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CUIDADO COM ELES
Conheça o perfil dos agressores, segundo a visão dos profissinais, e veja se você identifica algum deles em seu trabalho:

Garganta
■ É o chefe que não conhece bem o seu trabalho, mas vive contando
vantagens e não admite que seu subordinado saiba mais do que ele.
Submete-o a situações vexatórias, como, por exemplo, colocá-lo para
realizar tarefas acima do seu conhecimento ou inferior a sua função.

Tá se achando
■ Confuso e inseguro. Esconde seu desconhecimento com ordens contraditórias: começa projetos novos, para, no dia seguinte, modificálos. Exige relatórios diários que não serão utilizados. Não sabe o que
fazer com as demandas dos seus superiores. Se algum projeto é elogiado pelos superiores, colhe os louros. Em caso contrário, responsabiliza a “incompetência” dos seus subordinados.

Tigrão
■ Esconde sua incapacidade com atitudes grosseiras e necessita de público que assista seu ato para sentir-se respeitado e temido por todos.

Mala-babão

diretor da Sul Amércia Seguros no Estado, Hélio
Mazeron, construiu uma
carreira de sucesso com muito trabalho e mais de 30 anos de dedicação à empresa onde conquistou
seu primeiro emprego. Ele tinha
18 anos e pretendia cursar Medicina, mas acabou mudando o rumo de sua carreira influenciado
por sua primeira experiência profissional, como auxiliar administrativo na Sul América.
Apoiado pela empresa, Mazeron ingressou no curso de Administração de Empresas. Paralelamente à faculdade o jovem ainda
arrumava tempo para participar de
cursos técnicos e treinamentos sobre a área de seguros.
Depois de passar por vários cargos, o executivo saiu da empresa,
mas retornou três anos depois, como superintendente comercial para a Região Sul. Em 1999, ganhou
o cargo de diretor regional no Estado. Ao definir as qualidades que
o ajudaram a conquistar espaço e
ser reconhecido profissionalmente, Mazeron destaca a persistência
e, acima de tudo, o comprometimento com o trabalho.
DIVULGAÇÃO/ZH

■ É aquele chefe que bajula o patrão e não larga os subrodinados. Persegue e controla cada um com mão-de-ferro. É uma espécie de capataz moderno.

Grande Irmão
■ Aproxima-se dos trabalhadores e mostra-se sensível aos problemas
particulares de cada um, seja nos limites da empresa ou fora dela. Na
primeira oportunidade, utiliza estes mesmos problemas contra o trabalhador, com a intenção de rebaixá-lo, afastá-lo do grupo, demiti-lo
ou exigir produtividade.
Fonte: médica do trabalho e coordenadora do Núcleo Gaúcho de Estudos sobre Assédio Moral no Trabalho, Cármen Sílvia Silveira de Quadros

Mazeron: dedicação à empresa
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