
Enfrentando a má gestão ou “Indigestão” 

Um artigo escrito com suporte de AI, by Articoolo. 

 

Steve Tobak aponta na BNET, “os 

colaboradores não conseguem ter uma leitura de 

seus gestores dentro das empresas. Os 

gestores que são comunicadores pobres 

confundem seus colaboradores. O gestor está tão 

pressionado pelas metas e pelo tempo que não se 

sujeita a ser incomodado gastando tempo para dar 

instruções claras e comunicar-se, enquanto outros não tem 

habilidade para liderar.  

Não obstante, quando os colaboradores têm de adivinhar o que 

são supostos a fazer, provavelmente, irão faze-lo errado, o que leva 

ao desentendimento e baixo desempenho no trabalho. Um gestor 

não qualificado quase sempre culpa seus subordinados por sua 

confusão, causando desmotivação e revolta.  

Um colaborador ressentido e irritado é menos inclinado a colocar 

toda a sua energia no trabalho, além do que, passa a procurar 

melhores alternativas no mercado.  

 

Stress - D.Santiago da Eastern Michigan University 

Estudos apontam numerosas causas de estresse entre os policiais 

e as consequências do stress sobre seu desempenho no trabalho.  

Santiago argumentou que a pressão negativa causada pela má 

direção em configurações organizacionais pode ser prejudicial.  

O colaborador estressado não apenas deixa de fazer bem as suas 

atividades, como também, perde a motivação necessária para 

continuar trabalhando. 

Com isso a saúde do 

colaborador fica debilitada, com 

efeitos devastadores, tais como, 

burn out, depressão, pânico e 

outras doenças que nesses 

casos podemos considerar 



como ocupacionais, e tudo isso reflexo da pressão, direta ou 

indireta, exercida pela má gestão.  

Isso é tão verdade que na década de 80, o Citibank, NA, atrelou 

70% do valor do bônus aos seus VPs, Diretores e Gerentes, aos 

índices de favorabilidade da pesquisa de clima organizacional, 

favorabilidade essa relacionada a qualidade de gestão. 

 

Alta rotatividade 

A TRC Companies Group estima por meio de uma pesquisa da 

Universidade da Florida que 40% dos trabalhadores acreditam que 

seus gestores são ruins.  

 

Os pesquisados no estado 

da Flórida disseram que o 

ambiente de trabalho é 

essencial, o que significa 

que deixariam um trabalho conduzido por um mau gestor por outro 

de salário menor, porém com um bom gestor. 

 

Eficiência e custos 

O mesmo estudo concluiu que os colaboradores que trabalham 

para maus gestores são menos inclinados a assumir tarefas 

adicionais e não estão entusiasmados / motivados ao fazer seus 

trabalhos. Tendem a não se preocupar com a qualidade de sua 

performance. 

Também são mais propensos a prejudicar a empresa, implicando 

em custos. 


