
E fácil identificar um macho-alfa.
Em várias espécies de animais que
vivem em grupo, ele é o líder (alfa

é a primeira letra do alfabeto grego, daí
a escolha do termo pelos zoólogos). É o
animal que tem mais fêmeas, mais poder,
mais status. Numa matilha de lobos, por
exemplo, é aquele que vai sempre na fren-
te. Ou ronda os demais lobos, pronto para
expulsar do grupo algum macho mais atre-
vido. Entre os chimpanzés, é o que estufa o
peito com mais freqüência e bate na cabeça
dos demais - não por crueldade, apenas
para demonstrar quem é que manda. No

mundo do trabalho... Sim, no mundo do
trabalho também há machos-alfa. E, em
número crescente, fêmeas. Segundo os con-
sultores americanos Kate Ludeman e Eddie
Erlandson, 70% dos líderes empresariais
têm comportamento de machos-alfa (as
mulheres estão incluídas). A conclusão vem
de uma pesquisa de cinco anos com mais
de 2 mil executivos de alto escalão nas em-
presas e no governo dos Estados Unidos.

Pode parecer uma obviedade.
Os líderes têm comportamento de líderes.

Afinal, seja na selva, seja no escritório,
em geral os mais bem-sucedidos são

  os que têm as características neces-
sárias para isso. "Os alfas são mais

inteligentes, arrojados e fortes que
os demais animais do grupo", afirma

Mauro Lantzman, professor de Psicobio-
logia da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de São Paulo. Mas, nestes tempos
de valorização do trabalho em equipe, de
tentativa de envolver os funcionários nas
decisões e de promoção de autonomia
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da turma, o comportamento de macho-
alfa pode se tornar um problema. "Os alfas
são muito determinados em atingir resul-
tados e obter sucesso", diz Erlandson. "Mas
também são muito impacientes e tendem
a ser muito agressivos."

Com o tempo, essas caracte-
rísticas podem fazer com que percam
eficiência. Eles deixam de ser capazes de
mobilizar a equipe, e a empresa passa a
ter resultados piores, segundo Erland-
son. "Não é só isso", diz Marcelo Cardoso,
presidente da consultoria de recursos hu-
manos DBM, que tomou conhecimento
da teoria dos machos-alfa num artigo de
Erlandson e Ludeman na revista Har-
vard Business Review, especializada em
gestão. "Hoje, os líderes trabalham com
pessoas do mundo inteiro, que não são
seus superiores nem subordinados, e o
comportamento de macho-alfa torna-se
um peso a carregar."

É claro que os dois consultores ameri-
canos não iam identificar um problema
sem tirar proveito dele. No livro The Alpha
Male Syndrome (algo como A Síndrome
do Macho-Alfa, a ser lançado pela editora
Campus Elsevier), eles afirmam que exis-
tem quatro tipos de alfa e dão receitas para

lidar com cada um deles. "É possível
transformar um alfa não saudável em
um alfa saudável", diz Erlandson.

O primeiro tipo de alfa é comandante.
Trata-se de um chefe confiante, exigente
e agressivo. Seu principal atributo é saber
motivar a equipe e conquistar lealdade. O
segundo tipo é o visionário. São pessoas
ousadas, criativas e inovadoras, que sabem
vender idéias e têm visão de longo prazo. O
terceiro tipo é o estrategista. Ele é metódico,
racional e analítico. "É o mais comum nas
empresas", afirma Erlandson. O quarto tipo
é o executor. Costuma ser um chefe rígido
e detalhista. Os problemas que
cada um deles causa são dife-
rentes. E os modos de lidar com
eles também (leia o quadro).

Segundo Erlandson, qual-
quer que seja o tipo de alfa,
ele cria tensão no trabalho.
"Costuma-se formar um triângulo,
com vilão, vítima e herói", diz. O pa-
pel de vilão do escritório, claro, cabe
ao alfa. Ele pressiona quem está a sua
volta, grita quando as coisas dão erra-
do, faz da vida dos outros um inferno.
E sempre escolhe algumas vítimas pre-
feridas. O herói, em geral, é o funcioná-
rio que age como um pacificador.

Toda essa tensão não é culpa só do vilão.
"Os não-alfas acabam depositando mais
energia no relacionamento do que em ser
criativos e eficientes", diz Erlandson. Para
ele, algumas pessoas gostam de estar no
papel de vítimas porque recebem mais
atenção e parecem mais simpáticas. Outros
gostam do papel de herói porque ganham a
admiração dos demais. Mas, ao agir assim,
reforçam o lado negativo dos alfas.

O principal mandamento para lidar com
um alfa, qualquer que seja o tipo dele, é
nunca agir na defensiva, afirma Erlandson.
"Quem age como vítima não cria soluções."

A maneira mais sábia de acal-
mar os ânimos e melhorar o
clima no trabalho é ajudar o
alfa nos pontos em que ele
mostra deficiência. Muitas
vezes, isso tem de ser feito sem
que ele perceba.

Os próprios alfas podem se tornar pes-
soas mais fáceis de conviver. O primeiro
passo, de acordo com os autores, é o mais
difícil. Para atenuar seus defeitos, os alfas
precisam reconhecer que têm pontos fracos
e identificá-los. Feito isso, precisam enten-
der que ao renunciar a esse comportamento
não vão perder força e poder. Ao contrário.
Ganharão mais respeito dos colegas.
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Text Box
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