
 

 

COMO RESOLVER OS PROBLEMAS 

 

Descobriram. Descobriram a revolução. A revolução na empresa 

Mais que a revolução, a solução para todos os problemas da empresa, inclusive aqueles 

problemas que ficam escondidos sob o tapete. Todos. 

Finalmente descobriram o caminho perfeito em reuniões rápidas de 15 minutos todos os 

dias... todos os dias. Você, caro leitor que está ai com o papel na mão, acha que é fácil 

isso?  

Mas um breve resumo então, rapidinho: Todos tem seus problemas nos próprios setores, 

nos outros setores e setores entre setores e assim vai, dia após dia e ninguém fala nada 

sobre isso, ainda mais quando estão todos reunidos... apenas se diz “por cima” e daí se 

inventa algo para solucionar aquilo (que na verdade não era o verdadeiro problema). E 

assim passa mais um dia. No outro dia continua a novela. 

E isto piora quando alguém do “topo” está na reunião, ou então seu “fiscal”. 

Adeus problemas... o que eles pensam “é lei” e pronto, pra que se incomodar e mostrar a 

verdade. E novamente posso dizer que assim vai rolando... rolando. 

O que fazer então? O que é preciso para solucionar de verdade os problemas que 

assolam a todos? 

Um problema só é resolvido quando há envolvimento de verdade das pessoas, quando o 

coração também fala além da língua. Quando os atos mostram que as palavras são 

verdadeiras. E isso é a pura verdade, em qualquer buraco se percebe quando um líder 

está caminhando no mesmo rumo que a equipe ou não e todos percebem isso 

rapidamente. Meu leitor, é triste e desanimador quando a língua te leva para um lado e 

os pés para outro.  

Esse programa que colocaram “guela a baixo” já provou entre a equipe que mais um 

“tapa buraco” para fazer o nome daqueles que “de sobra tempo possuem” e assim ir 

cobrindo aqui, tapando ali e crescendo sobre os demais. Talvez seja hora de eu parar e ir 

fazer alguma coisa, mas uma coisa digo “em nome de grandes líderes de equipes que 

juntos estão desanimando a cada dia mais”; no futuro o descontentamento pode ser 

maior, afinal os problemas que efetivamente precisam ser resolvidos estão indo para 

debaixo do tapete. 
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