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MAISDO^QUE

No
PRESSAO
OS I\4ELHORES
AFETAI\,4AIS
NASEIV1PRESAS
O BULLYING

cxpljciì l'l.luÌÍdo CaÌmello, dn etor dâ
clüeo as- bienre clc trabalho. Do total dc cm
rntosâcredrt.Ìm
sédiomoral, ou ìr Ìving pÍciladospesqüisidos,âo nreno\ 289/. l-lnihcusiaifros, cnÌ!resa c\pccìalizr
scgundoalguns.teìr unÌ.ì relairr.ìÌn que o buÌlvirlg parltu de un di em gcsrìo d€ taLcntos.
só mão de diÌeçào.ou seja,!âi do che'
te paÌa o stìbor.linado. No cnlanro,

trabal hoc nâo
c o l e g a o u d eco!egasde
propliamcnlc dos chcfes.
''Esseé um fefôm€no arÌrda rÌnl

E ALVO
O PROATIVO

Cârnìcllo a$itìâÌâ que, cn pekr
sílcÌ nas enÌÌcsâs, ou scjâ. qLìan.lo nrenos 90% da! enuresas brasiÌciras,
as pessrassolìen âssédnrPor p.ì(e o cnpregr.lo que far nuis. quÊ a PÍo
ati!) e qUehusc.ìslrperaras c\peclâ'
dc colega\.L, por !ìcÍ!eL que trÌ.çâ,
bulhing no traballÌo tânrbénÌ c pra
pclos coleÍlas,o qtrc
ti.:Ìdo eìtre colegas.be âcor.Loconì .ss. tiPo de PÌâlrcâ tem a vcr cotr o tivas é ÌÌÌ,Ììvisto
que latalmctÌte
esseÌcvantanlcnto. pelo meros 72% fato dc, \ìâ de Ìcgm, a vitjnâ ser Lnn Ìevr a Lü1â sjtuação
dos enìpregado\ norte'anencanos bonr f(,frssional, ter ólìmo dcscÌn termj nano bl d\ìD Í1.
[le cofta que irequentcmerle es
foran !ítimâs, esrào sendo âLlo ou pcúo e começâÌ a incoÌIo.lar os
colegas,que $ serìreÌr anìciÌçaJoç. curaclLeirasde ìnns taìentosnas emconhecen, casosde buÌlying no ant
Lrmapesqüisnrealìzâdâpeìo lnslitut()
.le BullÌìng no lrabaÌho, dos [UÀ.
e divüÌgâda eslc âno. m)strâ que o
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TODOZEN
EXPER
[lENTEF]CAR
UI\4PERÍODO
SEN4
ESTRESSE
NOÌRABALNO
> Evitequea tensãoseacunìl.rle.
ÂposteeÍnobjetosreaxantes
comorbolinhas
macas DaÍa
apedar,anassageadores,
fones
> Aproveltê o horáflo
de a moço pafã sa r da
êslaçáo de tfabê ho e fazef
uma caaÌìnhada Ev tê fê af

> Senãoconseguìr
atingr
umanìeta,não espeteâ
fíustraçãobateÍ à pota,
Pensena possÌbidadede
mLlcaT
oe afea ou Setof

MAL

> Fecheos o hosporeigrfs
nstant€se s ntao af enchef
os pu nìões
) Aproveiteo domingo
parapassarcorÍìã famíJa
A convivênca com pessoas
quefrdas
vaiâlviaí

presâsque râramentêsãorcconheci_ pe$eguìçãosãoconsìderados
geìltis
dosê,pÌor,costumânr
serpeÌseguidos c dotados.le compaiÌàoiourros22%
poÌ outrosgruposdeempÌegados
que cosrumâmter lr)go de cjnrurâ, ou
deixâmcÌaroqueo bom descmpenho sejà,atuampaÌaalcânçarum acordoi
deÌesevìdencia
cÌarânrente
o nìa de- e 19%sãocooperâtivos.
,Coconrrário
sempenhode todosos denrais."Daí do queseiúiginâ, osagrêssjvos,
conr
porque costumamintimar os bons l5%, e os abmivos,conr6%,não são
proÊssionais
â 'bal\ârenrabol;r",âÌcr- aspÍincipâisr.ítjmâs.
tâCarmelÌo.
"I-lsses
dadossão múiro re\eÌâdo
OutÍâ informaçàosuÌ?reendente Ìes. pois evideÌrciamclarâmcnteas
da pcsquisado Ìnsritutode BullyÌng razõcspelasquaismuitosbonspÌofis
no Trabalhodjz respejtoâo perfiÌda sionaisdeirânras empresâs,
ou sejâ,
út|na. De acordocom os.lados,37% falta de reconhccnnento
e persegui
daqueÌesquelÌ1âissofi.êmessctipo dc çãopor partede coiegâsque bus >

E PORFALAREMBULLYING...
poÍ afetaÍ o deseJosexualdorlomema
Responsávels
ansiedâdee o estÍesseno tÉbalho pÍeclsamde atenção
s sào
NoÍ-d Te ìle o Í Lo_a ã s co
especral
Do ,e'
(a
d ã de Í .eíessedo es. Éãçoe õrôdeo e) ':o
_cào
êô
LÌì p oDê àos' o'ogco."alsÍ'
consrdeÍèco
quandoegÊvada,tocnapropofçõespeflgosasalguns
êstudosslnaizamque malsde 25 milhõesde homens
acimade 18 anos,no Efasl. tênì a gLrmgraude lmpotência.
Pa|aAntono NegrãoCosta.médlcoespeciallstaem saÚde
Lle, o descontíoleemoclonal
naclÍnlcalVulti
ocupacional
prlnclpais
do pfobema
caLrsas
das
ideÍaa llsta
estãoafeta de
Entreas causasdessedescontÍole
pGzos
e cooranças
metas
com
enì dar
heblldade
o bLJYng
estfesseetaÍìbénì
"É precso queo individuosa bâ adminlstÍafseLrtempo
Seelef zef !m p anelamentodas atividadesa seÍem
executadasaté o fim do dla val mantefo contÍoleda
s tuação . e)(pica Pode_sedrzefqueafalta de dlsclplina
é o prlncipaln migoda pessoa 'Sehá pfedisposção
genétlca,os cLrdadosdevemsef intenslfcados cãso
contrário,o deseÍìpenhopfofìssonaldofunclonárloserá
totalnìentelesado",oÍientao médlco
Diantedo estilode vida estfessante,com e.npfesaflos
ficandocadavez ma s hofasdentíodos escíltóriosos
íÍìédicoslá começama notaf a|].nentono nÚflìerode
homensque pfocìlramso Llçãoparaessema De cada
paclentes,do sexo mascu no,qLe pfoc!fa.naiuda
- dez
píofisslona- nìutos
médlca em razãode esgota.nerìto
roÍ
eìa' Ììpo!è'ràle,eo-'ooeãod
tàsol eà- o.
Pesquisasda OÍganlzaçãoMundiada Saúde(OMSI
apontamqueessesproblefiìasafetarãocefcade 322
mi hõesde homensaté 2025
As causasde ta aumentoestão diretanìenteÍeaconadâs
a tensõesno ambientede tÍaba ho,ou seja os nìot vos
que oo cd -

ãDê s s odê_

ês ldaodeaô

dêeglô r 5 ô

tambémpodemafetaÍ a vlda pessoa pflncipanìente
do ponto de v sta motivaciona O estressepoce,
eÍétilem qLraqlef idade. A
a nda,pÍovocaÍdlsfLrnção
fesponsablidadepÍofissonaldeveseí encaradacom Dons
po s ee não só prccsa daf contado
o hospeloempíegado,
fecadocomomanteÍa saÚdeenìd a sso evitaatestados
médicose até !m possivelafastanìento ', a eta Costa
*

cam escondersua incompetênclâperseguindoqu€m tem bom desempenhoe
uma visão mais humânjtáriâ da empre
st', aleÌtâ CâÌmello.
De acordo com o consultor, qüândo
um cÌiÌnâ como esseseinstâlanâ empre'
sa! os 8Ìândesd€rrotâdossão a própÌlâ
ofgânizaÉo e o ernpÌegadocom desempenho excepcional,que se torna vÍtima
do buÌÌying. Nessesentido, â empresâ
que não agir para conter essepÍoblema
vai perder as pessoasque fâzem a difeÌença junto ao cÌienre e mânter jüstamente aquelesacomodados,que sãoincâpâzesde geÌaÌ bons resultados. ì
SELEçÃO
E como evitar qüe isso aconteça?
PârâCârmelìo,é fundâmentalque as
tenhâmsistemâsde compe
.empresâs
tência e de meitocracia que reconheque âjudem
çam os bons empÌe8âdos,
pessoas
medianâse
a desenvolverâs
pâÌa aqueque gerem consequèncìas
Ìesque têm baixo desempenho"Hoje,
a maioÌia dasempresasbÌâsjleirâsfaz
exatâmenteo opostoiou seja,trata dâ
mesmaforma bons e maus PÌofissionais, com um âgravânte:aqueleque
trabaÌhâ muito e bem acabaconse
euindo âpenâsmâis rrabalho,ou sejâ,
âcâbafazendoâquìloque os empÌegados de baixo desempenhodejxam de
fazer",âssinala.PâÌâo bom profissionaÌ, ganharo mesmoque todosos demais e aindater de fazeÌ mais do que
os outros,explicâCarmello,é urn fatoÌ
de desmotivâçãoe â princìpaì razão
para.queessâpessoadeixea oÌganização."Senâo quiserhcaÌapenascom os
medjanos,as empresasprecisâmagir
parâ eliminâr o buLlying.A pesqüisa
do lnstituto de Bullying no TÌabâlho
mostÌâ que ele existee pode simples'
mente dizimar os bons profrssionais
alertâCarmelÌo l
dasorganjzações",

