi 

exatamente por confiar em sua capacidade que você o escolheu.  

Recompense todo o esforço feito que lhe pareça significativo. Provavelmente, nem 

todos os colaboradores conseguirão superar os seus medos de fracassar. Se perceber que 

ele se afunda sem conseguir safar-se, ajude-o sem pestanejar. Se as novas atribuições 

mostrarem-se superiores às suas capacidades, não hesite em voltar atrás e atribuir-lhe 

responsabilidades mais compatíveis com as suas qualificações.  

Não se esqueça de que os empregados que têm maus hábitos no trabalho vivem 

sobressaltando sobre o que de ruim pode acontecer-lhes a qualquer momento. Nutrem-

se do receio permanente do inevitável, de algo terrível e o final que está prestes a 

ocorrer.  

O medo e o sentimento de baixa autoestima são interrelacionados. Pessoas que não se 

veem de forma positiva tendem a se tomar obcecadas pelo medo do fracasso. Não 

acreditam que haja algo a fazer para evitar a ocorrência de situações desagradáveis. E, 

assim, não conseguem desfrutar das boas coisas que façam ou que lhes aconteçam.  

Combater o medo e a baixa auto-estima do colaborador praticamente se faz da mesma 

maneira, utilizando-se dos mesmos recursos e estratagemas. Despersonalize os erros, 

focalize o que estiver errado e não crucifique o culpado. Ressalte os êxitos obtidos e 

busque sempre aprender com a experiência. Propicie sistematicamente treinamento para 

suprir deficiências e alavancar potencialidades. a futuro é certamente menos nebuloso e 

ameaçador quando nos preparamos para recepcioná-lo. Estabeleça metas, padrões e 

expectativas de desempenho mutuamente acordados. A incerteza de objetivos difusos 

sempre contribui para exponenciar medos e desencapsular fantasias.  

16. A autoestima afeta o desempenho  

A baixa autoestima é uma das mais importantes causas dos maus comportamentos e dos 

hábitos inadequados no trabalho.  

Pessoas de baixa autoestima não se empenham para alcançar níveis excelentes de 

desempenho, porque não acreditam que sejam capazes de realizá-los. Conformam-se 

com os resultados obtidos, aceitam a inevitabilidade de desempenhos medíocres, fazem 

apenas o indispensável para continuar na folha de pagamentos.  

Para compensar as suas limitações e como forma de autoproteção procuram, sempre que 

podem, depreciar o trabalho dos colegas, falar mal deles pelas costas, no intuito de 

justificar os seus próprios desempenhos insatisfatórios. Pensam que agindo assim 

conseguem mostrar que não são piores do  
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que ninguém, que se equiparam a qualquer um dos considerados bons pela organização.  

Por que alguns empregados têm opiniões tão desfavoráveis sobre si mesmos?  

Às vezes a baixa autoestima tem origem na mesma tenra fase da infância e da 

adolescência. Emergem como resultados dos mais diferentes processos de socialização a 

que foram expostos: família, escola, igreja, grupos de amigos etc. Pais e professores 

excessivamente críticos e severos, por exemplo, podem levar no futuro a 

comportamentos simultaneamente dependentes e antissociais por parte dos empregados.  

Uma vez plantada a semente, as pessoas tendem a ter dificuldades de superar o 

sentimento de desapreço e de baixa autoavaliação que incorporam como parte de sua 

própria natureza, como se fossem inerentes à sua identidade, integrassem o seu código 

genético. Transformam a baixa autoestima numa verdadeira profecia que se 

autorrealiza, num dogma de destino sistematicamente alimentado por atitudes de 

pessoas que reafirmam a inevitabilidade do que julgam ser inexorabilidade da condição 

humana no exercício do trabalho:  

a)  Concentração nos fracassos mais do que nos sucessos.  

b)  Valorizam as derrotas e veem nos sucessos apenas situações atípicas que não 

tendem a se repetir.  

c)  Autoacusação pelos fracassos.  

d)  Assumem uma atitude de vitimização pelos maus resultados alcançados, vistos 

como inevitáveis, simples golpes de azar ou má sorte.  

e)  Sentimentos de impotência diante de acontecimentos sobre os quais não exercem 

controle.  

i)  A culpa é sempre dos outros. As causas das próprias dificuldades jamais são em 

decorrência de suas atitudes, mas de fatores externos que não controlam.  

g)  Discrepância com as maneiras de pensar e agir de seus colegas de trabalho.  

Destoam do senso comum sobre as políticas e diretrizes, normas e procedimentos da 

organização, sobre como o trabalho deve ser feito, configurando um sentimento de 

isolamento que induz à autopercepção, nem sempre adequada, de rejeição pelos demais 

membros da equipe, só porque são diferentes, extravagantes ou excêntricos.  

A autoafirmação, o reconhecimento e a autorrealização são condições psicológicas 

poderosas para a superação da baixa autoestima dos empregados. Normalmente estão 

relacionados às formas pelas quais o individuo é tratado e utilizado no contexto de 

realização de suas atividades. A motivação está umbilicalmente ligada ao próprio 

trabalho, ao que o individuo faz que lhe propor- 
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cione sentido e significado, enseje possibilidades de autonomia e progresso, iniciativa e 

criatividade, desafio e responsabilidades. As pessoas são motivadas não tanto pelo que 

os outros desejam que elas façam, mas pelos seus próprios desejos e aspirações, por 

aquilo que para elas tenha significado e valor. A motivação resulta mais da forma como 

a organização é administrada do que da má vontade intrínseca ao trabalho. Se você, 

como gerente, deseja compreender as razões das atitudes e dos comportamentos dos 

empregados tem que olhar a ambiência organizacional em que atuam e aprender a ver 

como eles a veem, e não como você veria se estivesse no lugar deles.  

A modificação alucinante da ambiência de trabalho é uma das principais causas da 

obsolescência das práticas, dos processos e dos procedimentos adotados pelas 

organizações.  

O profissional educado e sofisticado dos dias de hoje é substancialmente distinto em 

suas exigências e necessidades do trabalhador manual das gerações passadas. Mas as 

organizações não têm sabido acompanhar essas transformações. Utilizam-se de 

tecnologias de ponta, mas se valem de conceitos e práticas de gestão da época da pedra 

lascada. Consequentemente, estratégias de motivação que serviram no passado não mais 

atendem às características do profissional educado, globalizado e competitivo.  

É preciso que se destaque o caráter não prescritivo da motivação humana. O processo 

comportamental do ser humano no trabalho é complexo demais para ser tratado por 

mecanismos de caráter geral que dispensem a capacidade crítica e diagnóstica do 

gerente visando buscar soluções criativas e específicas para cada caso. O que os avanços 

da ciência do comportamento humano no trabalho oferecem é apenas um referencial 

teórico para análise e as indicações sobre causas gerais de problemas comuns. Compete 

ao gerente identificar problemas específicos e implementar soluções adaptadas às neces-

sidades concretas de cada situação.  

Delegue tarefas e atividades compatíveis com os pontos fracos e fortes dos 

colaboradores, de forma a que sejam estimulados a realizar de acordo com suas 

potencialidades. Ajude-os a estabelecer objetivos de autodesenvolvimento, no qual 

constatem a melhora de suas competências. Se cometerem erros, não os personalize. 

Focalize o erro em si, sem buscar condenar os culpados. Esqueça dos erros passados que 

já tenham sido superados. Reprisar erros dificilmente aumenta a autoestima. Talvez 

apenas provoque ressentimentos ou reacenda conflitos.  

Finalmente, se necessário, estimule o subordinado a buscar formas adequadas de ajuda 

por meio de aconselhamento, consultoria e mentoring.  
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17. Faça o que diz  

Se você prega a importância do trabalho em equipe, como você se relaciona com os 

outros?  

Se você estimula seus subordinados a assumirem riscos, o seu comportamento condiz 

com o que você diz?  

Se você aconselha uma atitude de aprendizagem permanente, você participa de 

seminários e congressos e se mantém sempre atualizado em sua área de interesse 

profissional?  

Os gerentes que não fazem o que dizem perdem credibilidade junto aos seus 

colaboradores. Faça sempre o que diz e construa assim um clima de trabalho 

fundamentado na fraqueza e na autenticidade.  

Cuide bem de seus subordinados. Trate-os com atenção, interesse e respeito. Certamente 

receberá deles a contrapartida adequada. Este é o conhecido axioma do relacionamento 

entre as pessoas. Os empregados trabalham com muito maior empenho e dedicação, por 

mais tempo e produtivamente quando interagem com lideranças que os valorizam e 

estimam.  

Lembre-se de que todos são igualmente importantes. Não os discrimine, considerando 

uns mais importantes do que outros. Todos integram sua equipe e, por isso, são 

especiais.  

Considere todos igualmente, com as mesmas prerrogativas e deferências.  

Nada mais desigual do que tratar desigualmente os iguais. Mas não os iguale pelo 

mínimo denominador comum. Expectativas baixas levam a desempenhos 

proporcionalmente baixos, o que estabelece uma espiral descendente de expectativas e 

desempenhos decrescentemente em uma espiral descendente de expec~ativas e 

desempenhos decrescentemente piores.  

Explore ao máximo o talento, as potencialidades e as características de cada um. Alguns 

empregados certamente requerem maior atenção, outros, maior apoio e supervisão e, 

outros tantos, despertam maior confiança e segurança no trabalho. Faça a diferença na 

forma como estabelece a interação com eles, adequando-se às suas necessidades e 

possibilidades. Trate-os equitativamente e possibilite-lhes o mesmo acesso às 

oportunidades para explorar as suas contribuições individuais e em equipe. Assim, 

também não esqueça de que nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. É 

preciso considerar as diferenças de participação e as peculiaridades individuais que 

diferenciam uns dos outros.  

Mantenha-os permanentemente a par do que ocorre no ambiente organizacional. 

Forneça-lhes todos os recursos de que necessitem para aprender e desincumbir-se de 

suas funções nos diferentes processos de trabalho nos quais estejam envolvidos.  
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Delegue sempre que possível. Assegure o empowerment de seus subordinados. Permita-

lhes sistematicamente aumentar os graus de autoridade e de responsabilidade no 

exercício de suas atividades. Somente assim, por meio do próprio trabalho, você 

conseguirá construir um clima psicológico de confiança, reconhecimento e auto-

realização, criatividade e inovação entre os membros de sua equipe.  

18. Como tratar situações-problema?  

Em condições normais do dia a dia, quase todos nós podemos nos comportar 

racionalmente. Pelo menos em nível do que se pode chamar "racional", pois os motivos 

emocionais estão sempre presentes em nossas ações. É difícil compreender o ser 

humano dissociando razão e emoção como variáveis independentes do comportamento.  

Quando somos atingidos por situações desagradáveis, podemos retroceder até ao animal 

instintivo que existe em cada um de nós.  

Nossa primitividade, oriunda dos tempos imemoriais das cavernas, levanos a duas 

atitudes importantes de reagir em face de uma crise: fugir ou lutar.  

Na reação de fuga, corremos ou fazemo-nos de "mortos", ou seja, indiferentes ou 

desinteressados, sem sentimentos. Neste caso, as pessoas tendem a experimentar um 

sentimento de culpa, quase masoquista, submetem-se à situação, curvam-se e aguardam 

inermes outros golpes que as farão, ao final, prostrarem-se. O que acontece não se 

constitui em nenhuma surpresa. Já era aguardado, mesmo que inconscientemente, há 

algum tempo como consequência inescapável das circunstâncias. Defender-se, fazer 

algo para superar a crise, livrar-se de condições limitantes, parece-lhes uma atitude de 

luta inglória, sem qualquer chance, contra o destino implacável.  

Assumir o papel de herói-sofredor vitima das circunstâncias, passa a ser a úníca 

alternativa de comportamento viável, já que as pessoas se sentem absolutamente 

tolhidas, manietadas, pelo círculo de ferro que as impede de lutar e de reagir diante de 

situações tão claramente adversas.  

O outro tipo de reação vem frequentemente ligado a um sentimento de amargura: "por 

que tinha de acontecer logo comigo?"  

O "lutador" age com raiva, como se contaminado por hidrofobia. Desfere golpes e 

contragolpes indistintamente, contra tudo e contra todos, procurando vingar-se do que 

lhe aconteceu.  

É evidente que os mais próximos são sempre as suas vítimas mais óbvias, exatamente 

aquelas pessoas que mais lhe querem bem e as que mais amam são as que recebem os 

mais duros golpes.  
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No mundo das organizações os colaboradores, nesses casos, comumente "pagam o 

pato". Assim, ser persuasivo, não praticar injustiças ou responsabilizar indevidamente 

os subordinados pode ser uma competência essencial para que o gerente faça avançar 

novas ideias, desenvolver novos programas, motivar colaboradores para um 

desempenho superior, evitar atitudes de conformismo com o status quo, submissão ao 

lugar-comum e à rotina.  

Tratar situações-problema requer atitude de serenidade do gerente diante da crise. Saber 

administrar tais circunstâncias não é um dom divino em que apenas alguns são 

agraciados. Essa é uma competência que pode ser aprendida, uma habilidade que 

qualquer gerente pode adquirir e desenvolver.  

Dada a extensão e a replicabilidade a outros contextos problemáticos, sugerimos os 

direcionamentos comportamentais, inclusive com passos básicos, aplicados a três 

situações distintas, mais entrelaçadas: a) comunicação ao colaborador dos resultados de 

desempenho; b) colaborador de desempenho satisfatório; c) colaborador de desempenho 

insatisfatório.  

Comunicação ao colaborador dos resultados de desempenho  

Os funcionários têm direito de saber e a organização tem o dever de informá-los sobre a 

situação em que se encontram em termos de desempenho: "a quantas andam", "em que 

ponto estão"; "como estão sendo vistos por seus gerentes"; "quais os planos da 

organização a seu respeito" etc. É o mínimo em termos de direito de cidadania que o 

empregado precisa ter em relação à organização em que trabalha.  

Para que a avaliação de desempenho seja efetiva, é importante haver uma preparação 

prévia, tanto da parte do gerente/avaliador quanto da parte do colaborador/avaliado. 

Assim, é indispensável que o gerente informe, com antecedência, o dia, o local e a hora 

da entrevista, bem como defina, com precisão, os objetivos da avaliação que pretende 

discutir na reunião, em todos os aspectos e dimensões, a fim de que o subordinado 

disponha de um tempo adequado para se preparar. Desse modo, o subordinado poderá 

posicionar-se quanto ao que será abordado, possibilitando-lhe maior segurança para 

discutir o seu desempenho.  

Embora o gerente possa alegar que no dia a dia, entre eles, se desenvolve "um clima de 

abertura e franqueza", em que "tudo é esclarecido e resolvido", o momento apropriado 

para formalizar os compromissos recíprocos decorrentes da interação chefe-subordinado 

é na avaliação de desempenho. É verdade que, de forma alguma, a avaliação de 

desempenho substitui a ação educacional diária do gerente junto aos seus subordinados. 

O papel de educador é fundamen-  
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tal e deve também estar calcado no contato formal e psicológico proveniente da 

entrevista de avaliação de desempenho.  

Por outro lado, o gerente não deve se surpreender ao observar que seus subordinados 

não manifestam entusiasmo com a avaliação de desempenho. É provável que 

experiências anteriores tenham deixado marcas devido à impressão de que a avaliação 

de desempenho é pura perda de tempo, por ser um instrumento da chefia para punir ou 

premiar os subordinados a seu bel-prazer.  

Passos básicos  

1)  Informar ao subordinado o dia, a hora e o local da entrevista, bem como a 

expectativa de duração. O espaço de tempo suficiente para a entrevista de avaliação 

de desempenho possibilita debater a fundo, e com uma adequação bem mais 

provável, as diferenças de percepção eventualmente existentes entre o 

gerente/avaliador e o colaborador/avaliado.  

O gerente deve marcar a entrevista consensualmente com o colaborador, com 

antecedência de alguns dias, para que ambos possam preparar-se cuidadosamente.  

Muitos colaboradores gostariam de debater, com seus superiores, assuntos que no dia a 

dia do trabalho acabam relegados a segundo plano, por falta de tempo ou oportunidade, 

ou mesmo por indisposição psicológica. Dai precisarem ordenar as ideias antes de 

apresentá-las.  

2)  Descrever os objetivos da entrevista de avaliação. O gerente/avaliador precisa 

assegurar-se de que o colaborador/avaliado compreende a finalidade da avaliação.

       Nesse sentido, deve descrever para o 

subordinado, sucintamente, os objetivos dessa avaliação que, em      geral, 

resumem-se em:  

a)  Analisar a defasagem existente entre o desempenho esperado e o desempenho real 

subordinado.  

b)  Confrontar metas, padrões e expectativas de desempenho, redefinindo as para o 

próximo período de avaliação.  

c)  Estabelecer ou suprimir atividades.  

d)  Discutir salários, quando a organização vincula a administração de salários à 

avaliação de desempenho.  

e)  Examinar as aspirações profissionais do subordinado e as expectativas da 

organização em relação a ele. O gerente/avaliador poderá discutir, também, outros 

assuntos pertinentes que o subordinando eventualmente queira abordar.  
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3)  Definir o conteúdo a ser discutido na entrevista (objetivo da reunião) e a sua 

agenda. O gerente/avaliador deve definir, especificamente, quais a dimensões de 

desempenho e os tipos de dados e de informações que serão discutidos na 

entrevista.  

4)  Indicar a fonte de informação em que se baseará a entrevista. Para reduzir ao 

máximo o subjetivismo na avaliação de desempenho, o gerente/avaliador deve 

apoiar-se, sempre que possível, em informações factuais, em dados concretos, 

mensuráveis, para que opiniões, impressões e "achismos" fiquem relegados a 

segundo plano.  

Relatórios mensais, semanais ou diários de produção. Registros e controles em geral; 

programações de trabalho e o próprio formulário da avaliação anterior são todos 

instrumentos valiosos como base substantiva para a discussão.  

5)  Estimular o subordinando a preparar-se para a entrevista. O subordinado tem 

percepções próprias e faz avaliações a respeito de seu desempenho. É fundamental, 

portanto, que estas sejam confrontadas com as do gerente/avaliador para que, por 

meio de um consenso, obtenha-se um denominador comum que constitua a base de 

aperfeiçoamento do colaborador e do próprio gerente.  

É inquestionável a contribuição que o colaborador/avaliado pode oferecer ao seu chefe, 

na medida em que, ao trocarem feedback, um conjunto de informações correlatas é 

gerado, o que muitas vezes permite ao próprio colaborador, aos seus colegas e ao 

gerente reavaliarem ações e comportamentos operacionais de trabalho.  

A aprendizagem do gerente/avaliador é tão grande que, ao ser confrontado com 

informações, estas podem estar inteiramente fora do alcance de suas percepções.  

6)  Enfatizar a importância da entrevista. O gerente/avaliador deve manifestar com 

firmeza a sua crença de que a avaliação de desempenho constitui-se numa das mais 

importantes oportunidades educacionais que o chefe e o subordinado têm em 

conjunto.  

O colaborador de desempenho satisfatório  

É comum se pensar que as intervenções educacionais dos gerentes, em especial nas 

avaliações de desempenho, devam concentrar-se fundamentalmente nas dimensões 

insuficientes da performance do colaborador.  
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As possibilidades de crescimento profissional e pessoal, no entanto, não se esgotam 

apenas minimizando a influência dos aspectos negativos. O reconhecimento pela chefia 

de que o subordinado alcançou padrões satisfatórios, até excelentes, de desempenho 

exerce função decisiva como estímulo ao desenvolvimento do subordinado. Também o 

reforço positivo, advindo da apresentação de fatos que justifiquem objetivamente o bom 

desempenho do subordinado, faz com que ele se sinta gratificado em sua autoestima e 

aceitação pessoal.  

O subordinado tem necessidade de saber o que o chefe pensa a seu respeito. O gerente 

deve explicar com clareza o que percebe e como aprecia o cumprimento das tarefas que 

lhe são atribuídas, especialmente a superação das expectativas de desempenho que 

foram definidas anteriormente entre ambos. Mas isto não significa que o gerente deve 

acumular as criticas, positivas ou negativas, para serem apresentadas somente durante a 

entrevista de avaliação de desempenho. As observações diárias devem ser discutidas na 

medida em que forem ocorrendo, estabelecendo-se, desta forma, as bases de uma intera-

ção franca e aberta entre chefes e subordinado.  

A entrevista de avaliação de desempenho deve ser vista como uma oportunidade formal 

e periódica de análise acurada da atuação do subordinado. Na definição de expectativas, 

metas e padrões de desempenho, tanto o gerente/avaliador como o colaborador/avaliado 

fixam um contrato psicológico de compromissos e medidas especificas a serem 

adotadas, por ambos, no próximo período de avaliação.  

A avaliação de desempenho não só representa uma responsabilidade da supervisão, 

como também é desejada pelo subordinado, quando fundamentada na melhoria do 

desempenho de ambos.  

É especialmente relevante no caso de subordinados de desempenho satisfatório, que 

tendem a ter dificuldades em manter ou aprimorar ainda mais os seus padrões de 

resultados no trabalho por lassidão no uso da critica ou por uma tendência natural à 

acomodação.  

Passos básicos  

1)  Descrever os objetivos da entrevista de avaliação. Na reunião de "Comunicação ao 

Subordinado sobre a AD", o gerente/avaliador descreveu sucintamente seus 

objetivos e definiu o assunto a ser tratado. Contudo, como esse contato já ocorreu 

há alguns dias é importante que agora recapitule mais profundamente a finalidade 

e o temário a serem objeto da discussão entre ambos.  
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O gerente/avaliador deve lembrar-se de abordar, dentre outros, os seguintes itens:  

a)  Análise da defasagem existente entre o desempenho esperado e o desempenho real 

do subordinado.  

b)  Confronto entre metas, padrões e expectativas de desempenho, redefinindo-as para 

o próximo período de avaliação.  

c)  Estabelecimento ou supressão de atividades e tarefas.  

d)  Discussão de salários, quando a organização os vincula à AD.  

e)  Exame das aspirações profissionais do subordinado e expectativas da organização 

em relação a ele.  

2)  Definir a expectativa de tempo de duração da entrevista. É importante reservar 

tempo para a AD, a fim de que as diferenças de percepção, eventualmente 

existentes, entre o gerente/avaliador e o colaborador/avaliado, possam ser debatidas 

a fundo e com adequação.  

Por outro lado, é importante que se estabeleça a priori uma perspectiva de administração 

do tempo da entrevista, para se reduzir o risco de desvio de seu escopo principal, a 

avaliação objetiva do desempenho do subordinado.  

A despreocupação com o uso adequado do tempo tem sido um dos fatores que desvia o 

gerente e o colaborador para assuntos secundários, muitas vezes como uma estratégia, 

inconsciente, de fuga ao confronto direto de dados e fatos reais de desempenho.  

A fixação de período da reunião não deve também ser tão rígida a ponto de prejudicar a 

sua qualidade.  

O gerente deve mostrar-se aberto e interessado em ampliar o tempo previsto, ou mesmo 

marcar reuniões adicionais, caso o processo de discussão indique a sua necessidade e 

conveniência.  

3)  Classificar o desempenho global do subordinado. A fim de evitar ansiedades e 

tensões naturais, por parte do colaborador, sobre sua classificação global de 

desempenho, o gerente deve apresentá-la logo no inicio da entrevista.  

De tal forma, ele situará o colaborador/avaliado, deixando-o mais à vontade para 

discutir as dimensões especificas que determinam sua classificação.  

4)  Analisar a defasagem existente entre o desempenho real e o desempenho esperado. 

Como o produto da última entrevista de avaliação do subordinado foram-lhe 

definidas expectativas, metas e padrões de desempenho. Preferencialmente, isto 

deveria ter sido feito até por escrito, constituindo-se num contrato psicológico 

formal entre chefe e subordinado.  
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À medida que o gerente/avaliador analisa os dados com o subordinado, deve buscar 

exemplos que justifiquem as suas posições.  

Ao mesmo tempo, deve estimular o colaborador/avaliado a também levantar fatos e 

exemplos para cada dimensão em análise.  

Desta forma, o gerente/avaliador tem a oportunidade de ressaltar objetivamente os 

aspectos positivos e negativos do desempenho do subordinado.  

5)  Estimular o subordinado a levantar comentários e contribuições. Enquanto conduz 

a sessão de avaliação, o gerente/avaliador deve dar oportunidade ao 

colaborador/avaliado de comentar por que as expectativas, as metas e os padrões 

foram ou não alcançados ou superados, bem como incentivá-lo a emitir suas 

próprias opiniões a respeito de seu desempenho.  

É provável que o colaborador queira sugerir soluções para alguns dos problemas que 

foram levantados ou discorde de colocações que foram feitas pelo gerente.  

É muito grande o beneficio que pode advir, para o desenvolvimento gerencial do 

avaliador, da apreensão e da análise das observações resultantes das percepções e 

contribuições de seus subordinados.  

Percepções distorcidas, preconceitos e estereótipos do gerente poderão ser superados 

pela força dos argumentos e dos fatos apresentados por seu subordinado.  

E, neste caso, o avaliado assume um papel educacional importante, já que contribui para 

o desenvolvimento de sua chefia.  

6)  Anotar os comentários e sugestões do subordinado. A fim de que as colocações do 

subordinado não se percam, o gerente/avaliador deve procurar ouvi-las empática e 

ativamente, anotando aquelas que lhe pareçam mais relevantes.  

7)  Discutir os comentários e sugestões do subordinado. O gerente/avaliador e o 

colaborador/avaliado devem discutir cada problema em separado, identificar suas 

causas e definir ações especifica com o propósito de superá-las. É possível que, na 

maioria dos casos, essa parte da reunião trate de situações nas quais o colaborador 

não alcançou o desempenho desejado.  

O encontro de percepções e a tomada de decisão por consenso são cruciais para a 

qualidade das ações a serem empreendidas. Às vezes essa discussão torna-se proveitosa, 

outras vezes é inteiramente inútil. De qualquer forma, num caso ou no outro, deve 

mostrar que está interessado nos comentários e sugestões do avaliado.  
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8)  Estabelecer o desempenho desejado para o próximo período. Superada a primeira 

parte da entrevista de avaliação (análise do desempenho passado), o gerente e o 

colaborador discutem as expectativas, metas e padrões para o próximo período.  

O gerente deve informar ao colaborador os padrões de desempenho estabelecidos pela 

organização para o seu cargo.  

A partir daí, negociar com o avaliado as metas e expectativas de desempenho individual 

no cargo.  

Os compromissos estabelecidos devem-se processar, preferencialmente, por consenso.  

Em alguns casos, é possível que o subordinado não concorde com determinada meta ou 

expectativa para uma dimensão específica de desempenho. Cabe ao avaliador examinar 

com o avaliado as causas da discordância e tentar identificar soluções alternativas.  

O avaliador deve estimular o avaliado a antecipar problemas que possam surgir na 

implementação nas novas expectativas, metas e padrões fixados.  

Discutir as antecipações de problemas levantados por parte do subordinado e 

estabelecer estratégias de reserva, que contornem a concretização de tais dificuldades, 

pode vir a ser uma ação preventiva salutar para a obtenção dos resultados desejados.  

A fim de que os compromissos de desempenho revistam-se de caráter psicológico-

formal, talvez seja recomendável que estejam definidos por escrito. Uma cópia ficará 

com o gerente e outra com o colaborador.  

9)  Manifestar seu reconhecimento pelo desempenho satisfatório. Ao fmdar a reunião, 

na qual o desempenho foi satisfatório, o avaliador parabeniza o avaliado pelo êxito 

alcançado e manifesta a sua confiança em que o avaliado manterá ou mesmo 

superará a qualidade do desempenho no próximo período.  

O impacto causado no avaliado pelo avaliador, nesse momento, é crucial: o elogio deve 

ser expresso c;om absoluta sinceridade e real convicção, pois só assim ele o receberá 

como gratificação pessoal e estímulo autêntico.  

10) Estabelecer a data de acompanhamento. O avaliador deve encerrar a entrevista de 

avaliação estabelecendo a data, o local e a hora da reunião em que o novo encontro 

será realizado. Na ocasião, examina-se o processo de implementação das novas 

expectativas, metas e padrões, as dificuldades encontradas e a eventual necessidade 

de redefini-las.  
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O colaborador de desempenho insatisfatório  

Nas entrevistas de avaliação de desempenho insatisfatório é comum os gerentes saírem 

com a sensação de terem obtido poucos resultados. O subordinado costuma mostrar uma 

atitude reativa de não-aceitação às observações que são feitas sobre ele. A interação 

tende a não ser espontânea, é cheia de "pé atrás", de parte a parte.  

Como fruto desse clima, medidas específicas não são tomadas para superar as 

dificuldades. Nessas entrevistas, os gerentes são propensos a se saírem muito mal, razão 

pela qual acham difícil discutir de maneira proveitosa o desempenho insatisfatório do 

subordinado.  

Os avaliadores, geralmente, têm grande inibição de expor com franqueza as deficiências 

dos subordinados. Retraem-se, "douram a pílula", reduzem as repercussões de 

comportamentos deficientes. Em outras situações, assumem uma atitude agressiva com 

o intuito de aproveitar o momento da avaliação para "zerar a contabilidade emocional" 

com o subordinado. Em ambos os casos, subsiste a evidência de que, em termos de 

avaliação de desempenho, é muito mais difícil falar do que ouvir. Uma postura 

educacional de ajuda ou apoio é especialmente importante para a avaliação de 

desempenho insatisfatório.  

O subordinado mostrará maior espírito de cooperação, se o avaliador souber preservar a 

sua autoestima, ouvir ativa e empaticamente, e engajar-se na busca da solução de seus 

problemas de desempenho.  

A entrevista de avaliação tem vários objetivos:  

a)  Comunicar ao subordinado o seu desempenho atual;  

b)  Mostrar que o desempenho é insatisfatório e por quê;  

c)  Definir as ações que serão tomadas, caso o desempenho permaneça insatisfatório;  

d)  Estabelecer medidas específicas que permitam ao subordinado alcançar 

melhores padrões de  desempenho;  

e)  Operacionalizar o tipo de apoio que o avaliador deverá oferecer;  

f)  Explicitar a necessidade de o desempenho desejado ser alcançado.  

Não cometa o equívoco de tentar corrigir ao mesmo tempo todas as dimensões 

insatisfatórias de desempenho do subordinado. Escolha aquelas que julga essenciais e 

considere, dentre outros, os seguintes aspectos:  

a)  Será um problema de treinamento? O avaliado recebeu menos treinamento ou uma 

capacitação diferente dos demais colegas para realizar as suas mesmas tarefas? Se 

for exposto a um novo processo de aprendizagem, será capaz de superar as 

limitações de desempenho que hoje apresenta?  
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b)  Será um problema de seleção inadequada para o cargo? Quais foram os requisitos 

para a seleção e contratação do empregado? O atual processo de seleção é 

inadequado para o cargo? Que mudanças precisam ser encetadas no processo 

seletivo para a contratação de novos empregados para tal posto de trabalho?  

c)  Será um problema de confiança? O avaliado sente-se inadaptado às exigências para 

o bom desempenho do seu trabalho? Em caso positivo, atribua ao avaliado algumas 

poucas tarefas que ele seja capaz de desincumbir satisfatoriamente, visando 

aumentar o seu nível de confiança, até que atinja um ponto no qual seja capaz de 

cumprir os requisitos de seu cargo.  

A entrevista de avaliação de desempenho é uma avenida de mão dupla. Você espera que 

os empregados concordem com os compromissos de desempenho que você discutiu 

com eles. Também espera que eles sejam capazes de acertar e de corrigir 

comportamentos e atitudes contraproducentes ao desempenho satisfatório. Os 

empregados também têm as suas próprias expectativas em relação a você, como, por 

exemplo:  

•  Mantenha-os informados de como seus trabalhos ajustam-se aos da sua área de 

supervisão e à missão da organização.  

•  Diga-lhes como são vistos e avaliados os resultados de suas tarefas, por meio de 

uma penetrante análise de seus esforços e habilidades, de seus pontos de 

desempenho fortes e fracos.  

•  Reconheça e elogie, atribuindo os créditos devidos aos trabalhos bem feitos e 

consistentes.  

•  Retransmita as criticas construtivas que você tem recebido de outras pessoas a 

respeito do avaliado, que não sejam motivadas por razões de interesse pessoal ou 

que o humilhem.  

•  Seja absolutamente claro a respeito das chances reais que eles têm para promoção e 

aumento por mérito.  

•  Faça o que puder para ajudá-los a melhorar o desempenho insatisfatório.  

Não é fácil dizer a um subordinado que o seu desempenho não atende às expectativas, 

metas e padrões desejados. Não incida no equívoco de praticar o 'feedback bate 

assopra": um bocado de criticas permeadas por pequenas observações de aspectos 

positivos de desempenho. Os subordinados logo esquecem os elogios e ressentem-se 

das criticas. Muitas vezes a entrevista de avaliação de desempenho insatisfatório 

transforma-se numa verdadeira montanha-russa emocional. É especialmente frustrante 

quando o empregado surpreende-se por uma baixa avaliação em decorrência de 

questões que julgava sequer estarem sendo consideradas. O empregado, em tais casos, 

tende a superestimar e  
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a insistir nos aspectos negativos da avaliação, temendo ser considerado um absoluto 

fracasso pela organização.  

Por outro lado, quando o avaliador atribui avaliações superiores ao que o avaliado 

merece, acaba buscando "palha para se queimar", arruma logo um problema. Dizer clara 

e especificamente por que o avaliado precisa melhorar e identificar os seus problemas 

de desempenho precisamente são responsabilidades gerenciais das quais o avaliador não 

se pode furtar para o bom exercício de suas atribuições.  

Isto significa a ilustração de dados e fatos suficientes em cada dimensão de 

desempenho, capazes de comprovar e sustentar as observações que o avaliador faz a 

respeito dos resultados do trabalho do avaliado. De preferência, o avaliador deve 

identificar com o avaliado uma lista de objetivos e providências necessárias, com os 

respectivos prazos, das dimensões de desempenho insuficientes que requerem correção.  

Examine as atuais habilidades e conhecimentos do avaliado para desincumbir-se bem de 

suas atribuições.  

Confronte o desempenho do avaliado com os de seus colegas que executam atribuições 

semelhantes. O nível de desempenho de um grupo típico de trabalho é geralmente uma 

indicação nítida do que se pode esperar do avaliado.  

Analise o desempenho pretérito do avaliado. Como ele se comporta presencialmente em 

relação às avaliações anteriores?  

Não deixe de considerar a adequação e a contemporaneidade das atribuições do avaliado 

em relação ao momento presente da organização. Elas são úteis? Estão atualizadas? 

Justificam-se, ainda, ou devem ser extintas ou transformadas? O avaliado deve ser 

reciclado para outras atribuições ou transferido para alguma unidade diferente da que 

hoje se encontra com você? Ou, infelizmente, o empregado deve ser demitido da 

organização?  

Passos básicos  

1)  Descrever os objetivos da entrevista de avaliação. Na reunião para comunícar ao 

avaliado AO, o avaliador descreveu sucintamente seus objetivos e definiu o 

assunto a ser tratado. Contudo, como esse contato já ocorreu há alguns dias é 

importante que o avaliador recapitule mais profundamente a finalidade e o tema a 

ser objeto da discussão entre ambos.  

O avaliador deve lembrar-se de abordar, dentre outros, os seguintes itens:  

a)  Análise de defasagem existente entre o desempenho esperado e o desempenho real 

do subordinado;  
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b)  Confronto entre meta, padrões e expectativas de desempenho, redefinindo-as para 

o próximo período de avaliação;  

c)  Estabelecimento ou supressão de atividades e tarefas;  

d)  Discussão de salários, quando a organização os vincula à avaliação de 

desempenho;  

e)  Exame de consequências que advirão da permanência no desempenho 

insatisfatório;  

f)  Definição de medidas especificas que ajudarão o subordinado a superar suas 

dificuldades;  

g)  Discussão das aspirações profissionais do subordinado e das expectativas da 

organização em relação a ele.  

2)  Definir a expectativa de tempo de duração da entrevista. É importante reservar 

tempo para a avaliação de desempenho, a fim de que se possam debater a fundo e 

com adequação as diferenças de percepção, eventualmente existentes, entre o 

avaliador e o avaliado.  

Por outro lado, é importante que se estabeleça a priori uma perspectiva de administração 

do tempo da entrevista, para se reduzir o escopo principal, a avaliação "objetiva" do 

desempenho do subordinado.  

A despreocupação com o uso adequado do tempo tem sido um dos fatores que facilita 

ao avaliador e ao avaliado desviar para assuntos secundários, muitas vezes como uma 

estratégia, inconsciente, de fuga ao confronto direto de dados e fatos reais de 

desempenho.  

O tempo fixado para a reunião não deve também ser tão rigido a ponto de prejudicar a 

sua qualidade. O avaliador deve mostrar-se aberto e inté'ressado em ampliar o tempo 

previsto, ou mesmo marcar reuniões adicionais, caso o processo indique sua 

necessidade e conveniência.  

3)  Classificar o desempenho global do subordinado. A fim de evitar a ansiedade e as 

tensões naturais, por parte do avaliado, sobre sua classificação global de 

desempenho, o avaliador deve apresentá-la logo no inicio da entrevista.  

Desta forma, ele situará o avaliado, deixando-o mais à vontade para discutir as 

dimensões especificas que determinam a sua classificação.  

4)  Analisar a defasagem existente entre o desempenho real e o desempenho esperado. 

Como produto da última entrevista de avaliação, foram definidos expectativas, 

metas e padrões de desempenho do subordinado. De preferência, isto deveria ter 

sido feito até por escrito, constituindo-se um contrato psicológico-formal entre o 

chefe e o subordinado.  
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À medida que o avaliador analisa os dados com o subordinado, deve buscar exemplos 

que justifiquem as suas posições. Ao mesmo tempo, deve estimular o avaliado a 

também levantar fatos e exemplos para cada dimensão em análise.  

Desta forma, o avaliador tem a oportunidade de ressaltar objetivamente os aspectos 

positivos e negativos do desempenho do subordinado.  

Enquanto compara os dados de desempenho, o avaliador deve ir apontando as 

classificações do subordinado. Em muitos casos, a classificação será "insatisfatória".  

O avaliador deve reportar-se aos entendimentos que houve com o subordinado 

anteriormente. É muito provável já terem ocorrido diversas conversas entre ambos antes 

da entrevista de avaliação. É possível discutir sobre medidas específicas que foram ou 

não adotadas pelo subordinado. O avaliador deve certificar-se de que estão discutindo 

sobre os mesmos dados e informações a respeito do desempenho real do subordinado.  

5)  Estimular o subordinado afazer comentários e a contribuir. Enquanto conduz a 

sessão de avaliação, o avaliador deve dar oportunidade ao avaliado de comentar 

por que as expectativas, metas e padrões foram ou não alcançados ou superados, 

bem como incentivá-los a emitir suas próprias opiniões a respeito do seu 

desempenho.  

É provável que o avaliado queira sugerir soluções para alguns dos problemas que foram 

levantados ou discorde de colocações que foram feitas pelo avaliador.  

É muito grande o beneficio que pode advir para o desenvolvimento gerencial do 

avaliador das observações resultantes das percepções e contribuições dos seus 

subordinados. Percepções distorcidas, preconceitos e estereótipos do avaliador poderão 

ser superados por força dos argumentos e fatos apresentados por seus subordinados. E, 

neste caso, o avaliado assume um papel educacional importante, já que contribui para o 

desenvolvimento de sua chefia, tanto como individuo quanto como profissional.  

6)  Anotar os comentários e sugestões do subordinado. Para que as colocações do 

subordinado não se percam, o avaliador deve procurar ouvi-las empática e 

ativamente, anotando, pari passu, aquelas que lhe pareçam mais relevantes.  

7)  Discutir os comentários e sugestões do subordinado. O avaliador e o avaliado 

devem discutir cada problema separadamente, identificar suas causas e definir as 

ações específicas a fim de superá-las.  
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É possível que, na maioria dos casos, essa parte da reunião trate de situações nas quais o 

avaliado não alcançou o desempenho desejado.  

O encontro de percepções e a tomada de decisão por consenso são cruciais para a 

qualidade das ações a serem empreendidas.  

Às vezes, tal discussão torna-se proveitosa, outras vezes é inteiramente inútil. De 

qualquer modo, num caso ou no outro, o avaliador deve mostrar que está interessado 

nos comentários e sugestões do avaliado.  

O avaliador não deve surpreender-se ou contrapor-se diante dos subordinados. Alguns 

se mostrarão quietos, quase mudos; outros contestarão a veracidade das observações, 

dados e informações do avaliador; e outros, ainda certamente, encontrarão muitas 

desculpas para justificar seus resultados de desempenho. Em qualquer situação, o 

avaliador não deve deixar de assumir uma atitude educacional e de apoio, ouvir ativa e 

empaticamente o subordinado, e engajar-se genuinamente na busca de soluções para os 

problemas de desempenho.  

De qualquer forma, o avaliador deve estar permanentemente aberto à possibilidade de o 

avaliado oferecer esclarecimentos, fatos e argumentos que justifiquem ou minimizem o 

seu desempenho insatisfatório.  

8)  Comunicar ao subordinado as consequências do desempenho insatisfatório. O 

avaliador deve ser franco e objetivo com o subordinado a respeito das 

consequências que surgirão, caso mantenha um padrão insatisfatório de 

desempenho. Não deve, no entanto, revestir suas palavras com uma conotação de 

ameaça. Deverá ser firme, mas justo. Preciso, e não exagerado. Evidentemente, 

também jamais deverá minimizar as consequências do desempenho inadequado.  

9)  Estabelecer o desempenho desejado para o próximo período. Superada a primeira 

parte da entrevista de avaliação (análise do desempenho pretérito), o avaliador e o 

avaliado discutem as expectativas, as metas ou os padrões desejados para o 

próximo período.  

O avaliador deve informar ao avaliado sobre os padrões de desempenho estabelecidos 

pela organização para seu cargo.  

A partir daí, negociar com o avaliado as metas e as expectativas de seu desempenho 

individual no cargo.  

O avaliador deve tentar chegar a um acordo com o subordinado quanto às medidas 

específicas a serem tomadas para superar as barreiras ao desempenho insatisfatório. Os 

compromissos estabelecidos devem ser processados, preferencialmente, por consenso.  
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Em alguns casos, é possível que o subordinado não concorde com determinada meta ou 

expectativa para uma dimensão específica de desempenho. Cabe ao avaliador examinar 

com o avaliado as causas da discordância e tentar identificar soluções alternativas.  

Caso não seja possível um consenso, o avaliador deve definir quais as ações que espera 

que o subordinado empreenda para melhorar seu desempenho.  

O avaliador deve estimular o avaliado a antecipar os problemas que possam surgir na 

implementação de novos padrões, expectativas e metas fixadas.  

Discutir as antecipações de problemas levantados por parte do subordinado e 

estabelecer estratégias de reserva, que contornem a concretização de tais dificuldades, 

pode vir a serem ações preventivas salutares para obter resultados desejados.  

A fim de que os compromissos de desempenho se revistam de caráter psicológico-

formal, talvez seja recomendável que estejam definidos por escrito. Uma cópia ficará 

com o avaliador e a outra com o avaliado.  

10)  Manifestar sua convicção de que o subordinado conseguirá melhorar seu de-

sempenho. Ao fim da reunião, na qual o desempenho foi insatisfatório, o avaliador 

deve manifestar sua confiança de que o avaliado conseguirá superar suas 

dificuldades. Deve colocar-se genuinamente à disposição do subordinado para 

ajudá-lo nessa difícil fase de sua vida profissional.  

O impacto causado no avaliado pelo avaliador, neste momento, é crucial; a 

manifestação de crença na capacidade de recuperação do subordinado deve ser expressa 

com absoluta sinceridade e convicção. "Papagaio velho também aprende a falar". A 

atitude do avaliador fundamenta-se na crença de que o homem sempre pode aprender e 

melhorar, corrigir seus erros, vencer as dificuldades.  

11)  Estabelecer a data de acompanhamento. O avaliador deve encerrar a entrevista de 

avaliação estabelecendo a data, o local e a hora da reunião em que será realizado o 

novo encontro. Nesta ocasião, examina-se o processo de implementação de novos 

padrões, expectativas e metas, as dificuldades encontradas e a eventual 

necessidade de redefini-Ias.  

É indispensável que o subordinado tenha plena consciência de que na data acertada 

encontrará novamente o avaliador para rediscutir o desempenho, examinar os 

progressos e implementar medidas acauteladoras, caso a qualidade do desempenho não 

tenha melhorado.  
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19. A gestão de empregados globalizados  

Hoje o conceito de globo terrestre, a par do aspecto geográfico, descreve uma vida 

global de fato, na economia, nos transportes, nas comunicações, nos intercâmbios 

culturais. Mesmo a formação dos grandes blocos econômicos não é mais que uma faceta 

da globalização. E como administrar num tal contexto? Eis o grande desafio que se 

coloca ante todos aqueles que se dedicam à gestão das organizações.  

O estilo que dá certo no Brasil pode ser desastroso noutro país do Mercado Comum do 

Sul (Mercosul), assim como o que funciona numa família pode não funcionar noutra. 

Para bem gerir uma organização, o gerente tem que aprender a diferenciar as várias 

realidades com que lida e seu comportamento de acordo com elas.  

Em termos até simplistas, mesmo óbvios: produzir, gerir, vender no Uruguai é 

substancialmente distinto de realizar as mesmas operações no Brasil, e até mesmo entre 

regiões do próprio Brasil.  

De fato, a cada organização corresponde uma cultura organizacional, coerente com as 

características da organização e com a sociedade no seio da qual opera.  

Neste momento em que as empresas brasileiras atuam cada vez mais noutros países e 

em que operam aqui empresas cujas raízes estão noutros contextos culturais, o realismo 

é condição essencial para a sobrevivência e o sucesso.  

Em outros termos: uma organização produz, de determinado modo, bens e serviços, por 

meio do trabalho de seus empregados, e tem de vendê-los a uma dada clientela, para 

cumprir seus objetivos. Também essa clientela tem suas especificidades em termos de 

contexto cultural.  

Assim, tanto quanto é fundamental o mercado, fundamental é também o trato do corpo 

funcional empenhado naquelas operações, o qual reage às práticas gerenciais a partir de 

seus valores culturais e da consciência, que tem, de suas realidades.  

Condição de eficácia da cultura organizacional é que ela se desenvolva nos indivíduos 

quase como uma segunda natureza, com os empregados absorvendo espontaneamente, 

de modo natural, os padrões comportamentais desejados e os pondo em prática.  

Nesse particular, convém ter em mente que o comportamento dos empregados é pautado 

por três grandes vertentes, correspondentes ao desejo de estarem bem consigo mesmos; 

ao impulso de se desenvolverem, crescerem e  
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participarem do que é importante no seio da organização; e, por fim, ao desejo de bem-

estar e estabilidade em sua vida pessoal.  

O que compete ao gerente fazer para que essas três dimensões sejam plenamente 

realizadas? Entre outras coisas, não se deixar ofuscar pelos números das variáveis 

contabilizáveis dos balanços da organização, deles fazendo condição suficiente e única 

para considerar satisfeitos os objetivos da organização.  

Porque, em verdade, tão importantes quanto aquelas são as variáveis não-contabilizáveis 

daqueles balanços. Refiro-me a aspectos como os comunicacionais, às questões de 

liderança interna e para a ação externa, às dificuldades e aos acertos do trabalho em 

equipe, à motivação dos empregados, seu empenho, seus índices de 

satisfação/insatisfação, sua produtividade.  

O conhecimento e a compreensão desses aspectos, todos decisivos para o bom 

desempenho da organização, são essenciais para o conhecimento de sua realidade 

interna, da realidade em que atua. Não pode o gestor, pois, negligenciá-los, sob pena de 

perder de vista o universo que lhe compete administrar.  

É de lastimar que, em sua maioria, os balanços das organizações não computem aqueles 

aspectos. A consequência desse equívoco é o negligenciamento do que é sabidamente 

(mas muitos insistem em fingir que não sabem) o principal ativo organizacional: os 

recursos humanos. Pior: muitas organizações persistem ainda no arcaico conceito do 

"manda quem pode, obedece quem tem juízo". Resistem à democratização, à delegação 

de poderes às áreas de ponta, timbram em não conferir autonomia/responsabilidade aos 

empregados. Fala-se em empowerment, mas se pratica a "gestão tirânica"...  

Deseja-se gestão criativa e dinâmica, mas se reafirmam as rígidas hierarquias e os 

símbolos de autoridade.  

No entanto, a experiência e as modernas teorias gerenciais enfatizam a necessidade de 

democratização, de autonomia dentro dos controles estratégicos, de flexibilidade, 

agilidade, criatividade nas operações.  

A verdade é que se o gerente pretende maior objetividade e eficácia, melhor 

desempenho gerencial, em seu país, e principalmente no exterior, tem de decodificar nas 

ações de seus subordinados os sinais que expressam as suas formas de pensar e agir, de 

sua identidade enquanto indivíduos e enquanto profissionais. Os traços culturais a 

respeitar e preservar, tanto quanto os indícios do que é necessário mudar e o que é 

passível de mudança, sem contraproducente violência contra a cultura organizacional.  

Semelhante violência, que só pode decorrer da somatória do desconhecimento da 

cultura organizacional e da incompreensão ou incompetência em se  
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valer dela para os objetivos da organização, é, talvez, o maior dos equívocos em que 

pode o gerente incorrer, só comparável, em termos de resultados desastrosos, ao 

desconhecimento do mercado e a erros de previsão na formação de estoques, na 

comercialização de bens e serviços ou na má aplicação de recursos financeiros.  

Enfim, em síntese, a mundialização inevitável da atividade econômica exige dos 

gerentes uma compreensão mais adequada das diferentes realidades culturais com as 

quais eles se defrontam.  

A cultura organizacional desenvolve-se nos indivíduos como sua segunda natureza. 

Padrões de comportamento praticados nas organizações são absorvidos de forma natural 

e espontânea.  

Aos poucos, passam a fazer parte do comportamento individual e de grupo. E, assim 

como o ar que se respira como parte imprescindível do processo vital, os 

comportamentos formam-se, plasmam-se, reformam-se ou deformam-se na dinâmica da 

interação do trabalho.  

As teorias modernas de administração cada vez mais explicitam a necessidade da 

gerência participativa como uma imposição dos novos tempos. Os empregados são 

estimulados a tomar decisões e a assumir iniciativas.  

Em certas culturas organizacionais, no entanto, essa tendência à voz e à participação 

contrasta com uma forte ênfase na hierarquia e nos símbolos de status social, fatores 

relevantes de diferenciação de classes.  

Nessas organizações, por anos e anos, estratificam-se culturas de poder· autoridade em 

que uns mandam e outros obedecem.  

A informalidade pode ser vista como um abuso indevido, impróprio para o empregado 

"que deve ter o pé na cozinha" e "saber o seu lugar". Quebrar repentinamente tais laços 

culturais é o mesmo que violar expectativas de comportamento, e, como tal, soa como 

uma afronta ao gerente e como manipulação aos seus subordinados.  

Se o gerente deseja tornar mais objetivo o seu desempenho gerencial em países 

estrangeiros, ou mesmo se convive com a multidiversidade cultural dos membros de sua 

equipe, é preciso que aprenda com adequação a decifrar as formas de pensamento e 

ação de seus subordinados, em decorrência das dimensões culturais que formam a sua 

identidade enquanto pessoas e profissionais. Só assim os gerentes conseguirão melhores 

resultados e contribuição de seus subordinados.  

Que traços culturais devem ser preservados e respeitados? O que e como fazer para 

realizar as inevitáveis e necessárias mudanças? Estas questões só são resolvidas com a 

adequada compreensão da cultura organizacional prevalecente, dos circunstantes e das 

pessoas com as quais se relaciona. 
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20. Aprenda a dizer não  

   "Terrível palavra é um NÃO (NON). Não tem direito nem 

avesso: por qualquer lado    que o torneis, sempre soa e diz o mesmo. 

Lede-o do princípio para o fim, ou do fim    para o princípio, sempre é 

um NÃO (NON).  

   "Por qualquer parte que o torneis, sempre é serpente, sempre 

morde.  sempre fere,    sempre leva o veneno consigo. Mata a esperança, 

que é o último remédio que deixou    a natureza a todos os males.  

   "Não há corretivo que o modere, nem arte que o abrande, nem 

lisonja que o adore. Por    mais que confeiteis um NÃO. sempre 

amarga; por mais que o enfeites, sempre é feio;    por mais que o 

doureis, sempre é ferro".  

 

Pe. Antonio Vieira  

Sempre que pode, o brasileiro médio procura atenuar o impacto de um "Não". Tal 

disposição psicológica faz parte de nossa cultura, do nosso jeito de ser.  

A nossa indisposição com o "não" invade até a nossa língua, já que faz do "pois sim" 

um "não" e do "pois não" um sim. E os machistas inveterados sempre se lamentam, pois 

custam a aprender, em suas vidas de conquistas, que na comunicação sutil das mulheres 

muitos "não" são "sim".  

Quando um gerente diz "não", será que todos os membros de sua equipe decodificam da 

mesma maneira?  

Não necessariamente! Você como gerente precisa estar alertar a essa circunstância.  

O "não" é uma das palavras que podem significar coisas completamente diferentes num 

contexto de diversidade, entre os homens e as mulheres, mesmo entre colaboradores de 

variada experiência, idade, atitude, personalidade, origem, formação profissional e 

trajetória existencial. Uns ouvem um "não" e pensam estar encerrada a questão. Outros 

o ouvem de forma relativa, como uma negativa provisória, de momento, como um 

primeiro passo à obtenção posterior de um "sim".  

As interpretações divergentes de um "não" ilustram a realidade organizacional como um 

jogo, em que as suas regras são escritas por aqueles que insistem na relatividade do 

"não". Os outros ficam em desvantagem porque geralmente não compreendem como o 

jogo empresarial é concebido para ser jogado.  
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Para que estes possam avançar nas organizações precisam aceitar a existência não 

formalizada, subliminar, dessas regras.  

É claro, você, como gerente, não tem que aceitar e jogar por essas regras, mas tem que 

estar cônscio delas para compreender plenamente as consequências de suas ações 

gerenciais. E mais: deve encorajar a todos os seus colaboradores a descobrirem as suas 

próprias maneiras de participar do jogo, de forma legítima e respeitosa às suas naturezas 

e modos de ser, sem violação de suas individualidades.  

Não há palavra mais clara na comunicação humana do que um "não;'. É, assim, um 

fantástico eliminador de desperdício do tempo gerencial.  

É bem mais comum do que geralmente se pensa a dificuldade dos gerentes de praticar o 

uso adequado do "não". Tendem a substituir o "não" pelo "talvez", "quem sabe", 

"vamos ver", "vou ver o que posso fazer", "volte amanhã", "talvez seja possível".  

Sendo assim, falsas expectativas são criadas junto aos interlocutores em geral e aos 

membros de suas equipes. Acumulam a reincidência desnecessária de contatos uns com 

os outros, com repercussões inevitáveis no mau uso do tempo.  

Ninguém consegue respeitar as suas próprias prioridades se não for capaz de dizer "não" 

a tarefas e atividades que não devam ser feitas nem a contatos que devam ser evitados. 

Dizer "não" com habilidade, educação e firmeza, mas dizê-lo.  

É preciso sistematicamente dizer "não" aos desperdiçadores crônicos de tempo.  

Dizer não a colegas, subordinados, mas também ao chefe. Aliás, esse é um verdadeiro 

tabu: mas como dizer não ao chefe! Se não aprendermos a fazê-lo, ele não se dará conta 

do quanto nos atrapalha, de quantas coisas deixamos de fazer para atender prontamente 

às suas demandas, nem sempre significativas.  

Há alguns fatores de ordem psicológica, emocional, cultural e educacional que nos 

impelem à indisposição para aprender a dizer não. Por exemplo:  

a)  O desejo de agradar. O gerente não é candidato a concurso de popularidade, sempre 

em busca de aprovação e de aceitação.  

Para alguns gerentes, este indutor atitudinal se transforma em verdadeira compulsão.  

Acredita, equivocadamente, de que o seu sucesso depende de ser gostado por seus 

colaboradores.  

Por nunca dizer não tout court aos seus subordinados, engana-se ao pensar que os, seduz 

ou que os manipula, que os induz à realização motivada de 
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suas atividades. Em verdade, este estilo gerencial tem profunda descrença e desapreço 

pela capacidade do colaborador em produzir resultados de qualidade. Acaba sendo o 

gerente "country-club", "só o amor constrói", "somos uma grande família".  

Essa compulsão por agradar é uma forma dissimulada de descrer nas pessoas, se bem 

que nem sempre os gerentes que a praticam tenham consciência dos motivos de seu 

comportamento.  

Acredita que se não disser "não" instituirá um clima descontraído em sua equipe, já que 

se move pelo mote de que as "vacas felizes é que dão bom leite". Assim, ilude-se ao 

conceber que colaboradores felizes são pressupostamente produtivos. Um ledo engano!  

Esse tipo de gerente não consegue compreender que as pessoas no trabalho não 

precisam se gostar, precisam sim - e muito - se respeitar. E nada mais respeitoso à 

dignidade pessoal do colaborador do que um "não" que lhe é dado de forma adequada, 

justificado e explicado, mesmo que ele não concorde com a decisão de seu gerente.  

b)  Desejo de ajudar os outros. Por auto concepção inadequada de seu papel, o gerente 

tende a tratar a organização como "uma agencia de assistência social" a serviço de 

seus colaboradores. Está sempre procurando ajudar aos outros, interessado em seus 

problemas, em resolver as suas dificuldades. Supera-se individualmente, 

sobrecarrega-se de trabalho para poupar os membros de sua equipe.  

Faz o máximo que pode pessoalmente, mas falha como gerente porque não faz fazer, 

não obtém resultados através dos outros, seus colaboradores e subordinados.  

Não diz "não" porque tem medo de ferir os outros e por isso ser rejeitado, magoar o 

colaborador, diminuir a sua autoestima.  

Diz que o nosso objetivo é o homem. E, assim, fixa generalidades simpáticas e 

confortáveis que todos aceitam por não serem avaliáveis.  

Como é "um cara legal", ele espera de todos lealdade, fraternidade e, em decorrência, 

bons resultados no trabalho. Afinal, sempre se preocupa com todos, está 

permanentemente atento às suas necessidades.  

É claro que o exercício dos papéis e funções essenciais da gerência pressupõe 

fundamentalmente o foco na pessoa como profissional e como indivíduo, mas o gerente 

não é uma agência de assistência social ou o salvador do mundo.  

A primeira pessoa que o gerente precisa ajudar é a si próprio, atitude, aliás, fundamental 

para estabelecer um clima de respeito e de autorrespeito  
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daqueles que o cercam. Este estilo gerencial não tem tempo para atender às suas 

prioridades, tão ocupado que fica em cuidar dos interesses dos outros.  

Não adianta ficar trabalhando após o expediente, levar trabalho para casa, sacrificar sua 

família e sua vida pessoal na doce ilusão de que assim agindo terá o reconhecimento de 

seus colaboradores, que responderão com maior empenho e melhores resultados de 

desempenho.  

c)  "Concordinos" não são promovíveis. O gerente "vaquinha de presépio" raramente 

alcança posições elevadas em organizações dinâmicas. A atitude de concordância 

indiscriminada indica desvio de caráter, submissão, falta de convicções e de 

opinião, pouca iniciativa e discernimento, baixa autonomia e independência.  

Quem concorda sempre não tem condições de estabelecer nem de respeitar as suas 

próprias prioridades, pois age em função das prioridades e dos interesses dos outros.  

Ao contrário de ser um gerente democrático, como se autopercebe, é, em verdade, um 

gerente "abdicrata", já que abdica de suas competências decisórias, de líder de pessoas e 

de programas.  

d)  Nem sempre é preciso justificar. Nem sempre é preciso justificar um não. Às vezes, 

pode nem ser conveniente. Claro, se puder fazê-lo, não hesite em sustentar o seu 

não pelas razões que o embasam a decidir negativamente. Negue a demanda de 

maneira firme, cortês e respeitosa. É possível que se surpreenda pelo respeito que 

advirá de sua atitude nítida e transparente, pois desenvolverá em sua equipe um 

clima de certeza de relações, de franqueza e de autenticidade na interação pessoal.  

e)  Querer parecer competente. Uma das imaturidades gerenciais mais comuns é se 

pretender parecer competente, como se estivesse contracenando numa 

representação de papéis. Dizer sim a todas as demandas dá uma falsa impressão de 

competência na resolução de problemas.  

O gerente eficaz simplesmente administra o seu tempo, e, em função do tempo 

disponível, estabelece o que fazer. Portanto, fixa as suas prioridades em função do 

tempo de que dispõe, pois sabe que sempre há mais trabalho a fazer do que tempo 

disponível para realizá-lo. Diz não a tudo o mais!  
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VIII - O DESAFIO DA EMPRESA FAMILIAR  

 

Dos sonhos nascem os impérios, tanto os empresariais quanto os estados como nações 

politicamente organizadas. Sonhos de um ou de uns poucos, sonhos de muitos, mas as 

organizações existem como decorrências dos sonhos transformados em realidade. 

Sonhos de sucesso. Sonhos de sociedades mais justas e fraternas ou do oferecimento de 

produtos ou serviços diferenciados aos clientes. Sonhos de construir uma empresa ou 

um estado singular, que trate tanto os seus cidadãos como os seus clientes de uma forma 

nunca vista.  

No mundo empresarial, campo de nosso interesse específico no momento, pouco 

importa que a organização seja apenas a primeira loja de franquias de uma rede de fast 

food, ou um complexo industrial tradicional em busca de um caminho criativo e 

inovador, ou mesmo o pioneirismo do sonho intelectual próprio da sociedade do 

conhecimento aplicado à tecnologia de informação de um jovem adolescente 

empreendedor que sequer já tenha trabalhado algum dia. Os sonhos são sempre os 

mesmos, os sonhos sonhados de magnificência e de vitórias num palco iluminado de 

reconhecimento social e de afirmação pessoal.  

Os empreendedores não apenas sonham, mas transformam o que visualizam em 

realidade, fazem as coisas acontecerem, como na projeção de um filme futurístico em 

que a fantasia não imita a vida, mas constrói o seu cotidiano. Mesmo diante das maiores 

dificuldades e incertezas, os empreendedores não perdem o rumo, pois os sonhos são as 

suas bússolas que orientam os caminhos nas travessias e nas encruzilhadas do destino.  

Os empreendedores não são sonhadores românticos, idealísticos ou utópicos, embalados 

por quimeras e ilusões que se esvaem no confronto com a dura realidade da vida. São 

pragmáticos e realizadores, marcados por grande força e energia, vocacionados para o 

exercício do poder, capazes de antecipar cenários e de fazer projeções do que a 

organização pode e deve ser.  

Roberto Freire diz que "sem tesão não há solução". Os empreendedores são garanhões 

que se excitam permanentemente, nas vitórias e nas dificuldades, fecundando a todos 

com o seu entusiasmo, comprometimento e garra. Por isso, as organizações existem e 

buscam neles liderança, apoio e sentido de direção. As pessoas veem neles proteção e 

segurança, baseando suas vidas na  
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factibilidade da realização dos sonhos e no sucesso das ações de suas organizações.  

Dependentes, as organizações nem sempre conseguem romper os limites dos sonhos dos 

empreendedores para irem adiante. E aí começam a germinar os valores e hábitos, 

práticas e precedentes que conduzem à sua própria destruição. É senso comum que 

aquelas que se sustentam apenas nos próprios lauréis conquistados pelos sonhos 

realizados dos empreendedores não conseguem sobreviver ao desafio do tempo. Há um 

momento decisivo no processo histórico das organizações em que o crescimento 

institucional, a diversificação do mercado ou a sofisticação da tecnologia ou dos 

processos operacionais levam à obsoletização das concepções, da ideologia e dos 

métodos de gestão das organizações, tomando-as inadaptadas à realidade. Pois esse 

momento encontra-se justamente embutido na maioria das crises vivenciadas pelas or-

ganizações familiares.  

Qual o destino dos grandes e pequenos empreendedores que fundaram organizações 

bem-sucedidas? Alguns poucos morrem ricos, muitos são afastados de seus cargos por 

fusões, incorporações ou falências. Outros tantos amargam ao final de suas vidas a 

desavença entre os seus filhos em luta pela futura herança ou por desentendimentos 

sobre como continuar, quem será o sucessor. É imensa a taxa de mortalidade das 

organizações familiares que não conseguem superar a crise de sucessão do fundador 

para os herdeiros.  

A empresa familiar nos leva a reflexões excelentes sobre a vida e a morte das 

organizações, as repercussões das ações gerenciais, o impacto do comportamento do 

dirigente sobre o futuro empresarial, a importância da ética organizacional vinculada a 

um instante histórico, a ideologia que determina a direção e o sentido da trajetória de 

evolução da organização de pequena a grande, as opções e ações do empreendedor 

inserido num dado contexto social, o gap de visão de mundo das gerações que se 

sucedem.  

Na organização familiar, o dono do negócio pode ser, a um só tempo, o mais valioso, 

mas também o mais oneroso recurso humano da empresa. Noutros termos, o 

empreendedor pode ser a pessoa de quem a empresa tanto depende para crescer ou para 

estagnar e regredir.  

O dono do negócio é um exemplo bastante ilustrativo de como alguém pode ser 

simultaneamente produtivo e prejudicial, ativo e ocioso, contributivo e perdulário, 

racional e emocional, positivo e negativo. Os empreendedores são o sangue e a vida das 

suas empresas, mas enquanto líderes são também susceptíveis de cometer excessos e 

erros.  

Quando observamos algum empreendedor que construiu o seu próprio negócio temos a 

tendência a perceber nele apenas um grande ativo, esquecendo de um eventual passivo. 

Elabora-se um "laudo" positivo a respeito daquele  
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empreendedor. Afinal, ele pode ter os seus defeitos, mas construiu tudo o que temos, 

sem ele não haveria a empresa. Ele é o grande responsável por levar a organização ao 

estágio em que se encontra. Por isso, relevamos muitos aspectos disfuncionais de seu 

desempenho.  

Não admitimos, de imediato, essa aparente contradição, pois não nos parece lógico que 

alguém possa produzir tanto e ser, ao mesmo tempo, um obstáculo ao desenvolvimento 

da sua própria organização.  

O dirigente precisa adquirir uma enorme tolerância para com as suas próprias 

imperfeições e fraquezas, e uma genuína disposição psicológica para utilizá-las de 

forma positiva, tirando sempre partido das adversidades. Não pode alimentar a ilusão de 

dirigir a sua organização com perfeição, ínfenso a quaisquer criticas. O dirigente não é 

um computador: é um ser humano, portanto, sujeito às deficiências de sua própria 

condição humana. Têm assim que lidar constantemente mais com erros do que com 

acertos. Precisa, por isso, aprender também a compreender as fraquezas e deficiências 

de seus subordinados, fazendo delas a base de sua ação educacional. Ser capaz de pro-

porcionar à "velha guarda" oportunidades para aprender e desenvolver novas 

competências, mas se manter disposto a confrontar sem vacilação os casos explícitos de 

inadequação ou de inadaptabilidade, mesmo quando decorrentes daqueles sobre os quais 

depositava as maiores expectativas.  

Aquele que cria uma empresa familiar pode ser também o que a destrói, pois a impede 

de profissionalizar-se ou mesmo de sobreviver após a ele. Muitos empresários são 

autofágicos. Sofrem da "Síndrome do Kamikaze" e, assim, submetem-se ao harakiri 

organizacional, já que, inconscientemente, muitas vezes não desejam que suas 

organizações "saiam da sombra do pai". Morrem juntos. Suicidam-se. São vitimas da 

mesma arrogância de Luiz XIV - "Après moi, le déluge".  

Mas sempre pode haver tempo para a recuperação de um empreendedor ativo. Este é o 

seu dilema existencial: "ou ele muda ou se muda", ou afunda o que fundou, sucumbindo 

heroicamente como o comandante do Titanic, mas acima de tudo vitima de sua própria 

incapacidade em não se adequar às exigências de desenvolvimento de sua própria 

organização e das mudanças da economia.  

É preciso admitir que as características de uma liderança, insubstituíveis ao nascimento, 

infância e adolescência de uma empresa, podem ser fatores contraproducentes e 

estagnantes a uma nova fase de evolução.  

Os mesmos comportamentos e atitudes pessoais que, naqueles estágios pioneiros da 

empresa eram as suas maiores forças, podem hoje ser as suas maiores fraquezas.  
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Aquilo que funcionou bem no passado pode ser contraindicado hoje. E isso em nada 

desmerece o passado, o que, o como e o porquê foram feitos.  

É comum o empresário de uma organização tipicamente familiar tornar-se defensivo, 

por julgar que se concordar que seus comportamentos de ontem foram inadequados 

estará passando um atestado de auto condenação. Talvez o empreendedor esteja 

enganado! É provável que se não fosse o empreendedor, a empresa não teria sequer 

nascido ou crescido tanto. Mas é difícil admitir a hipótese de ser ele, hoje, que esteja 

freando o desenvolvimento de sua própria empresa por insistir em manter as práticas e 

os hábitos dos "velhos tempos e dos belos dias" da época do pioneirismo da fundação da 

organização.  

É preciso voltar a ousar. Construir um novo tempo. Não basta insistir na melhoria do 

status quo. É provável que o que existe na sua empresa já não apenas funcione mal, 

como talvez esteja completamente obsoleto face às novas questões colocadas pela atual 

divisão internacional do trabalho, erigida após o advento da sociedade pós-capitalista. 

Será que a mentalidade do empreendedor ainda reflete uma realidade que não mais 

existe? Não seriam as suas convicções e conceitos verdadeiros blocos de pedra 

inamovíveis que insiste em manter voltados para o passado, de olhos no retrovisor em 

vez de olhar para frente, para o que é visível, mas ainda não é visto?  

Pesquisas e observações evidenciam que praticamente toda organização em crescimento 

acelerado passa por uma fronteira de perigo na transição da fase inicial de nascimento e 

adolescência para a fase adulta, de empresa pequena para a de médio e grande portes. 

Quase que inevitavelmente a pressão econômica, de uma forma ou de outra, seja interna 

ou externa, desencadeia uma crise. É a crise da meia-idade ou a crise da mudança 

evolucionária.  

Com muita frequência, a organização nasce com o seu "momentum" de crescimento 

fatalmente comprometido pela sua própria genética. As organizações também têm o seu 

DNA e, como taís, devem ser capazes de perceber e identificar os códigos genéticos que 

caracterizam os seus genomas corporativos.  

O empresário de uma organização em transição ocupa um dos mais árduos cargos que 

se pode encontrar no mundo dos negócios. A organização em fase de transição é muito 

mais sensível às decisões de seus dirigentes - boas ou más - do que a estabilidade de 

uma empresa gigante, complexa e profissionalizada.  

Daí, uma questão essencial se coloca: tendo em vista os desafios singulares da época e 

as extraordinárias demandas pessoais de sua função, de que forma poderá o empresário 

de uma organização em transição melhor adaptar o seu próprio comportamento de modo 

a atravessar ou a romper com êxito a faixa da crise do crescimento?  
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Em geral, as mensagens ou mesmo simples insinuações do dirigente são muito mais 

alarmantes e perturbadoras do que ele imagina. No ambiente instável de uma 

organização em transição, especialmente durante um período de pressão econômica, 

perguntas "inocentes" e afirmativas casuais podem ser extremamente nocivas quando - 

conforme tende muito a acontecer - são percebidas como ameaçadoras. Lembre-se: nem 

todos "moram perto do coração selvagem" e que percepções variadas condicionam 

diferentes comportamentos.  

As pessoas não se comunicam apenas com palavras, mas também através de gestos, 

expressões faciais, tonalidade de voz, maneira de falar etc.  

O dirigente precisa avaliar com cuidado as repercussões do seu estilo sobre o caráter ou 

a maneira de ser da sua própria empresa. Ela é sua extensão, pois afinal "o fruto nunca 

cai longe da árvore".  

Tal pai, tal filho... Tal presidente, tal organização. A sua genética pessoal contamina 

naturalmente a genética da organização, e, assim, é comum uma transposição exagerada 

do DNA pessoal do dirigente para o desenvolvimento do DNA da organização. É 

preciso muita atenção para que a organização não se transforme num clone de seu 

presidente.  

A afirmativa não pode, evidentemente, ser tomada ao pé da letra, porque o dirigente 

também é condicionado pela organização que pouco a pouco edifica, ou, mais 

propriamente, pela cultura organizacional que se forma em decorrência da interação das 

pessoas que a integram. Os avanços da identificação dos códigos genéticos em lugar de 

absolutizarem a preponderância exclusiva da hereditariedade reafirmam a influência 

significativa do ambiente numa espécie de darwinismo do desempenho organizacional.  

O dirigente modela, forma, transforma e deforma a maneira de ser - o caráter - da 

organização. A escolha mesma dos auxiliares diretos e dos principais executivos da 

organização já deixa transparecer o seu estilo ou a sua influência, as repercussões de 

suas atitudes na construção da identidade da organização.  

A organização reflete o estilo do presidente. O sistema de valores desse estilo se 

propaga do alto ao mais baixo escalão. O presidente define o caráter da organização.  

Às vezes a organização pode regredir. Infelizmente, nesses casos, o "pai" é melhor do 

que o "filho"... E o "neto" pode ser pior que ambos. E é este que em geral assina o 

atestado de óbito da organização constituída pelo avô.  

Muitos empreendedores cometem o erro de contratar preferencialmente pessoas que lhe 

são semelhantes. Pessoas que frequentaram as mesmas escolas têm os mesmos hábitos, 

preferências ou hobbies, pertencem às mesmas igrejas ou sociedades ou até torcem pelo 

mesmo clube de futebol. O empreendedor não pode cair na armadilha de pensar que 

todos os líderes compartilham  
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do mesmo perfil, têm traços próximos de personalidade ou as mesmas formas de 

negociar. Basta uma simples observação aos grandes lideres da história: alguns 

carismáticos, outros introvertidos. Outros tantos são joviais, durões ou sisudos. São 

arrogantes ou humildes. Não há um feitio comum em que todos os lideres sejam 

forjados. Portanto, ser ou não semelhante ao fundador vai depender das circunstâncias 

de cada situação e do processo histórico específico de cada organização.  

Navegar é preciso, sim, no mar da vida. Mas, como a vida também é feita na terra, 

muitas vezes a caminhada se depara com um Rubicão. Lançarse impulsivamente pode 

representar um suicídio, iniciando uma viagem sem retomo, deixando para traz dados 

recuperáveis de uma situação ainda não definitiva. Ficar à margem, sem arriscar a 

travessia, em nome de vãs e irrealizáveis ilusões significa perder-se irremediavelmente 

no passado e renunciar ao futuro. Nesse momento da crise de transição, a hora da 

verdade transforma-se em hora de decisão.  

Chegando ao Rubicão, é preciso parar para pensar, refletir, pesar e sopesar, revisar e 

rever. Na verdade e pela verdade. Avaliado o quadro, chega-se à decisão. É ficar ou 

avançar. Transformando o passado no presente da travessia para o futuro da vida. 

Romper com o passado irrecuperável para construir um presente novo em função do 

futuro. E, ai, atravessar o Rubicão. Numa travessia definitiva. Que não tem volta, 

construindo um novo tempo.  

O dirigente deve sempre se perguntar: "qual o estágio de desenvolvimento da minha 

empresa? Qual o meu estilo enquanto empresário? Em que direção e de que forma posso 

acelerar o desenvolvimento da minha organização, em especial mediante da 

reformulação dos aspectos disfuncionais do meu estilo?". Este é um difícil passo, 

porque representa uma atitude de abertura e de mudança, de reeducação de atitudes, 

hábitos e valores que nem sempre os dirigentes estão dispostos a assumir. A mais 

dolorosa das mudanças é a automudança, porque pressupõe inclusive a quebra da 

autoimagem e da autoilusão da indispensabilidade do fundador.  

Experiência não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece.  

Não há quem rejeite a noção de que a experiência contém um potencial maravilhoso de 

aprendizagens. Todavia, negligenciamos cotidianamente a riqueza inesgotável da 

experiência. E por quê? Talvez porque aprendemos a repetir e não a repartir; 

aprendemos a rotinizar e não a inovar; aprendemos a individualizar e não a 

compartilhar, transacionar, transar. E este, é claro, não é um problema exclusivo do 

empresário de uma organização familiar, mas de todos os contemporâneos da sociedade 

do conhecimento e do mundo da competição globalizada.  
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O processo educacional regular nos ensina a estudar previamente a lição, fazer o dever 

de casa e só então se submeter aos testes de verificação das aprendizagens auferidas. A 

educação pela experiência é bem diferente - fazemos os testes e nos submetemos às 

provas "a priori" e só então aprendemos a partir das vivências ocorridas. A experiência 

não criticada é nula porque não enseja qualquer aprendizagem real. A vida às vezes nos 

prega peças, outras vezes nos surpreende, mas sempre nos ensina. Mas só aprendemos 

com a experiência examinada, criticada, compreendida e assimilada.  

As organizações inteligentes aprendem muito da experiência alheia; as organizações 

medíocres aprendem por sua própria experiência, através do processo de ensaio, acerto e 

erro; as organizações ineptas simplesmente não aprendem e, por isso, sucumbem.  

Para a maioria das pessoas, 10 anos de experiência são, em verdade, 10 vezes um ano. 

Ou serão 20 vezes seis meses de experiência? Isto porque em termos de acumulação de 

aprendizagens, de novas concepções e atitudes foram relevantes apenas os primeiros 

tempos. O tempo restante nada acrescentou, num desfiar constante de rotinas e 

repetições. É o exemplo do velho produto, marco inicial da firma. Ou o sistema de 

vendas que deu certo. Ou será aquele formulário que pessoalmente concebemos? Por 

que ainda existem? Força dos hábitos, das rotinas ou dos costumes? Devem de fato 

continuar? Por que insistir neles? Resistência à mudança ou acomodação?  

Mas do que qualquer outra, a organização familiar precisa instalar um clima de 

mudança, de aprendizagem e de inovação. Se não o fizer, corre o sério risco de 

rotinizar-se, burocratizar-se, suicidar-se. Sem uma atitude de avaliação e critica não há 

aprendizagem e mudança. A decorrência é a inércia e o imobilismo. E a primeira 

mudança na empresa familiar ocorre com a disposição psicológica de seu próprio 

fundador reconhecer a necessidade de mudar. A ordem do progresso é a mudança. 

Quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma.  

Como é que você planeja a sua sucessão? Ou você nem pensa nela?  

Estaria você muito ocupado na lufa-lufa do dia a dia para gastar seu tempo com essas 

coisas?  

Você já pensou que o seu filho ou filha, sobrinho ou genro possam estar pretendendo 

fazer outras coisas? Talvez não queiram, no fundo, sequer trabalhar com você ou 

mesmo sucedê-lo, talvez prefiram até mesmo trabalhar em áreas de atividades 

completamente distintas das que a sua organização atua. Talvez desejem apenas 

continuar recebendo as partes que lhes cabe na distribuição dos lucros e resultados.  

Os seus familiares já pegaram tudo pronto, agora ficam só "mamando nas tetas", 

"dormindo na sombra do boi", não é assim que você os vê?  
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Será que você está convencido de que é cercado de incompetentes, portanto incapazes 

de substituí-lo? Ou não seria você a fonte de tanta incompetência? Falta de iniciativa? 

Desinteresse, descaso e incúria são causas ou consequências de seu estilo gerencial?  

Ou você acha que seria realmente o mais antigo funcionário a solução ideal para 

substítuí-lo? Será mesmo que nesses casos antiguidade é posto?  

Você valoriza a prata da casa ou santo de casa não faz milagres? Não seria melhor a 

contratação de um executivo profissional para assumir os destinos de sua organização? 

Como incorporar sangue novo e verdadeiros talentos vocacionados à construção do 

futuro, assegurando-lhes condições de desenvolvimento e de adaptação criativa à 

atmosfera organizacional? Como instituir um clima de trabalho estimulante e 

participativo, e não de ameaças e punição? O que fazer? Recorrer ao outsourcing? Você 

julga que não deva escolher o seu sucessor porque ele tenderá a ser a sua própria cópia 

carbono esmaecida do vigor original? Ou você prefere mesmo alguém que possa ser o 

seu próprio clone?  

O empreendedor precisa admitir que os seus colaboradores são capazes, ao menos 

potencialmente, de dirigir a sua organização na sua ausência. A premissa poderá parecer 

descabidamente elogiosa para a maioria dos empregados e bastante depreciativa da 

indispensabilidade do empreendedor. Ainda assim ela corresponde muito mais aos fatos 

demonstrados por organizações dinâmicas do que os equívocos cometidos por 

organizações que se defrontam inadequadamente com os problemas resultantes da crise 

de sucessão.  

Como é que você trata os subordinados? Será que você dá instruções e toma decisões 

baseadas no binômio autoridade/obediência? E a administração participativa, como 

fica?  

Em uma cultura do "manda quem pode, obedece quem tem juízo", como pode haver 

iniciativa e criatividade?  

Será que você vive se perguntando "por que ninguém aqui me apresenta uma boa 

ideia?". Ou será que você é daqueles que julga que "empregado não pensa, faz". Será 

que você considera as reuniões para planejamento ou consultas uma pura perda de 

tempo? No entanto, às vezes, elas lhe servem como uma forma bastante rápida de 

comunicar as decisões que tomou, não é verdade?  

Você já pensou que as reuniões que dirige parecem mais sessões de depoimentos nos 

tribunais do que reuniões de trabalho? Cada subordinado aguarda, apreensivo, o 

momento em que terá de defender ou justificar suas ações, geralmente sob severo 

interrogatório e "'broncas".  

Será que você costuma encerrar as reuniões com os seus funcionários perguntando-lhes: 

"Como poderei dirigir a empresa se vocês nunca me apontam os problemas que estão 

devorando os lucros?". "Eu tenho sempre que descobrir tudo sozinho". E o silêncio de 

todos, o que significa?  
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Por que será que os seus funcionários têm essa atitude contemplativa?  

Desistiram de participar? Será apenas por incompetência? E o seu papel de educador? O 

que fazer para mudar tais circunstâncias?  

Muitas organizações estipulam gratificações para o pessoal adicionalmente aos salários 

normais. Será que você concede essas gratificações de forma sigilosa, quase furtiva? E 

as razões para a concessão, quais são?  

Será que não se forma um código entre os funcionários para fundamentar as suas 

decisões?  

Apesar de a justificativa ser sempre o desempenho e o mérito pessoal, será que você não 

as concede como uma decorrência exclusiva de seu poder pessoal, benevolência ou 

reconhecimento por lealdade? Ou até mesmo por maior proximidade de você?  

Barões e cortesãos - a quem você mais beneficia? Aos próximos, assessores íntimos? 

Ou aos que estão na linha de frente, nos órgãos operacionais?  

Não será que você com essa atitude acaba por instaurar o império da insegurança, do 

privilégio e da desconfiança? Alguns pensam: "aposto que ninguém ganhou mais do que 

eu"; outros pensam: "aposto que ninguém ganhou menos do que eu".  

Como é que você trata a divergência, o conflito ou a discordância?  

Nas raras ocasiões em que um funcionário insiste em discordar, será que você tende a 

não admitir "tamanha ousadia" e indica a porta da rua ao atrevido? Será que você 

percebe o conflito como primo-irmão da insubordinação? É possível que a sua atitude 

desencoraje a abertura e a participação, recalcando os conflitos como alguém que 

pretendesse curar uma crise de tosse com esparadrapo na boca. O funcionário para de 

tossir, mas morre de asfixia. E assim a organização finalmente assegura o silêncio de 

todos com a paz dos cemitérios. Os seus colaboradores podem estar ainda vivos, mas 

psicologicamente mortos pela decretação da morte clínica da autonomia e da 

participação.  

Como é que você expressa as suas concepções pessoais? Será que prefere não se expor? 

As suas fraquezas são trancadas a sete chaves, exceto para os "muito chegados". Ou há 

aquela exceção para o velho amigo confidente? Claro! Jamais esse confidente, se for o 

caso, estará numa posição que amanhã possa ameaçá-lo.  

Será que você não acaba perdendo a vantagem de compartilhar suas preocupações com 

terceiros? E porque não as revela? Os seus subordinados, sem saberem o que você está 

pensando, ficam impossibilitados de antecipar soluções para os problemas.  

A consequência é que os subordinados acabam por assumir a tendência de "sempre 

jogar a bola pra cima porque o chefão decide". E aí você acaba  
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empregado de seus funcionários, fazendo por e para eles o que eles deveriam fazer para 

e por você.  

O estilo de liderança do dirigente numa organização familiar constitui um decisivo fator 

na modelagem do perfil da empresa. O pioneiro raçudo pode provocar grandes saltos de 

progresso, embasados na sua determinação e obstinação e na sua intuição e instinto 

empresarial. Mas pode também provocar uma catástrofe com a velocidade de um 

Exocet. Essas são a sua maior vantagem e a sua fraqueza fundamental. Você tende a 

confiar apenas em si mesmo - "só acredita no seu taco", "é o dono da verdade"?  

As descobertas da ciência do comportamento empresarial proporcionam alternativas 

mais eficazes aos estilos predominantemente utilizados pelos dirigentes das empresas 

familiares. O segredo consiste na capacidade de utilização do trabalho em equipe, 

reconhecendo que os recursos humanos são as variáveis não contabilizáveis dos 

balanços das empresas. São os recursos que manipulam todos os demais. São eles que 

detêm o capital intelectual das organizações nas suas diferentes facetas e dimensões. A 

inteligência de sua empresa não está apenas nas marcas e patentes, máquinas e 

equipamentos, mas nas cabeças de seus colaboradores, quer sejam eles seus empregados 

ou integrantes de toda uma rede de relações que a sua organização possui, como 

investidores, clientes, fornecedores, competidores, agentes comunitários, autoridades 

governamentais etc. Como você trata o seu capital intelectual?  

Os empreendedores costumam enfrentar desnecessariamente sozinhos os problemas 

mais extenuantes e graves das organizações que fundaram. Eles precisam, mais do que 

tudo, de interlocutores para trocar ideias, criticar propostas, pensar diferentemente. 

Precisam aprender a dividir com eles a tensão nervosa para melhor explorar as questões 

em discussão e assim privilegiar com atenção o que de fato é importante e faz a 

diferença. Não necessitam nem dos "concordinos", que concordam com tudo, nem de 

"lideres da oposição", que são sempre "do contra". O que necessitam, em geral, é de um 

alterego imparcial e sereno, que possa tomar parte ativa em seu diagnóstico para 

lancetar o âmago das questões em debate - alguém que possa estimular a procura de 

alternativas inovadoras e criativas, mas que compreenda que a decisão final é sempre do 

dirigente, que assume solitariamente os riscos das decisões tomadas.  

A energia pode e deve ser mobilizada em tomo dos sonhos organizacionais. As pessoas 

os identificam e os assumem, e por eles são motivadas. Assim, objetivos individuais e 

organizacionais entrelaçam-se de tal maneira que se confundem num só. Sob um estilo 

de gestão dinâmico e profissionalizado passa a ser viável o engajamento e o 

comprometimento de toda a organização na busca da excelência. O resultado da 

excelência organizacional é o aumento da produtividade e da lucratividade.  

 

 

 

 

 



 

VIII- O DESAFIO DA EMPRESA FAMILIAR 169 

Para alcançar este patamar que transcende a sua própria existência, o empreendedor não 

pode apenas sonhar com o que deseja que a sua organização realize. É preciso que 

sonhe também como a eternizar após sua saída, como realizar a sua sucessão.  

Muitos conceitos, ideias, valores e opções éticas legados pelo fundador perdurarão por 

muito tempo ainda.  

Esse legado ideológico levou a organização a atingir o estágio em que você a deixa, e, 

por certo, parte substancialmente dele será útil à exploração de novos mercados, 

produtos e serviços. O seu maior legado, no entanto, será o que você for capaz de 

ensinar aos diferentes níveis da organização a sonhar por conta própria e a compartilhar 

sonhos comuns e coletivos. Cada colaborador não apenas contribuirá com a sua visão, 

conceitos e reflexões individuais como terá aprendido a interagir com os demais na 

busca do consenso e da excelência de desempenho. Participará de um sonho 

organizacional em permanente transformação, como aprenderá também a sonhar o seu 

próprio sonho.   

Mas como chegar a esse estágio? O que é preciso ser realmente diferente do que vem 

sendo feito? Qual é o "abre-te sésamo" a ser utilizado por você?  

É humanizar a organização, desenvolver um ambiente de trabalho de genuíno respeito à 

pessoa humana, reconhecer que os colaboradores são sempre capazes de fazer mais e 

melhor, de contribuir e de participar em atividades que lhes sejam realmente 

significativas e importantes. As organizações não são apenas entidades econômicas 

vocacionadas para a busca incessante dos seus interesses materiais, como resultados de 

lucros e perdas, participação no mercado, ganhos de produtividade, redução de custos, 

dividendos a distribuir. As organizações existem porque existem pessoas que delas 

participam. São de seus comprometimentos, empenhos e dedicação que as organizações 

alcançam resultados. Assim, mais do que tudo, é da habilidade em ganhar e manter a 

confiança e a crença dos colaboradores no sonho organizacional que o empreendedor 

realmente será capaz de construir e eternizar a organização dos seus sonhos de 

fundador.  

A história dos grandes impérios empresariais familiares exibe uma imensa incidência de 

morte junto com os seus fundadores. Mauá, Delmiro Gouveia, Matarazzo, 

Chateaubriand e milhares e milhares de empresas familiares (micro/pequenas/médias) 

todos os dias nascem e morrem no anonimato da burocracia impiedosa dos cartórios e 

juntas comerciais. A morte do fundador muitas vezes coincide com o inicio da morte da 

empresa.  

É preciso que você não seja o próximo a engrossar o lamentável, porém anônimo, 

registro necrológico das empresas brasileiras. Não apenas por decorrência da crise que a 

todos assola, mas também por sua incapacidade de "engatar uma terceira" e, expondo-se 

à necessidade de mudar, assumir um  
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novo estágio de gestão de seus próprios negócios - profissional. Dinâmico, aberto e 

adequado às complexidades e circunstâncias da realidade brasileira e das imposições da 

globalização e da mundialização da economia.  
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IX - A CONQUISTA DE MAIS TEMPO  

NA VIDA DO GERENTE  

 

 

1. Como dispor de mais tempo e espaço na sua vida?  

Permita-me que lhe apresente uma questão que nem sempre consideramos seriamente: 

quanto tempo ainda você espera viver? Talvez você me responda que não possa 

precisar, pois está sujeito, como todos nós, a ser atropelado a qualquer momento por um 

caminhão, ou vitimado por uma bala perdida, disparada no contexto da violência a que 

estamos expostos cotidianamente.  

Mesmo assim, eu volto a indagar: em média, quanto tempo você ainda vai viver? Se 

você hoje tem em torno de 40 anos e for do sexo masculino, a sua esperança de vida é 

de pelo menos outros 35 ou 40 anos. Se você for do sexo feminino, pode esperar um 

pouco mais, talvez de 40 a 45 anos. Além disso, é verdade que hoje a maioria das 

pessoas já está vivendo 5 ou 10 anos a mais do que julgavam ser possível ao se tomarem 

adultas.  

Compare o tempo adicional de que hoje se dispõe com a expectativa de vida que se 

tinha anteriormente. Faça um mergulho no passado e verifique com quantos anos 

morreram os grandes vultos históricos do século XX e dos séculos anteriores.  

Compare a longevidade de suas avós e bisavós. A diferença do tempo de vida entre 

ontem e hoje é espantosa.  

As descobertas científicas das últimas décadas asseguram que a média de vida de 

homens e mulheres em um futuro muito próximo excederá os 120 anos. Este é o grande 

paradoxo no qual vivemos: enquanto o futuro previsível nos afiança uma vida muito 

mais longa do que a de nossos antepassados, qual é realmente o significado de se viver 

mais 40 ou 50 anos, se cada dia evapora-se em uma corrida desenfreada, em um estresse 

sem fim, em um turbilhão de afazeres que nunca se esgota ou sequer diminui? Para que 

então viver ainda mais se hoje já não se tem tempo para viver?  

Aparício Torelli, o festejado barão de Itararé, gostava de dizer que "a única coisa que se 

leva dessa vida é a vida que se leva". Esta é a questão fundamental a qual precisamos 

responder: pretendemos usar todo este tempo adicional de vida da forma como hoje a 

levamos? Será que você é daqueles que  
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toma remédio para dormir, pois o estresse e a fadiga residual do cotidiano não o deixam 

relaxar, acorda de manhã com a sensação de que precisa sair correndo atrás do prejuízo, 

faz as suas refeições em fast food para não perder tempo e transforma inelutavelmente 

os seus fins de semana e feriados em períodos extraordinários de trabalho?  

É bem possível que você também seja assim, pois, na sociedade moderna em que 

vivemos, parece estarmos todos acometidos da doença incurável da corrida alucinada 

contra o tempo. Não podemos esquecer de que tempo é vida. Quem administra o tempo, 

administra a própria vida. A qualidade de nossa vida depende, portanto, do uso que 

fazemos do tempo.  

2. Como conviver com o estresse?  

Ao lado do nosso sistema de atividades mentais, intelectuais e de relações afetivas - e 

como suporte material delas -, todos nós, seres humanos, temos um corpo: sistema de 

nervos, órgãos, músculos e ossos para fazer com que cada um dos seus elementos e ao 

mesmo tempo todos mantenham-se em perfeito equilíbrio e completa interação.  

Só assim, essa complexa estrutura de sistemas e subsistemas interdependentes, que é o 

corpo humano, pode ser o efetivo suporte das atividades e funções mais complexas do 

homem como ser biológico.  

Nossos conturbados tempos modernos, porém, não são favoráveis ao equilíbrio e ao 

pleno desenvolvimento do corpo humano, apesar de todo o progresso da medicina e de 

outras conquistas científicas, técnicas e S9ciais. Basta lembrar os hábitos alimentares 

inadequados, a poluição do ar que respiramos e da água que usamos, a poluição sonora 

e visual do ambiente em que vivemos, a insegurança social e no trabalho, a violência 

urbana, as crises econômicas e muitas outras fontes de estresse igualmente ponderáveis.  

A vida das organizações, nos dias de hoje, é mais exigente e estressante do que nunca. 

Pressão do relógio, do telefone, do Skype, do nextel, do fax, do e-mail, do smartphone, 

das viagens permanentes, das reuniões intermináveis e exaustivas, a grave 

responsabilidade das decisões imediatas, que envolve riscos a pessoas e a bens, a 

atividade sedentária, a imposição da atualização profissional contínua... Ufa!  

Trabalha-se ainda mais em consequência das limitações impostas pelo downsizing, pela 

reengenharia, pelo enxugamento dos quadros, e pela redução de despesas e de quadros.  

O profissional globalizado vive cada vez mais em deslocamento por todo mundo, 

adaptando-se freneticamente às diferenças de fusos horários, de hábitos, de culinárias e 

de padrões culturais. Em virtude da competição crescente  
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e da economia mundializada, das joint ventures, das alianças estratégicas, das fusões e 

das incorporações de empresas em todos os continentes, o profissional e sua família não 

têm residência fixa, são sempre forasteiros de passagem, como um bando de ciganos 

errantes. Levam-se crescentemente mais trabalhos para casa, face às facilidades das 

tecnologias de informações disponíveis para uso doméstico.  

Aproveitamos, assim, equivocadamente, o tempo de descanso e de lazer, o tempo para 

leitura e reflexão individual, o tempo da convivência familiar para a realização de 

atividades para as quais não tivemos oportunidade de dar atenção no período normal de 

trabalho no escritório.  

É claro que, esta observação, deve ser relativizada, pois a tranquilidade de nossas casas 

nos proporciona também muitas vezes o ambiente propício para a realização de 

atividades intelectuais gratificantes. Esta não é uma questão de medida, mas 

substancialmente de enfoque e de conceito. Não adianta estressar o executivo com dicas 

e regrinhas mecanicistas do que deva ou não fazer em casa. Como trabalhador 

intelectual, haverá ocasiões em que o seu lar será o espaço mais adequado ao isolamento 

e à insulação, sempre necessários à reflexão autóctone e à criatividade. Ele precisa, em 

verdade, é internalizar um conceito adequado de gestão de seu tempo como pré-

requisito para a qualidade de sua vida. E, aí, ele, melhor do que ninguém, saberá "em 

que" e "como" alocar o tempo de que dispõe, porque tempo é vida e quem administra o 

tempo administra a própria vida.  

Este quadro de circunstâncias torna-se ainda mais grave quando constatamos 

diuturnamente que a maioria dos executivos não dispõe de qualquer treinamento 

especifico ou habilidade especial para manter, de forma adequada, as suas condições 

físicas, psicológicas e emocionais ajustadas à convivência de um ambiente cada vez 

mais estressante de trabalho. Está aqui, parece fora de dúvidas, esboçado o quadro de 

estresse que afeta grande parte - se não a totalidade - dos profissionais nas organizações 

e das pessoas no universo da sociedade.  

O senso comum afirma que o estresse é totalmente mau, prejudicial às saúdes física e 

psicológica, e que deteriora drasticamente a produtividade do trabalho e a felicidade dos 

indivíduos. Esta verdade não é absolutamente definitiva, incontroversa e determinística. 

Dependendo da forma como seja compreendido e gerenciado, o estresse pode também 

ser positivo, estimulante para o crescimento e o progresso das pessoas, das equipes e das 

organizações.  

Os atletas profissionais, das mais diferentes modalidades esportivas, compreendem o 

papel positivo que o estresse pode ter para a melhora de seus desempenhos, desde que 

tratado adequadamente. Invariavelmente, aplicam a estratégia de treinamento e 

performance da competição, alternando picos  
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de desempenhos que levam às fadigas física e psicológica, com a consequente perda da 

qualidade competitiva, do descanso e da recuperação gradual, até voltar a atingir 

padrões excelentes de competição. Alternam picos de explosão de desempenho 

buscando a obtenção dos recordes com períodos de relaxamento e recuperação. E, 

assim, sucessivamente. O segredo dos atletas de competição não está na tentativa 

infrutífera de fuga ao estresse, mas na forma como o encaram, compreendem e tratam.  

Comece você mesmo a se autoperceber como um atleta organizacional. Como um 

profissional de competição, você também tem de concentrar-se, despender energias e 

esforços, atingir metas excelentes de desempenho e disputar o mercado sob permanente 

pressão da concorrência e dos competidores. Portanto, à semelhança dos atletas 

profissionais, você deve estar em treinamento constante para manter a preparação e a 

forma adequadas para a competição.  

Como você encara, compreende e trata o estresse é a chave para tomá-lo negativo, 

prejudicial ao seu desempenho, ou positivo, estimulador das suas energias gerenciais de 

liderança. A opção que fizer repercutirá, de forma marcante, no seu comportamento 

profissional e na felicidade de sua vida familiar.  

3. Aprenda a respeitar o seu relógio natural  

Todos nós temos um tempo natural, biológico. Uns nascem para cotovias, outros para 

corujas. Há os que acordam de manhã cheios de entusiasmo, falantes, "cantando o hino 

nacional". Há outros que, por mais que tenham dormido, não conseguem de fato acordar 

antes do meio-dia, mesmo que há muito já estejam de pé.  

Há pessoas para todas as horas: matutinas, vespertinas e noturnas. O relógio orgânico de 

cada um precisa ser respeitado. Compatibilize a realização de atividades ao seu 

biorritmo, assegurando assim maior aproveitamento de suas energias e melhores 

respostas física e psicológica às demandas do cotidiano.  

O gerente deve dedicar os momentos de pique do rendimento de seu tempo natural à 

execução de atividades e tarefas importantes, principalmente as que requerem 

concentração, reflexão e criatividade. Você garantirá, por certo, resultados bem 

superiores de desempenho.  

As pessoas variam muito quanto às curvas de rendimento ao longo do dia. Os matutinos 

estão no ponto de excelência de desempenho pela manhã, e, obviamente, os vespertinos 

à tarde e os noturnos e notívagos à noite. As sequências preferidas para executar as 

atividades também variam, dependendo das diferenças individuais. Alguns preferem 

dedicar-se à solução dos problemas mais complexos ou às responsabilidades mais 

difíceis logo à primeira hora da manhã, "antes que possam esquentar a cabeça" com as 

exigências do dia. Outros gerentes preferem despachar logo o expediente diário, fazer 

algumas  
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chamadas telefônicas, responder aos e-mails antes de mergulhar na discussão ou análise 

de um tema delicado que requeira toda atenção.  

Tentar proceder a padronizações mecanicistas do uso do tempo, como preconizam 

muitos compêndios de administração do tempo, constitui-se em uma absoluta 

impropriedade prática. Não funciona na realidade. Cada caso é um caso em que as 

particularidades de cada gerente devem ser atendidas no comportamento expresso da 

ação de trabalho.  

Os conceitos de gestão eficaz do tempo devem, no entanto, ser compartilhados e objeto 

de consenso. Quanto mais compatível às características individuais de cada um em 

termos do uso do tempo, e, ao que, à luz das circunstâncias, definir-se como 

conveniente e oportuno, mais competente será o gerente.  

Já o tempo mecânico é aquele decorrente do relógio que marca a inexorabilidade da 

passagem da vida. Mas mesmo este é também um conceito relativo, dependendo do 

tempo e de espaço ou, por exemplo, das diferenças de fusos horários e até mesmo das 

condições especiais de privação, como os sequestrados e encarcerados que perdem a 

noção do transcurso das horas e dos dias no cativeiro.  

A plenitude da vida não pertence à uniformidade artificial imposta pelo relógio 

mecânico, mas à diversidade natural estabelecida pelas diferenças dos biorritmos e dos 

relógios orgânicos de cada um.  

A vida comunitária moderna impõe a prevalência do relógio mecânico sobre o relógio 

biológico. Tentar conciliar os dois é uma função da administração do tempo, prática 

gerencial decisiva para a redução do estresse no trabalho e para a garantia de maior 

felicidade pessoal na vida familiar.  

As crianças não se preocupam com o tempo mecânico cronometrado.  

Este costuma ser problema de suas mães ou babás. Se têm fome, choram para comer. Se 

têm sono, choram para dormir. A vida adulta, no entanto, impõe-nos a ditadura do 

relógio e, em consequência o aumento do estresse, com perda de qualidade de vida e 

inevitáveis malefícios à saúde.  

O conceito do uso do tempo é bastante elástico, dependendo das diferenças culturais, 

sociais e históricas, dos processos civilizatórios de cada sociedade e das condições 

ambientais vigentes.  

O silvícola é completamente distinto do homem urbano, no que tange ao que faz e como 

usa o seu tempo. Da mesma forma, percebem o recurso do tempo de forma bastante 

diferentes os habitantes de regiões frias e quentes, o morador não só da metrópole como 

o da cidadezinha do interior, o camponês e o operário fabril, o contemporâneo dos 

pombos-correios dos tempos imemoriais e os atualíssimos usuários da Internet.  
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Os famosos "dois minutinhos" amplamente utilizados no Brasil é um conceito de tempo 

que pode variar de efetivamente dois minutos a mais de uma hora, dependendo dos 

interlocutores. Ainda é lugar-comum no Norte do Brasil a estranha prática de agendar 

compromissos "antes ou depois da chuva".  

Muitos sonham com paradisíacas ilhas desertas, sem relógios e sem pressão do tempo, 

sem estresse. Outros, com o devaneio da volta ao campo, onde a vida parece fluir bem 

mais lentamente. Todos anseiam, enfim, por um retomo utópico ao passado, como se 

estivéssemos permanentemente em busca de um tempo perdido no qual éramos felizes. 

Parece à busca do Éden!  

Vivemos o corre-corre de um tempo cronometrado, gostemos ou não. Para não ficarmos 

neuróticos ou até paranoicos, precisamos aprender a conviver com essa realidade 

sempre estressante, quer na vida social quer no trabalho. Compatibilizar as imposições 

inexoráveis do relógio, que marca a inevitabilidade das horas, com as nossas 

características pessoais de cotovia ou de coruja pode vir a ser o nosso encontro com a 

plenitude de uma vida feliz. Só assim aprenderemos a usar o tempo a nosso favor, para 

nós mesmos, tirando dele toda a gratificação e recompensa que nos pode proporcionar. 

Afinal, parodiando o célebre barão de Itararé: "A única coisa que se leva dessa vida é a 

vida que se leva."  

4. Programe o tempo, depois o trabalho  

Reflita por alguns minutos sobre a quantidade de trabalho que o aguarda após um fim de 

semana prolongado. Liste em seu computador - se preferir numa folha de papel - todas 

as atividades, tarefas e compromissos que precisa realizar durante a semana: reuniões 

visitas a clientes e fornecedores, leitura e discussão de documentos e relatórios, 

preparação individual de um novo texto ou de uma conferência etc.  

Experimente distribuir toda a carga de trabalho que você anotou nos horários 

disponíveis em sua agenda. Dificilmente conseguirá enquadrar tudo o que tem a fazer. 

Falta tempo, sobra trabalho. Sempre haverá mais trabalho no fim do tempo. Fica a 

incômoda sensação de que há mais coisas a fazer e pessoas a atender do que tempo 

disponível.  

O gerente eficaz sabe que o uso que faz do tempo é altamente seletivo. Nunca dá para 

fazer o que se quer ou o que é necessário. O tempo é um recurso inelástico, perecível e 

de reposição impossível. Não pode ser estocado, para uso posterior. Não aumenta nem 

diminui, sendo um recurso democrático, é igual para todos, para os gerentes bem-

sucedidos ou para os fracassados. O gerente desprevenido - eufemismo para o adjetivo 

despreparado - frustra-se ao tentar encaixar o tempo disponível no trabalho que tem a 

fazer. Ao contrário, precisa  
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inverter a polaridade da questão: ao fixar prioridades, deverá em primeiro lugar destinar 

o tempo necessário para resolvê-las, escolhendo-as em função do tempo de que 

dispuser. Fixe o tempo, depois o trabalho.  

Sempre haverá mais trabalho do que tempo suficiente para realizá-lo. Assim, é preciso 

que você estabeleça a diferença entre as atividades essenciais, as importantes e as 

meramente urgentes. Em função do tempo que você dispõe, dê prioridade absoluta às 

atividades essenciais, subordinando as demais aos critérios da delegação, da 

descentralização ou simplesmente recusando-se a considerá-las.  

A concentração na atividade essencial é a chave do sucesso, à medida que libera tempo 

para fazer o que de fato precisa ser feito. A pergunta a ser respondida é: o que devo 

fazer no tempo que disponho? Diga não a tudo o mais. Não caia no engodo de tentar 

atender à equivocada questão: que tempo preciso alocar para as tarefas que tenho que 

executar? Não procure hierarquizar o que tem a fazer por ordem de importância, 

buscando, posteriormente, tempo para realizar. Certamente você deixará muito por 

fazer, porque sempre faltará tempo. Destaque o tempo de que você dispõe, e, em função 

dele, o que deve fazer parecerá óbvio e evidente em decorrência do conceito que você 

tenha de seu papel como gerente, da visão que empreende para a sua organização, dos 

objetivos e da missão da unidade organizacional que lidera e da cultura que você 

desenvolve com a sua equipe de trabalho em tomo da contribuição de cada um em busca 

da excelência de desempenho.  

A ilustração de uma situação dramática hipotética talvez possa oferecer-lhe a exata 

dimensão da importância de o executivo programar o tempo e, em função dele, o 

trabalho a ser feito. Suponha que você só dispusesse de mais 48 horas de vida. 

Certamente o que você faria neste exíguo período seria completamente diferente se você 

não soubesse a respeito do prazo fatal. O seu conceito do que fazer seria inteiramente 

distinto em função do tempo disponível. Você seria profundamente seletivo no uso do 

tempo que lhe restasse de vida. No seu cotidiano de trabalho, você deve reconceitualizar 

a ênfase que hoje dá para a programação do trabalho, alocando tempo necessário para 

cada tarefa ou atividade.  

Inverta a polaridade da questão: programe o tempo e não o trabalho. Preencha o tempo 

disponível com o que de fato deve ser feito por você. E transfira a outrem ou abandone 

tudo o mais.  

Um exemplo da vida real - para que você não racionalize, achando que tudo isso é 

muito bonito em teoria, apenas - talvez possa ilustrar a possibilidade objetiva de 

programar o tempo e, em decorrência, o trabalho. Trata-se do presidente de um banco 

norte-americano, cliente de Peter Drucker, relatado em seu livro O Gerente Eficaz: "Um 

dos controladores de tempo mais eficientes  
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que conheci foi o presidente de um grande banco, com quem trabalhei durante dois anos 

na estrutura da alta administração. Encontrava-me com ele uma vez por mês, naqueles 

dois anos. Minha visita durava sempre uma hora e meia. O presidente estava sempre 

preparado para as reuniões e, logo, aprendi a fazer o meu trabalho de casa também. 

Nunca havia mais do que um assunto na agenda. Mas, após uma hora e vinte minutos, o 

presidente me dizia: 'Sr. Drucker, creio que está na hora de chegarmos a uma conclusão 

e delinearmos o que teremos de fazer em seguida'. E uma hora e trinta minutos depois 

de haver entrado em seu gabinete, ele estava na porta, apertando-me a mão e dizendo-

me adeus.  

Depois de cerca de um ano, finalmente lhe perguntei: - Por que sempre uma hora e 

meia? Ele respondeu:  

- É fácil. Descobri que o tempo máximo no qual consigo concentrar minha atenção é 

uma hora e meia. Se trabalho em qualquer assunto por mais tempo do que isso, começo 

a repetir-me. Por outro lado, aprendi que nenhum assunto importante pode ser realmente 

tratado em menos tempo. Ninguém consegue chegar ao ponto de entender o que está 

tratando.  

Durante a hora e meia em que ficava em seu gabinete todos os meses, nunca houve uma 

chamada telefônica, e sua secretária nunca pôs a cabeça na porta para anunciar que 

alguém muito importante desejava vê-lo urgentemente. Um dia perguntei-lhe sobre isso, 

e ele disse: - Minha secretária tem ordens graves para não introduzir ninguém, exceto o 

presidente dos EUA e minha esposa. O presidente raramente visita alguém e minha 

mulher é inteligente. Tudo o mais a minha secretária faz esperar até que eu acabe. Logo 

após, tenho meia hora durante a qual atendo a todos os que me procuram e asseguro-me 

de receber todos os recados.  

Ainda não encontrei nenhuma crise que não tenha podido esperar noventa minutos - 

concluiu ele. "Não preciso dizer que esse presidente conseguia muito mais com essas 

sessões mensais do que muitos outros gerentes, igualmente capazes, obtêm em um mês 

de reuniões."  

O tempo é o mais escasso dos recursos, e a menos que o gerente consiga administrá-lo, 

nenhum dos demais postos à sua disposição conseguirá ser otimizado. O uso adequado 

do tempo é o novo diferencial competitivo das organizações. As formas como o utilizam 

no processo produtivo, no desenvolvimento e na pesquisa, nas vendas e na distribuição, 

na infraestrutura e na logística representam hoje o mais significativo recurso para ter 

uma vantagem competitiva no mundo dos negócios. Como diferencial estratégico, o uso 

do tempo é equivalente ao aporte de capital, à produtividade e à qualidade, à inovação e 

à motivação.  
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No mundo globalizado, o conceito americano do "just do it" propagou-se como uma 

verdade definitiva. Há uma compulsão pela ação, por estar sempre fazendo alguma 

coisa. Até as crianças já refletem também tal tendência, tantas são as atividades 

simultâneas que realizam, além das escolares. Fazemos uma coisa, depois outra e mais 

outra, criando uma falsa ilusão de progresso decorrente de tanto movimento, mas cujos 

resultados nem sempre refletem o esforço dispendido. Se o "just do it" é inevitável, 

saibamos conviver com ele, pensando a priori no que devemos fazer com o tempo que 

dispomos, que de fato faça a diferença, que enseje uma verdadeira contribuição, que 

amplie os horizontes da função que exercemos.  

  A ação adequada começa inclusive com a avaliação sobre se devemos 

realizá-la. A reflexão é   o prelúdio da ação. Antes de lançar-se à realização 

de qualquer tarefa, pense se ela deve ser   feita por você.  

5. Livre-se da pressão “do fazer”  

Não fique perturbado se você for capaz de trabalhar eficientemente em uma mesa 

desorganizada, cheia de papéis e documentos, e, simultaneamente, ainda avançar em um 

emaranhado de projetos que nem sempre têm a ver entre si. Os conceitos tradicionais da 

boa gestão do tempo são em geral válidos, mas nem sempre para todas as pessoas e nem 

se aplicam a todas as situações. É preciso, no entanto, que você esteja realmente seguro 

se é uma dessas exceções ou se não está apenas justificando os seus maus hábitos do uso 

do tempo para mantê-los inalterados.  

•  Caia fora de uma conversação telefônica sem fim dizendo ao interlocutor que 

"você está no meio de uma reunião, que retoma a ligação assim que puder". Faça 

isso nos últimos 15 minutos do expediente do interlocutor. Ele certamente será 

bem mais objetivo naquilo que tem a dizer.  

•  Comece por fazer o que você de fato deseja fazer. Não viveremos eternamente. 

Temos apenas cada momento de que desfrutamos. A vida cintila como uma estrela 

em nossas mãos - e derrete como um floco de neve. Assim é o tempo da nossa 

vida. Ela só existe aqui e agora, nos momentos presentes em que vivemos. Até o 

passado é presente, porque é o que fica do que passou.  

•  A escolha do que fazer define um estilo de vida. O estoque do tempo é inexaurível, 

mas não pode ser armazenado para uso posterior. Como bem disse o poeta Ornar 

Khayyam: "O vinho da vida goteja gota a gota; as folhas da vida caem uma a 

uma." O que você gostaria de fazer hoje, mas aquiesce que não pode em função da 

pressão do tempo que o leva  
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         a fazer outras coisas, pode nunca vir a ser feito. Perde-se nas brumas do tempo, tão 

bem configurado         no clássico do cinema "E o Vento Levou".  

•  Jamais remeta uma carta, memorando, fax ou e-mail a alguém quando estiver com 

raiva, irritado ou com alguma coisa perturbando-o. Pergunte-se antes: "Você o 

remeteria se soubesse que o texto poderia ser publicado no boletim interno de sua 

organização?"  

•  Antecipe-se sempre às crises, trabalhando previamente no que é importante, mas 

que ainda não é urgente. Reaja ao lugar-comum: "Nada torna uma pessoa mais 

produtiva do que o último minuto de que ela dispõe para concluir uma tarefa." Ou, 

pior ainda: "Para realizar grandes e importantes tarefas, duas condições são 

necessárias: planejamento e um tempo não muito flexível."  

•  Estabeleça uma programação de tempo que o ajude a selecionar diária, semanal e 

mensalmente as suas prioridades. Mas esteja sempre disponível para alterar ou 

abandonar o que tiver que fazer sem quaisquer desapontamentos ou frustrações. É o 

homem e suas circunstâncias, de que nos fala Ortega e Gasset em A Rebelião das 

Massas. Temos que nos ajustar às contingências impostas pela dinâmica da vida, 

quando não as podemos alterar.  

•  Não se censure com pensamentos negativos, tais como: "Eu jamais conseguirei 

cumprir esse prazo." Ao contrário, pense nas afirmativas que você usaria para 

motivar alguém, e as use para autoestimular-se e adotar uma atitude mental positiva 

em relação ao que tem a fazer.  

•  Tire da cabeça qualquer expectativa de que possa manter-se permanentemente 

atualizado com todas as últimas informações. Ninguém pode. Abarrotar-se de 

muitos dados e fatos, de todos os detalhes, desvia a sua atenção do essencial e do 

importante, ficando mais difícil para você concentrar-se nas suas prioridades reais e 

controlar o seu tempo para realizá-las. A concentração é a chave do sucesso, à 

medida que libera tempo para se dedicar ao que de fato faz a diferença.  

•  Focalize os resultados, e não as atividades que os concretizam. O quanto você 

trabalha não é tão importante como o quanto você realiza. A avaliação de 

desempenho decorre da constatação dos resultados obtidos, e não dos esforços 

despendidos.  

•  Fuja da dicotomia equivocada do tudo ou nada. Não se autoavalie como um 

sucesso ou fracasso em função de conseguir realizar ou não com êxito cada uma de 

suas atividades e tarefas. Compartimentalize o que tem a fazer por grupos de 

atividades afins e dedique-se a realizar cada um per se.  
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•  Quando o seu superior pedir-lhe para agregar qualquer informação adicional a 

um documento,  destaque o novo material no texto em revisão para que ele possa 

rapidamente perceber as mudanças  realizadas por você.  

•  Você solucionará um número muito maior de problemas e com rapidez se 

concentrar a sua ação no  que deve ser feito, e não apenas em quem está com a 

razão ou em quem está solicitando-o para fazer.  

• Evite a procrastinação desnecessária, utilizando o "princípio dos 2 minutos": se 

você pode concluir  uma atividade em 2 minutos, não adie para fazer depois. Faça-a 

logo. O que demora, deteriora.  Como diz o anuncio publicitário: "Não deixe para 

amanhã o que pode fazer hoje."  

• Os primeiros passos estabelecem o ritmo da caminhada. Se de manhã você 

perder, por  desorganização, uma hora, tenderá a gastar todo o dia "em busca do 

tempo perdido", de que falava  Marcel Proust. A desorganização de seu tempo 

tende a criar raízes, estabelecer um padrão de  comportamento, tomar-se um 

hábito. Portanto, comece todos os dias de trabalho de forma  organizada, com o 

propósito de fixar um padrão de comportamento que pouco a pouco se tomará a  sua 

rotina do cotidiano. Busque em sua organização um lugar tranquilo, que lhe garanta 

isolamento e  insulação por algum tempo, no qual você possa dedicar-se a um trabalho 

intelectual produtivo sem  ser interrompido. Não precisa fazer disso segredo, mas, 

pelo contrário, um retiro legitimado de refle xão negociado com seus colegas e 

superiores. Eles o compreenderão e o respeitarão, pois, como diz  o ditado popular, 

"guerra avisada não mata soldado". E só o interromperão em caso de absoluta 

 necessidade.  

6. De um tempo as interrupções  

Por que será que algumas pessoas conseguem executar um número bem maior de tarefas 

do que outras em um mesmo período de tempo? Talvez porque assumam uma postura 

psicológica e sejam capazes de organizar um ambiente físico de trabalho que facilite a 

execução de suas atribuições. Por certo, essas duas disposições - física e mental- 

contribuem enormemente para reduzir, de forma drástica, a principal causa da má 

utilização do tempo do executivo: as frequentes interrupções.  

Os executivos e trabalhadores jamais ousariam pensar em paralisar a linha de montagem 

de uma indústria de 30 em 30 minutos para discutir qualquer assunto, por mais 

importante que fosse. Quando necessárias, planejam adequadamente as reuniões, 

minimizando as interrupções ao fluxo normal do processo produtivo. Esses mesmos 

gerentes e trabalhadores, no entanto, não  
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titubeiam em interromperem-se reciprocamente, quando atuam em uma linha de 

produção de trabalho intelectual em funções administrativas de escritório.  

Ora, o trabalho intelectual requer muito mais isolamento e insulação, uma tolerância 

mínima à interrupção para garantir padrões adequados de qualidade e produtividade. O 

trabalho intelectual é como o lançamento de uma espaçonave: para sair da atmosfera, o 

foguete necessita de um volume de combustível e sofre um estresse em todos os seus 

componentes incomensuravelmente superior a todas as demais etapas da viagem 

espacial. Uma vez atingida a velocidade orbital, o foguete autopropulsiona-se.  

O trabalho intelectual é da mesma natureza. A etapa árdua é alcançar o fluxo adequado 

de pensamento e reflexão. A interrupção inesperada quebra a autossustentação do 

pensamento, o que leva a um recomeço com perda total da energia gasta na partida 

inicial, antes da interrupção. A energização do pensamento retoma ao ponto zero.  

7. Ataque de todos os lados  

As interrupções proveem de diferentes direções: de cima, pela chefia do executivo; de 

baixo, pelos seus subordinados e colaboradores; do lado, pelos colegas de mesmo nível 

de autoridade e supervisão; e do ambiente externo à organização, motivadas pelas mais 

diferentes origens. As interrupções, irritantemente desperdiçam tempo, já que você não 

consegue controlar quando e como ocorrem. É preciso, portanto, desenvolver estratégias 

pessoais de comportamento que minimizem as suas frustrantes inconveniências.  

Quantas vezes por dia um gerente não tem a sua jornada de trabalho inteiramente 

desfigurada pela ocorrência de eventos que sequer constam de sua agenda e que nem 

mesmo fazem parte do conteúdo de suas responsabilidades? É claro que não podemos 

ser tão condescendentes com a invasão de nosso tempo e de nosso espaço. Precisamos 

aprender a dizer não. Não relutar em definir os limites de tempo e as oportunidades para 

as interrupções, quando estas não puderem ser evitadas.  

Se o interlocutor perceber pela sua atitude que ainda há espaço para discutir com você 

outro tema, além daquele que motivou a interrupção, ele o fará sem pestanejar, a fim de 

aproveitar essa oportunidade no interesse exclusivamente em prol do seu tempo. Não 

permita que isso aconteça. Diga não ao prolongamento da interrupção. Diga-o 

diplomaticamente, com todo o carinho e cortesia, mas faça-o firmemente, explicando 

por que você não pode continuar dando atenção a ele. Explique as suas razões e faça-o 

compreender o quão ocupado você está.  
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Tente interceptar as interrupções, antes que elas ocorram. Se alguém entrar em sua sala 

e sentar-se à sua frente, é sempre muito difícil livrar-se do inconveniente. Se perceber 

que alguém se aproxima, desloque-se em sua direção e procure caminhar para fora da 

sala. Esse alguém comumente o acompanhará. Quando tiver percorrido um espaço 

razoável, peça desculpas, diga que precisa voltar ao trabalho, e deixe o inconveniente 

sozinho no corredor.  

8. Livrando-se dos inconvenientes com educação  

Se alguém desejar uma reunião com você, avalie se não será melhor fazê-la na sala de 

quem o convida. Assim, você poderá sair a qualquer momento, de acordo com as suas 

conveniências.  

Procure não manter a sua mesa muito visível. Quando você não é visto, certamente 

reduz a tentação daqueles que o interrompem só porque o veem trabalhando.  

Sem ser descortês, receba os inconvenientes de pé. De vez em quando, dê uma olhada 

no relógio. Muitos captarão a sutil mensagem. Tenha sempre alguma coisa em cima das 

poucas cadeiras próximas a você - pastas, livros, relatórios. Assim, os inconvenientes 

não poderão sentar-se e incomodá-lo.  

Havendo a interrupção indevida, combine algum código com sua secretária para ela 

lembrá-lo "daquela importante reunião com alguém", o que "lamentavelmente" o obriga 

a não poder continuar conversando. Peça desculpas e despache o inconveniente.  

No entanto, muitas vezes as interrupções fazem parte de suas atribuições. É preciso que 

compreenda que, sem elas, talvez você não detivesse a função gerencial que hoje ocupa.  

Não permita, assim, que interrupções absolutamente naturais ocorridas no seu cotidiano 

o perturbem. Se são importantes, admita-as como situações intrínsecas à natureza do seu 

trabalho. Aprenda a distinguir e a manejar as interrupções importantes das demais, que 

devem ser priorizadas e normalmente acatadas, que deverão ser minimizadas de forma 

sistemática. As interrupções inevitáveis são originadas de diferentes formas e por 

diferentes pessoas - telefonemas, visitantes, clientes, concorrentes, fornecedores, 

personalidades.  

Veja, por exemplo, a situação de um caixa executivo numa agência bancária que esteja 

contando dinheiro. Esta é certamente uma parte significativa de suas atribuições. Se um 

cliente aproxima-se, o caixa pode perfeitamente preferir manter o que vem fazendo, 

ignorando o cliente, enquanto termina a tarefa. É bem provável até que o cliente não se 

aborreça, e o aguarde terminar o que está fazendo. No entanto, o caixa precisa admitir 

que a existência do cliente é a razão de ser de seu emprego. Ao dar prioridade ao 

cliente, mesmo  
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que tenha de interromper o que vinha fazendo, ele reconhece que priorizar o 

atendimento ao cliente é a parte mais importante de seu trabalho.  

Imagine uma recepcionista ensimesmada, com cara de poucos amigos ou que deteste ser 

interrompida quando está ocupada com alguma tarefa. Ora, ninguém é obrigado a gostar 

de sorrir e de ser interrompido. Só que recepcionistas, por definição, são interrompidas a 

todo o momento e precisam mostrar prazer em receber. As interrupções são da natureza 

de seu trabalho. Em palestras e conferências sobre desenvolvimento gerencial, alguns 

expositores costumam relatar o conhecido episódio protagonizado por Jack Welch, o le-

gendário presidente da General Electric, que dispunha de um telefone especial, instalado 

em seu gabinete, para uso privativo de seus agentes de compras e suprimentos.  

Se o comprador obtivesse alguma concessão de preço do vendedor, ele podia telefonar 

diretamente a Welch, pelo telefone especial, para dar-lhe a noticia. E era atendido 

pessoalmente pelo próprio presidente, que interrompia na hora o que estivesse fazendo 

para atender à prioridade que estabelecera para toda a organização - reduzir os preços de 

compra de todos os insumos do processo industrial. Jack Welch agradecia entusiasmado 

a redução obtida do preço, mesmo que os valores fossem, em termos absolutos, 

insignificantes ou meramente simbólicos.  

Mas fortalecia na sua organização a cultura da redução de preços e do combate ao 

desperdício. Logo após desligar, ele sentava-se e escrevia à mão alguns agradecimentos 

personalizados ao agente comprador, reforçando ainda mais as palavras de apoio que 

lhe havia dito ao telefone. E só então voltava ao que fazia antes do telefonema.   

Admitindo a importância da interrupção como base de sua ação gerencial, Welch não só 

se transformou numa referência de líder empresarial dos tempos atuais como 

disseminou por toda a organização o surgimento de outros líderes igualmente 

comprometidos com a mesma visão. Ele poderia ter resolvido o problema de preços 

elevados dos insumos de várias maneiras. Podia ter constituído um grupo de trabalho de 

alto nível para estudar, propor e implementar soluções. Podia ter contratado 

especialistas e consultores, os mais renomados em todo o mundo. Ou até podia ter 

atribuído aos seus executivos mais eficazes a tarefa de negociar os preços e realizar as 

compras. Mas ele preferiu simplesmente instalar em seu gabinete um telefone privativo, 

em linha direta com ele, exclusivo para todos os seus agentes de compra em todo o 

mundo. Welch deu à redução de preços dos insumos prioridade estratégica e mostrou 

pelo seu exemplo a necessidade de ser seguido por todos os demais. Podia não ter dado 

certo. Os resultados obtidos poderiam ter sido irrisórios, mas ele teve a ousadia de 

buscar por uma forma não convencional a solução de um problema  

 

 

 

 

 



 

IX - A CONQUISTA DE MAIS TEMPO NA VIDA DO GERENTE 185 

organizacional, e a coragem de acreditar que os seus liderados seriam capazes de 

responder adequadamente ao desafio que ele lhes propunha.  

O fato de estar ocupado não determina inevitavelmente uma atitude rígida em relação às 

interrupções. Há situações em que elas são bem-vindas, outras nas quais atendem as 

pessoas ou aos fatos prioritários, e, assim, têm preferência e precedência, além de 

outras, ainda, que são inevitáveis. Não é suficiente que você esteja ocupado; as formigas 

sempre o estão. A questão é com o que você se ocupa. Em muitas situações, o que você 

deve fazer é aceitar e compreender a interrupção como inerente ao seu trabalho, mas 

atuar preventivamente no sentido de minimizar aquelas desnecessárias, inadequadas ou 

improcedentes. E tirar partido das demais. Use sabiamente o seu tempo. Perceba que ele 

está sempre a seu dispor para fazer a coisa certa. Depende só de você os conceitos e as 

aplicações que adota para o uso de seu tempo.  

9. Programando o chefe  

E quando as interrupções vierem de cima, por parte de seus superiores, o que fazer? 

Estas certamente são mais delicadas. Apenas por virem de onde vêm você se sente 

pressionado a capitular, cedendo ao adágio: "Chefe é chefe. Manda quem pode, obedece 

quem tem juízo".  

No entanto, muitas vezes você pode antecipar-se às atribuições que lhe vão ser 

destinadas pelas chefias superiores. Se você conseguir, tente cair fora explicando à 

chefia o volume de trabalho que você tem, antes que uma nova atribuição lhe seja 

acrescentada. Se mesmo assim o seu superior tender a desperdiçar muito de seu tempo, 

utilize de uma abordagem sutil, mas firme, que o leve a definir com nitidez o que ele 

espera de você. Diga-lhe: "Eu sei que sou capaz de aumentar ainda mais a minha 

produtividade, se você me disser por antecipação o que quer que eu faça assim que tiver 

concluído esta tarefa". Conduza habilmente a sua chefia à programação do uso de seu 

tempo, perguntando-lhe no início do expediente qual a primeira tarefa que ele deseja 

que você conclua para a manhã do dia seguinte. Talvez você o acostume a defini-la ao 

longo do dia.  

Obtenha maior controle de sua programação insistindo, sempre que for oportuno, na 

definição dos prazos das tarefas que lhe são atribuídas. Se a sua chefia lhe atribuir 

qualquer tarefa sem definição de prazo de execução, diga-lhe: "Muito bem, eu terei isto 

pronto para o dia tal". Se ele não concordar, você facilmente definirá com ele um prazo 

negociado. Fazendo assim, você provavelmente recuperará muito do respeito à sua 

programação de tempo.  

Se a chefia apresentar-lhe um novo projeto, não deixe de lembrá-la daquele que você já 

está fazendo. Negocie, então, novos prazos para o projeto  
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em execução ou mais tempo para o novo projeto. Não tente mudar o seu chefe. Mude as 

práticas que você utiliza para se relacionar com ele. Não pressuponha que você conhece 

os objetivos de sua chefia.  

Certifique-se sempre de que você está plenamente consciente do que ele está tentando 

realizar. Se necessário, pergunte-lhe diretamente, esclarecendo pontos ou indicando 

eventuais incongruências entre o pretendido e as tarefas que lhe estão sendo atribuídas. 

Compatibilize as suas prioridades com as de sua chefia. Identifique as características de 

personalidade e as preferências de seu chefe. Conheça o melhor momento e a melhor 

forma de submetê-lo à apreciação dos resultados de seu trabalho e de obter aprovação 

para algo que lhe interesse. Tente sempre colocar-se na perspectiva de visão de seu 

superior para extrair dele as decisões que lhe são mais favoráveis.  

10. Ensinando aos subordinados  

E as interrupções dos níveis hierárquicos subalternos, o que fazer? O gerente precisa 

aprender a conviver com alguns funcionários que são verdadeiras cassandras, isto é, 

aqueles que só sabem trazer-lhe más notícias. O gerente precisa aprender a absorver as 

más notícias sem demonstrar o desejo de eliminar o mensageiro. Se os seus 

subordinados temem em trazer-lhe dificuldades, muitas vezes por desinformação você 

poderá ser surpreendido por crises bem mais explosivas, que poderiam ter sido 

erradicadas ao nascer, se delas você tivesse conhecimento.  

Mas, como evitar a tendência dos subordinados de transferir os seus próprios problemas 

para você?  

Estabeleça a cultura do "não me traga um problema sem pelo menos uma proposta de 

solução". Não só você obrigará os seus subordinados a pensar, eliminando 

autonomamente muitos problemas que não vão sequer chegar a você, como também irá 

beneficiar-se de propostas de solução que você muitas vezes adotará e que delas nem 

cogitaria se não lhe tivessem sido oferecidas. Encoraje sempre os seus subordinados a 

tomar decisões, a ter iniciativa e a avaliar a situação. Crie um ambiente colaborativo, 

participativo e de compromisso com as soluções adotadas. Mas, antes de tudo, de 

respeito recíproco do uso do tempo de uns com os outros.  

11. Lidando com os colegas  

As interrupções provocadas por colegas são, talvez, as mais comuns no ambiente de 

escritório. Existem os "borboletas com pretensão a abelhas", isto é,  
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"aqueles que estão sempre voando e fazendo cera". Parecem nunca ter o que fazer. Vão 

de um lugar para outro para bater papo, discutir os resultados do futebol, atualizar-se 

com as fofocas, contar a última piada. Simpáticos e falantes, mas sem qualquer 

compromisso com o trabalho.  

Há os "políticos", aqueles que estão sempre procurando conversar com os colegas para 

estabelecer boas relações de convivência, ou para tentar amaciá-los e agradá-los para 

que eles façam algo de seu que lhes interesse.  

Há os "inseguros", que buscam conselhos e sugestões para tudo o que fazem. Estão 

sempre querendo saber o que você faria se estivesse no lugar de· leso Há os colegas 

"fofoqueiros", aqueles que dedicam parte substancial de seu tempo trocando 

informações sobre a vida dos outros. Assim, talvez sintam-se melhores como pessoas do 

que as vitimas de suas inconfidências e comentários. Há os "heróis sofredores", aqueles 

que não podem deixar de dizer-lhe o quanto estão sobrecarregados, cheio de tarefas e 

responsabilidades, e que recebem, em compensação, muito pouco porque não têm o 

reconhecimento da alta direção, por mais que "carreguem o piano" o tempo todo.  

E os colegas "hipocondríacos"? Estão sempre interrompendo-o para falar de suas 

doenças, dos resultados do último exame médico ou dos sofrimentos atrozes em virtude 

de uma doença incurável de um parente ou vizinho que você não conhece. Há também 

os "insatisfeitos compulsivos", aqueles que adoram falar mal da humanidade, da 

globalização, dos problemas econômicos, do governo e até das normas da organização, 

mesmo quando ele próprio tenha participado de sua formulação. Estão sempre 

reclamando. Vivem de mal com o mundo. Assinaram contrato de exclusividade com o 

mau humor.  

É preciso que você identifique cada um desses personagens e aprenda a tratá-los 

adequadamente, minimizando as disfunções que provocam no uso de seu tempo. Para 

cada tipo talvez você possa estabelecer determinadas estratégias apropriadas para a 

redução substancial das interrupções desnecessárias. Pense nisso. Você irá surpreender-

se com as soluções criativas que passará a adotar.  

12. Administre o tempo e a Internet  

É incrível como nos esquecemos das promessas milagreiras de tecnologias como 

Internet, intranet, voicemail, e-mail etc. que, ao se difundirem entre os seus usuários, 

vieram acompanhadas da doce ilusão da liberação do tempo livre. Todas asseguravam 

que seriamos capazes de fazer muito mais, e que poderíamos dedicar o tempo extra ao 

lazer e à nossa família. Em confronto com a realidade, lembrar dessas promessas agora 

talvez nos provoque sonoras  
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gargalhadas, se não estivermos por demais ocupados com o manuseio de toda uma 

parafernália tecnológica que não nos libera qualquer segundo para rir.  

Dispomos cada vez mais de recursos tecnológicos inimagináveis até mesmo paramentes 

privilegiadas como a de Júlio Verne. Mas nunca dispusemos de tão pouco tempo para 

fazer tanto. E tudo simultaneamente, com mais pressa e na expectativa de uma 

velocidade cada vez maior. Deslumbrados pelas facilidades proporcionadas pelas 

tecnologias de informação, talvez não nos damos conta de que podemos estar 

utilizando-as inadequadamente e, pior ainda, incorporando maus hábitos de gestão 

também ao nosso tempo eletrônico. Aí vão algumas advertências:  

1)  Quando visitar um site, não deixe rastro de seu endereço. Só assim não será 

atormentado pelo recebimento de uma pletora de informações não desejadas. Não 

assine as suas visitas de navegação e só deixe o seu endereço para o que de fato 

deseja receber. Seja cioso da sua privacidade eletrônica.  

2)  Não desperdice tempo de trabalho lendo attachments que se incluem na categoria 

de interessantes, mas não-essenciais. Arquive-os ou imprima-os para leitura 

posterior, ou quando deles precisar por terem-se tomado essenciais em função de 

necessidades surgidas. Até mesmo a maioria de seus e-mails recebidos podem, em 

geral, ser deixados para uma leitura em horários mais adequados, que lhe permitam 

com tranquilidade rabiscar alguns comentários para resposta. Livre-se da 

"síndrome do bate-pronto": e-mail recebido/e-mail respondido. Esta síndrome se 

agrava ainda mais com os blackberries, ou seja, os smartphones que nos deixam 

conectados às 24 horas do dia.  

3)  Não se deixe seduzir pelo fascínio de navegar na web. Estabeleça limites de tempo 

e especifique para si mesmo os propósitos que deseja alcançar quando for surfar na 

rede. Se assim não o fizer, invariavelmente vai surpreender-se surfando 

desnecessariamente por duas, três ou até mais horas, navegando de um link para 

outro movido apenas pela curiosidade. Este é um mau hábito que lhe priva de 

realizar muitas outras coisas interessantes em troca de informação inócua. 

Contenha a sua curiosidade ao limite da utilidade.  

4)  Livre-se da devoção ao e-mail, que lhe impõe a compulsão de conferir, diversas 

vezes ao dia, durante o expediente de trabalho, ou até mesmo em casa, nos 

momentos de folga ou nos fins de semana, se há mensagens para você. Diga não ao 

beep que o informa que tem uma mensagem em seu correio eletrônico. As 

mensagens simultaneamente urgentes e importantes não são passadas por e-mails. 

Em geral, para este tipo de mensagem, prefere-se o telefone convencional ou 

celular, e até mesmo  
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 o contato pessoal. Lembre-se de que o urgente enviado por e-mail precisa 

aprender a esperar, porque  dificilmente ele também será importante. Não se submeta 

a uma nova faceta da tirania da urgência,  que agora se apresenta sob a forma 

eletrônica.  

5)  Você não deve sequer abrir todas as mensagens de seu correio eletrônico. O lixo é 

cada vez maior, as inocuidades proliferam em um volume muito superior à nossa 

capacidade de tratar adequadamente tanta informação. Se você não reconhecer o 

remetente ou se o tema não for de interesse direto, jogue fora a mensagem recebida 

sem sequer lê-la. O risco eventual de perder algo útil é muito inferior ao desgaste 

produzido pela leitura inútil de um enorme volume crescente de baboseiras. Além 

disso, você ainda vai reduzir drasticamente a sua exposição aos ataques insidiosos 

dos vírus. Combine com os seus interlocutores habituais alguma forma de código 

dos assuntos que indique a importância e a natureza das mensagens trocadas entre 

vocês. De pronto, você já vai eliminar uma série de "abobrinhas", sabendo de 

antemão diferenciar as mensagens que requerem a sua pronta interveniência e as 

que podem ser postergadas para leitura posterior.  

6)  Depois de jogar fora as mensagens desnecessárias, aproximadamente 85% de tudo 

o que você recebe, organize o restante de seu arquivo. Gerentes que têm papéis e 

documentos espalhados por todo o escritório, em cima da mesa, nos móveis, nos 

parapeitos das janelas, tendem a ter igualmente centenas e centenas de e-mails não 

arquivados em diretórios e subdiretórios no seu disco rigido. Assim, organize 

primeiramente a sua papelada, da melhor forma que puder, por categorias de 

correspondências e por ordem alfabética. Uma vez arrumado o ambiente 

convencional de trabalho, você pode, então, pretender também organizar o seu am-

biente eletrônico. Sucesso!  

7)  Estabeleça uma data-limite para arquivamento automático das mensagens recebidas 

que possam ter algum interesse, mesmo que você ainda não as tenha visto. 

Estabelecido o critério - 48 horas, 72 horas, uma semana? -, marque e transfira para 

esse arquivo automático especial todas as mensagens e as esqueça por lá. Se tiver 

necessidade de alguma delas, basta acessar o arquivo próprio. De tempos em 

tempos, não esqueça, porém, de deletar tudo, a fim de não sobrecarregar o disco 

rígido com um monte de mensagens que então já se comprovaram inúteis por 

desnecessidade de utilização em sua quase-totalidade.  

8)  Toda vez que instituir um novo subdiretório, crie imediatamente um novo diretório 

conexo. Não deixe para depois. Se não o fizer na hora, você terá muita dificuldade 

depois para localizar o subdiretório.  
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9)  Aprimore sistematicamente a sua competência de usuário. Separe 10 minutos por 

dia para aprender algo novo, dominar um novo aplicativo, utilizar uma forma 

melhor de organizar o seu disco rígido, praticar um procedimento alternativo etc. 

Pergunte-se sempre como e com quem você pode permanentemente aprimorar a 

sua eficiência como usuário.  

10)  Não deixe de otimizar o tempo, como falar ao telefone, quando estiver acessando 

ou navegando na Internet, imprimindo ou fazendo download, organizando arquivos 

etc. A realização simultânea de tarefas é possível, quando você apenas está 

ocupado com os inúmeros procedimentos meramente mecânicos próprios das 

tecnologias de informação disponíveis.  

11)  Estabeleça horários fixos, pela manhã e à tarde, para responder às chamadas 

recebidas na secretária eletrônica do telefone celular e no voicemail. Não as 

responda imediatamente. Retome todas as chamadas de uma só vez, aproveitando 

as eventuais interconexões que possam ser estabelecidas entre elas. Evite, assim, a 

realização de tarefas picadinhas, optando pela consolidação em blocos de tempo de 

cada conjunto da mesma natureza. A variação de uma tarefa para outra, de forma 

assistemática, onera em muito o tempo dispendido para realizá-las. Mesmo atento a 

todas as advertências anteriores, muito pouco sucesso você alcançará no uso de seu 

tempo eletrônico, se não se dispuser a permanentemente avaliar a pertinência de 

todas as informações que você processa no seu correio eletrônico. Mate ao nascer 

todas as informações e mensagens inúteis que você recebe. Incorpore assim o 

hábito de eliminar o desnecessário, quando simultaneamente recusa-se a receber 

tanto aquele relatório, so~ a forma convencional em papel, que lhe é remetido, mas 

nunca lido, quanto documentos semelhantes que lhe são igualmente encaminhados 

pela via eletrônica. Livre-se tanto do lixo burocrático quanto do tecnológico. Eles 

são os vampiros da sua criatividade e da liberação de seu tempo para pensar o novo 

e praticá-lo.  

13. "Delegação pra cima"  

Um dos menos conscientizados equívocos do exercício da função gerencial é aceitar 

incriticamente a "delegação pra cima", ou seja, a transferência de atribuições, tarefas e 

responsabilidades dos membros da equipe para o gerente, que as assume como se 

fossem pessoalmente suas.  

O processo de "delegação pra cima" é sutil, dando-se ou, inconscientemente, por 

ignorância, insensibilidade e desatenção, ou, conscientemente, por acomodação, descaso 

e malandragem.  
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Sem se dar conta, você, como gerente, vai assumindo pouco a pouco atividades que os 

colaboradores lhe encaminham, já que lhe transferem "os abacaxis", as "batatas 

quentes" ou os "macaquinhos" de tudo o que, por qualquer razão, não querem realizar, 

não saibam fazer e comumente sequer desejam aprender.  

Você precisa estar atento para não ser usado como uma espécie de "despachante" de sua 

equipe de colaboradores, que, em situações criticas - este pode ser o seu caso - acabam 

por fazer de você o "burro de carga" deles, subordinados.  

Como você desempenha a sua função gerencial?  

a)  Você programa o seu tempo, e a partir de sua programação subordina o tempo dos 

subordinados às suas conveniências?  

b)  Ou você tem o seu tempo estabelecido no fulgor do cotidiano, a partir dos 

problemas que lhe são trazidos, em qualquer momento, pelos subordinados?  

Tente ser rigoroso na sua auto apreciação, porque a grande maioria dos gerentes se 

enquadra na opção "b" acima, e nem desconfia da disfunção comportamental que 

possui. Essa disfunção de tal sorte se incorpora à sua vida funcional que lhe parece ser 

natural, inerente ao seu trabalho, um contrapeso comportamental próprio de todos, como 

você, dedicam-se ao mister da gestão.  

Procure refletir um pouco sobre o seu cotidiano de trabalho:  

a)  A sua secretária está sensibilizada para a importância de poupar/preservar o seu 

tempo?  

Ou não titubeia em sacrificar o seu tempo, interromper-lhe a todo o momento, 

desrespeitando a sua concentração no que você faz desde que seja do interesse dela para 

livrar-se do que tem a fazer?  

Ela lhe interrompe aos picadinhos, ou prefere tratar dos problemas em bloco com você?  

b)  Será que você sofre da síndrome do copydesk, ou seja, tem desempenhado, sem se 

dar conta, o papel de revisor dos textos cada vez mais mal preparados de seus 

subordinados?  

Ou você prefere ensiná-los a fazer, obrigando-os a refazer o que lhe trazem de má 

qualidade?  

Ou você há muito desistiu, preferindo redigir pessoalmente tudo o que eles deveriam 

fazer?  

Afinal, pensa você, eles não conseguem produzir um texto que lhe agrade. Rever tudo 

sempre acaba lhe dando mais trabalho. E aí você acaba por ser o redator de seus 

subordinados. Eles não só não aprendem como cada vez mais lhe passam o que têm a 

fazer. Na melhor das hipóteses, tomam-se displicentes  
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já que sabem, de antemão, que você vai rever tudo o que fizerem. Deixam de dar o 

melhor de si, fazem apenas "o que está no gibi" para justificar as suas presenças na 

folha de pagamentos.  

Não seria melhor você definir claramente com os seus colaboradores as expectativas de 

qualidade do que produzem ensiná-los e fazê-los fazer até que acertem?  

Não duvide: eles vão aprender, pois "papagaio velho também aprende a falar".  

O que se deve entender por revisão de documentos produzidos pelos seus 

colaboradores?  

Rever seria completar lacunas, corrigir fotografias, tabelas e gráficos, conferir a 

digitação, a ordem da apresentação do texto, numeração, precisão dos dados, notas de 

rodapé, referências e indicações de suporte?  

Ou rever deve ser entendido como uma orientação de estilo ou de conteúdo, antes de 

homologar um documento através de sua assinatura?  

Em geral, por não terem uma atitude critica em relação aos seus cotidianos, por se 

envolverem no turbilhão de decisões e de ações inerentes à função, os gerentes, o mais 

das vezes, transformam-se em "assessores", ou, porque não dizer, "empregados" de seus 

colaboradores, fazendo por eles o que lhes compete, subordinando-se aos seus critérios 

de uso do tempo, assumindo tarefas, atribuições e responsabilidades absolutamente 

impróprias ao seu desempenho.  

 Não subestime, jamais, a enorme capacidade que os seus colaboradores têm de 

"delegar pra cima ".  

Quanto mais burocratizada ou concentrada a autoridade de decisão, mais ocorre o 

fenômeno da "delegação pra cima" no mundo das organizações.  

Se você, como gerente, delega aos colaboradores apenas a responsabilidade pelo que 

fazem, mas não lhes delega a correspondente autoridade para tomar decisões, mais você 

será contaminado pelo virus da doença comportamental da "delegação pra cima".  

As equipes, e as organizações em sentido mais amplo, que não justapõem os pontos de 

decisão aos pontos de execução, tendem a ter um alto nível de incidência de "delegação 

pra cima", obrigando os seus gerentes, não a serem lideres de lideres, o que os levariam 

à excelência de desempenho, mas a serem crescentemente assoberbados por uma carga 

de trabalho incompatível e inadequada, imprópria às suas funções. Assim, os gerentes 

deixam de se concentrar no que deveriam fazer, pensar, refletir, planejar e supervisionar 

o futuro que se constrói no presente para fazer o trabalho de seus subordinados.  
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Essa disfunção comportamental tem como orientação o trabalho pelo trabalho, o "jogo 

de meio campo", as tarefas e as atividades em si mesmas, e não a busca permanente e 

foca da nos resultados, metas, objetivos e missões.  

O mau uso do tempo pelas gerências, o acúmulo desnecessário e expIe tivo de trabalho, 

a desconcentração e a perda de foco, estressam cada vez mais os quadros gerenciais, 

tomando-os pouco produtivos, dispersivos e de baixos resultados concretos.  

A administração e a superposição de crises que se sucedem passam a ser a marca, o 

estilo, a pedra de toque da vida dos gerentes, com perda substancial das suas qualidades 

de vida e dos resultados organizacionais.  

•  Você é um gerente que tende a trabalhar mais horas do que os membros de sua 

equipe? Afinal, você é   o chefe: é o que ganha mais.  

•  Você é um gerente que resolve tudo, que "chuta com as duas", que sempre se 

apresenta para "bater o  pênalti"? Afinal, você é o chefe: é o "capitão do time".  

•  Você é um gerente que não tem confiança na qualidade do trabalho de seus 

colaboradores? Afinal,  você é o chefe: é sempre bom confiar desconfiando, "ter 

um olho no padre e outro na missa".  

•  Você é um gerente que não leva muito em conta o treinamento de seus 

colaboradores? Afinal, você é  o chefe: que é quem tem de saber tudo e estar 

sempre bem treinado.  

•  Você é um gerente que não gosta de delegar? Afinal, você é o chefe: é como dar 

o volante do carro  para alguém dirigir em seu lugar. Nunca é uma experiência 

agradável, já que ninguém dirige melhor  do que você.  

•  Você é um gerente que prefere atribuir tarefas isoladas a cada um dos membros 

de sua equipe, sem  necessariamente definir os resultados do que espera?  

 Afinal, você é o chefe: é sempre bom "dividir para reinar".  

•  Você é um gerente que atribui a mesma tarefa a mais de um colaborador, sem 

necessariamente  informá-los da dupla atribuição? Afinal, você é o chefe: é sempre 

bom saber qual dos dois vai se sair  melhor; você duplica a chance de ter um resultado 

de qualidade.  

•  Você é um gerente que se julga indispensável, insubstituível por quaisquer de 

seus subordinados?  

 Afinal, você é o chefe: nunca é bom "criar piranha pra lhe comer".  

•  Você é um gerente que não se aborrece em assumir todos os problemas? Afinal, 

você é o chefe: você  é um "problem-solver"; por isso você é o gerente: por sua enorme 

capacidade de resolver problemas.  Você resolve em um segundo o que os seus 

colaboradores o fazem em dias.  
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•  Você é um gerente que não gosta muito de dar oportunidade aos membros de sua 

equipe de se mostrarem como capazes? Afinal, você é o chefe: é a equipe que tem 

que se beneficiar do trabalho isolado de cada um. É o seu lema: "um por todos e 

todos por um", não se esquecendo todos de que o um é sempre você, a síntese de 

sua equipe, o "botão que sempre aparece no vestido que vai à festa".  

•  Você é um gerente que sempre busca identificar algum defeito no trabalho dos 

subordinados? Afinal, você é o chefe: como Deus, perfeito no trabalho só você, o 

chefe.  

•  Você é um gerente que estimula a competição e a desconfiança entre os membros 

de sua equipe? Afinal, você é o chefe: quando eles competem entre si e desconfiam 

uns dos outros, você sempre fica sabendo de tudo e pode, assim, intervir 

proativamente na resolução dos problemas. Ademais, a competitividade entre os 

subordinados é salutar, pois faz com que os melhores se destaquem.  

•  Você é um gerente que privilegia alguns colaboradores em detrimento dos outros? 

Afinal, você é o chefe: é preciso tratar desigualmente os desiguais; os "dedos das 

mãos são diferentes", os colaboradores também o são. Não é que você tenha os 

seus "peixinhos", mas precisa tratar diferentemente os melhores.  

As consequências desta forma de agir tendem a ser desastrosas para a higidez 

psicológica da equipe e para os resultados de seu desempenho. Desmotivação e 

desinteresse, inautenticidade, perda de franqueza e de abertura, clima conflitivo e pouco 

cooperativo, desânimo e insegurança são as resultantes inelutáveis do comportamento 

de um gerente que se pretende onipresente, onipotente e onisciente. Este é o estilo 

gerencial que fecunda e fertiliza a "delegação pra cima".  

Diante de um quadro tal de circunstâncias, o subordinado inseguro e desmotivado, que 

convive com a incerteza de relações com o seu próprio gerente e com os seus colegas, 

apega-se irrestritamente às atividades rotineiras, sem ousadia, incapaz de pensar o novo 

e de realizá-lo. Só faz o que o gerente manda e permite, sem iniciativa e autonomia, em 

postura de passividade e de repetição monótona do que está acostumado a fazer. Receia 

cometer erros, evita situações e tarefas que possam colocá-lo em risco ou que desafiem 

o cotidiano e o status quo. Consulta sistemática e permanentemente o seu gerente, 

mesmo na realização de atividades repetitivas e rotineiras. Não propõe soluções aos 

problemas, optando sempre por desincumbir-se de suas tarefas como o seu gerente o 

orienta a realizá-las.  
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Se você trabalha demais, se a sua família reclama dos seus horários e dos expedientes 

em casa à noite e nos fins de semana, se você acha que "carrega a sua equipe nas 

costas", se os seus colaboradores não demonstram competência e interesse em tomar 

decisões, analise corajosa e objetivamente o que você anda fazendo em sua vida 

profissional como gerente. Lembre-se: ser individualmente competente para realizar o 

seu trabalho, não o capacita para ser bom gerencialmente. Você pode até sofrer de grave 

limitação gerencial: a incapacidade treinada para gerenciar, porque tem a capacidade 

treinada para fazer.  

Talvez você derive satisfação psicológica de fazer com as próprias mãos, e não de fazer 

fazer. Administrar é obter resultados através de terceiros, através dos outros, de seus 

colaboradores. Não é fazer diretamente, por si só, no lugar deles.  

O sucesso de ontem, que justificou a sua ascensão à função gerencial, talvez seja hoje a 

sua grande limitação para desempenhar excepcionalmente bem o cargo que agora 

ocupa. Você precisa agora praticar a mais difícil tarefa em • sua trajetória profissional: 

aprender a desaprender, desconstruir o que sempre teve como verdade, entender que o 

que você tinha ontem como competência profissional técnica, que consubstanciou a sua 

promoção, é agora o seu grande empecilho a exercer de forma excelente a função 

gerencial. Você hoje precisa desenvolver novas competências e atitudes inteiramente 

distintas das que tinha como técnico. É difícil: aprender a desaprender, derivar 

satisfação psicológica do que é feito pelos outros e não por você, conviver com a 

incerteza e a ambiguidade próprias do desempenho gerencial, abandonar a certeza do 

conhecimento técnico e das verdades de ontem para construir um novo caminho, 

delinear uma nova trajetória, fundadas na gestão do risco e das crises, no que é feito 

pelos outros, no compartilhar do sucesso, na atitude de compreensão da divergência e 

do conflito, na busca do consenso, na liderança de pessoas e de grupos, na tomada de 

decisão e na condução de programas.  
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Serviços gratuitos para os administradores, tais como a assistência jurídica. O banco de 

currículos e o serviço de orientação ao administrador.  

Como presidente do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro e da 

Federação Nacional dos Administradores chegou a assinar anualmente acordos 

coletivos com mais de 30 empresas, destacando-se os de Fumas. Cedae. Cerj. BNDES. 

Telefônica e Petrobras.  

No governo federal, foi secretario de modernização administrativa do Ministério do 

Planejamento. Ocupou ainda o cargo de Diretor de Administração da Empresa 

Brasileira de Turismo (Embratur). foi Membro do Conselho Nacional de Turismo 

(CNTur) e gerente de administração e de planejamento do Banco de Desenvolvimento 

do Estado do Rio de Janeiro (BD Rio).  

Presidiu órgãos estaduais como o Iperj. hoje Rioprevidencia, e a Fundação Escola de 

Serviço Publico (Fesp) e foi membro do Conselho Estadual de Educação.  

Professor universitário e consultor de organização publicou, entre outros livros: As 

seitas organizacionais: o fundamentalismo religioso no trabalho (Fundo de Cultura. 

2002). Administração: oportunidades. desafios e ameaças (Reichmann & Affonso. 

2002) e Avaliação de desempenho: como romper e superar modelos ultrapassados 

(Reichmann & Affonso. 2002).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vejo neste livro uma fonte permanente de consulta. Assim. haverá uma leitura inicial 

de reconhecimento. Que devera merecer em seguida. uma reflexão cuidadosa. 

preocupada em identificar e iluminar aspectos Que precisam ser compreendidos com 

profundidade e praticados. Quando da leitura final. os insumos percebidos, certamente, 

permitirão Que o leitor elabore seu plano geral de ação.  

Sempre Que um desafio exigir uma estratégia mais elaborada, retome ao livro:  

 

 

Eraldo Montenegro  
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