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Cobranças, pressão por resultados, 
incertezas e mercado competitivo 
são alguns dos principais geradores 
de instabilidade emocional no mun-
do corporativo e surtem efeitos nega-
tivos no clima organizacional de toda 
a estrutura do negócio, culminando 
em perda de produtividade e, lá na 
ponta, queda no faturamento.  

Ambientes tóxicos são construídos 
principalmente pela liderança. Preo-
cupados em mostrar resultados defini-
dos pela estratégia operacional, criam 
um ambiente de insegurança e des-
respeito com os colaboradores que se 
manifesta no tom de voz inadequado, 
em palavras duras e postura invasiva, 
como se os fins justificassem os meios. 

A equipe, eternamente assom-
brada pelo fantasma da demissão, 
recolhe-se e evita se posicionar. O 
trabalho é visto como um fardo e o 
líder não como companheiro, mas 
como um déspota que só acredita 
em si mesmo. E, infelizmente, este 
modelo de gestão “quem pode mais, 
fala mais alto” costuma ser reprodu-

Ambiente 
corporAtivo tóxico: 

como evitar? 
Por  Ivone Boldrini
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zido em toda a cadeia hierárquica, 
da presidência ao operacional. Quem 
consegue ser produtivo em um am-
biente assim?

CiênCia e produtividade
Há anos a neurociência tem estu-

dado como as condições do ambien-
te de trabalho e os estímulos externos 
influenciam a produtividade. Ficar ex-
posto a cenários de incertezas, espe-
cialmente os que se prolongam, pro-
voca muito stress, que quando aliado 
a agitação em excesso, ausência de 
objetivos bem definidos, falta de foco 
e atenção – características comuns 
dos profissionais de hoje em dia -, re-
sulta em um desempenho profissio-
nal seriamente comprometido.

O que as organizações de hoje 
precisam são líderes do tipo que não 
está no seu cargo para comandar, 
mas para direcionar a estratégia da 
empresa, levar a cultura e valores da 
organização para os processos diá-
rios, mediar conflitos e, claro, tomar 
decisões. Porém, sempre em conjun-
to com a equipe. Várias cabeças sem-
pre pensarão melhor do que uma.

O Grupo 5A sempre se pautou 
pela premissa de que as empresas 
precisam contar com o colaborador 
certo no lugar certo como chave para 
ganhar produtividade. Em relação 
aos líderes, isso não é diferente. Com 
a evolução da ciência dos Recursos 
Humanos, hoje é possível identificar 
o profissional com o melhor perfil 
para encabeçar uma equipe e utili-
zar ferramentas que potencializem 
as suas habilidades e o transformem, 
de fato, em um profissional de lide-
rança. Mas como isso é feito? O que é 
preciso, afinal, para ser um líder?

Como Chegar ao perfil 
ideal?

Hoje em dia, o grande desafio das 
organizações é encontrar (ou formar) 
o líder que combine, na medida do 
possível, o melhor conjunto de quali-
dades - com a razão se sobressaindo. 
É preciso, enfim, equilibrar valores 
e inteligência emocional. Chegar a 
este resultado é um dos objetivos 

do Programa Empresa Consciente, 
idealizado pelo Grupo 5A a partir de 
técnicas como a análise transacional, 
que possibilita a verificação de com-
portamentos negativos e auxilia no 
processo de mudança. O profissio-
nal, quando tem acesso a essa teoria, 
passa a entender sua estrutura fun-
cional e identifica quais são os gati-
lhos que provocam o desequilíbrio 
emocional. 

O programa também trabalha 
com programação neurolinguística, 
que mostra as crenças limitantes do 
profissional e as modifica para ati-
tudes transformadoras. Pelo lado da 
psicologia positiva, o líder recebe 
coaching para reflexão e identifica-
ção de alternativas para resolução de 
problemas, além de receber auxilio 
para aprender a estabelecer obje-
tivos e se atentar às metas. Aliada a 

isso ainda está a técnica de “Mind-
fulness”, que utiliza a respiração para 
tranquilizar a mente e diminuir o 
stress e a ansiedade.

O enfoque da implementação 
desse programa na camada de lide-
rança cria um ambiente de saúde 
física, mental e de bem-estar entre 
todos os colaboradores. Por meio 
de um sistema sólido de gestão de 
metas, meritocracia e pesquisas de 
clima organizacional é possível ain-
da mensurar a resposta dos profis-
sionais aos treinamentos e o conse-
quente aumento da produtividade 
em todos os níveis da empresa. 

Bons líderes, via de regra, não 
nascem espontaneamente. É preciso 
cultivá-los, dar a eles instrumentos 
que os motivem a evoluir, transfor-
mando em definitivo a sua organiza-
ção para o futuro.
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SUA EMPRESA PRECISA
DE MAIS PRODUTIVIDADE?

Então está na hora de você implementar o
PROGRAMA EMPRESA CONSCIENTE

Mente
Mindfulness

Corpo Reconhecimento
Meritocracia e FeedbackQualidade de Vida

www.5a.com.br

Saiba como

bit.ly/empresaconsciente


