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Quem é o melhor chefe?

V ocê grita com seus subordinados?
Seu chefe adia decisões e está sem-

pre viajando? Seu diretor protege a equi-
pe? Se situações assim fazem parte da
sua vida, você é exceção. Chefes ausen-
tes, mandões e paizões, antes comuns,
estão fora de moda. Profissionais em car-
gos de liderança querem ser vistos de
outra forma. Ao se descreverem, os che-
fes se atribuem características de bons
guias, democráticos e hábeis no trei-
namento de suas equipes, segundo uma
pesquisa da consultoria QuotaMais, es-
pecialista em assessorar empresas em
mudança de cultura. Essas característi-
cas são exatamente as que as empresas
mais desejam. E, em geral, a opinião que

os funcionários têm deles sustenta o per-
fil (leia o quadro ao lado). Não é à toa
que eles chegaram à chefia.

Perfis são por definição
uma forma estereotipada
de analisar pessoas. Mas
funcionam. (Você pode
constatar isso lendo o
quadro abaixo, com os oi-
to tipos de chefe defini-
dos pela QuotaMais: vai
reconhecer muita gente.)
Os perfis não são exclu-
dentes. Todo gestor se en-
caixa em mais de um. O ideal é saber
mudar de um para outro de acordo com
a situação.

Todo chefe tem
mais de um

perfil. O duro é
escolher o certo
de acordo com
cada situação

O estilo preferido é o guia. É o que
conduz sua equipe para um objetivo cla-
ro, fixa regras, alinha esforços e acom-

panha o trabalho de per-
to. "São eles que mais
atingem resultados de lon-
go prazo, e são os maiores
responsáveis por um cli-
ma positivo no ambiente
de trabalho", diz Mauro
de Castro, da QuotaMais.
A empresa ouviu 8 mil
pessoas, em 26 grandes
empresas, para saber co-

mo os gestores se vêem e como suas
equipes os avaliam. Descobriu que 70%
dos chefes se atribuem características
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de bons guias. O resultado entre os fun-
cionários é um pouco mais modesto:
65% deles vêem seus chefes como guias.

Resultados tão próximos são um bom
sinal. " Quanto mais próximas a visão
que o executivo tem de si próprio e a da
equipe, mais maduro é o líder", diz
Vicky Bloch, presidente na América Lati-

na da empresa de contratação de exe-
cutivos DBM. A discrepância entre a vi-
são dos gestores e a da equipe é me-
nor nos perfis mais valorizados pelas em-
presas. Chefes democráticos, por exem-
plo, têm discrepância de apenas 3 pon-
tos percentuais. Eles são o tipo que de-
bate muito antes de tomar uma decisão

e têm prestígio em grandes multinacio-
nais, porque são eficientes para traba-
lhar em parceria com outros núcleos
da empresa. Mesmo os que estão em
baixa ainda encontram nichos para so-
breviver no mercado.

Os mandões, por exemplo, são tidos
como ineficientes para gerir um negó-
cio a longo prazo, mas são sempre lem-
brados em épocas de crise. "Geralmen-
te, eles são chamados para uma tarefa
rápida, como tirar uma empresa do ver-
melho. Depois, são dispensados", afir-
ma Winston Pegler, presidente da em-
presa de contratação Ray & Berndtson.

Até o chefe ausente ainda pode ter lu-
gar nas empresas. "Apesar de não se-
rem valorizados, eles não deixarão de
existir", diz Giselle Zaha, da empresa de
recrutamento A2Z. Segundo ela, devem
sobreviver em cargos de gerência de
multinacionais. Viajam muito e fica mais
fácil disfarçar a improdutividade. •
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