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Inicio esse texto com uma anedota sobre uma situação muito recorrente no mundo do trabalho, 

a saber: os julgamentos precoces, superficiais e arbitrários sobre o trabalho e o trabalhador. 

Um gestor recém-contratado está visitando todos os setores de uma empresa para conhecer os 

empregados e, na realidade, analisar quem trabalha e quem “faz corpo mole”. Ele foi contratado 

para pôr ordem na casa, “acabar com a mamata”, fazer e acontecer, que significa aumentar a 

produtividade e melhorar a performance dos empregados. Ao entrar no almoxarifado, o novo 

gestor vê um rapaz em pé apoiado num armário sem fazer nada. Ele fica nervoso ao ver o 

empregado ocioso e lhe pergunta qual é o seu salário, o que o outro responde: 

- “Um salário mínimo senhor”. 

O gestor, então, tira do bolso um cheque, faz rapidamente as contas de cabeça e lhe dá o cheque 

com o valor do salário e mais um valor correspondente ao acerto e demais benefícios. E lhe diz 

em seguida:  

- “Some da minha frente e nunca mais apareça aqui!”. 

O trabalhador, então, olha para o cheque, leva um susto e não diz nada, apenas desaparece. 

Assim que ele vai embora, o gestor pergunta para outro empregado do almoxarifado:  

- “O que esse infeliz fazia aqui?”. 

- “Ele é o entregador de pizza, estava aguardando o pagamento da pizza”, responde o 

empregado. 

Moral da história: nunca julgue sem antes conhecer. 
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Charge 1: Que coisa, não?! 
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Tomar as pessoas pela aparência, julgar suas condutas e comportamentos a partir do seu cabelo, 

suas roupas, seu corpo, sua forma de falar, é muito comum nas empresas. Como psicóloga 

responsável pela seleção de pessoas numa empresa de engenharia durante alguns anos, 

vivenciei muitas situações de discriminação de candidatos que iam para a seleção tatuados, mal 

arrumados, obesos ou cabeludos. Isso exigia da minha parte muita argumentação para defender 

a competência técnica e o histórico profissional do trabalhador, que julgados à primeira vista 

pelos gestores, eram vistos como preguiçosos, indolentes, rebeldes, desorganizados, 

desleixados e por aí vai. Com muita frequência, essas suposições não passavam de julgamentos 

preconceituosos e errôneos, uma vez que depois de contratados, não me lembro de nenhum 

que tenha correspondido a esta representação dos gestores. 

 

Charge 2: Funcionário do mês 

 

Esta é uma realidade bem comum no meio empresarial, assim como julgamentos precipitados 

e moralizantes sobre atitudes de trabalhadores sem antes analisar sua atividade de forma 

criteriosa e cuidadosa. Os gestores, acostumados a tomar decisões com poucas informações por 

falta de tempo para se aprofundarem no conhecimento dos problemas, sobrecarregados com 

burocracia e excesso de atribuições e geralmente desconfiados dos trabalhadores, não raras às 

vezes tomam a “essência” pela aparência, ou seja, basta um olhar atento para tirarem um “raio 

x” do trabalhador sem muitas vezes escutá-lo (O quadro “Chefe Secreto” do programa do 

Fantástico mostra como os gestores mudam sua percepção em relação aos empregados quando 

conhecem de perto a realidade do trabalho). E geralmente erram! Erram porque não se conhece 

uma pessoa pela sua aparência, muito menos por alguns instantes sem conhecer o contexto da 

ação e a história das suas ações em determinada situação.  

Os julgamentos apressados e superficiais incorrem, na maioria das vezes, em injustiças e 

arbitrariedades que levam ao sofrimento do trabalhador e a disfunções na organização do 
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trabalho. No campo da segurança do trabalho, não conhecer a atividade a fundo produz com 

bastante frequência culpabilizações e punições injustas uma vez que a trama por trás do erro, 

da desobediência e das transgressões não é revelado, e com isso, não se entende de fato o que 

levou o trabalhador a errar e a se arriscar. Somente uma análise intrínseca tomando o ponto de 

vista do trabalhador em situações reais de trabalho, ou seja, de quem realiza a atividade, é 

possível conhecer toda a trama da situação que o levou a agir da forma como agiu. Caso 

contrário, o gestor não estará atacando o ponto certo e continuará despedindo o entregador de 

pizza! 

 

 
Charge 3: Acabou em pizza 
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