
É POSSÍVEL QUE SEU CHEFE SEJA UMA PESSOA
ótima - sábio, gentil, perceptivo, capaz, compreensivo,
o diretor que tudo enxerga na comédia do escritório,
o tipo de indivíduo que, num mundo ideal, pode-

ríamos desejar ter como parente ou confidente. Ou não. No
mundo real, sabe-se que os chefes sofrem de uma longa lista de
patologias sociais: agressão nua e crua, roubo de créditos pelas
idéias dos outros, microgerenciamento, intimidação e por aí vai.

no meio destes estão alguns pensadores sérios e cien-
tistas. Um deles é Seymour Adler, um psicólogo or-
ganizacional da Aon Consulting. Adler é alto, loquaz
e despretensioso; usa óculos enormes, calças de cor
caqui, uma camisa sem gravata. Tem o olhar suave de
um velejador de fim de semana. Mas não se demora
muito a descobrir que Adler é uma espécie de utópico
empresarial, que sonha em reconstruir o escritório,
baia por baia. Ele pertence a uma casta de psicólo-
gos impetuosos com uma meta extremamente am-
biciosa: a perfeição da sociedade do trabalho. "O
objetivo de minha pesquisa é identificar os traços
necessários para ser um líder eficaz", diz. "E depois
selecionar esses traços sistematicamente."

Adler possui um novo conjunto de ferramentas
científicas para refazer o escritório. "Houve uma re-
volução no pensamento sobre a personalidade", diz. "A
revolução é o quão pouco do que somos é determinado
pela criação e quanto é determinado pela genética."
Essa tese implica que o comportamento é algo difícil
de moldar. As pessoas são o que são, e pronto. É com
base nessa premissa que tantas empresas tratam de
selecionar chefes pelos traços de personalidade, mais
que por critérios técnicos. "Você pode ensinar a parte
técnica a um executivo. Mudar o temperamento é
muito mais difícil", diz Fátima Martelli, diretora da
Hexel, uma das principais consultorias de recru-
tamento de executivos brasileiras. "No confronto
entre personalidade e competência, sempre fico com
a personalidade na hora de indicar um candidato."

Essa opinião é praticamente uma unanimidade entre
recrutadores. "Algo entre 70% e 80% da decisão tem
como base o tipo de personalidade do candidato",

De acordo com variados estudos, nos Estados
Unidos, na Europa e no Brasil, de 60% a 75% dos
funcionários de todos os tipos de organização afir-
mam que o pior aspecto de seu trabalho é o chefe.
Não é difícil de acreditar, portanto, na generalizada
opinião de especialistas de que "cada adulto empre-
gado terá de trabalhar para um chefe ruim durante
um período significativo de sua vida".

Na natureza, há processos brutais em que um, di-
gamos, leão-marinho especialmente cruel e agressivo
acaba no alto da rocha, com todas as fêmeas, enquanto
os outros são forçados a esquivar-se sub-repticiamente
pela periferia. Os cães, segundo dizem, sempre esco-
lhem um líder que emerge naturalmente através de
uma misteriosa linguagem de rituais de dominância,
reforçada com uma urinação tática. Será que, de al-
guma forma, acontece a mesma coisa no mundo do
trabalho? Existe alguma lei na vida empresarial que
determina que os estúpidos cheguem ao topo?

Em busca de uma resposta, é preciso explorar o vas-
to e crescente campo da psicologia empresarial. Ele
está lotado de enganadores com idéias mirabolantes
e mascates da última-grande-novidade. Pulverizados





Uma pesquisa mostra que os
gerentes promovidos mais rapidamente

têm pouco em comum com
os gerentes mais eficientes

diz Maíra Habimorad, diretora de negócios da DM
Recursos Humanos, que costuma fazer seleção de
executivos para grandes empresas. Vários presidentes
de empresas já incorporaram a mensagem. "Quando
entrevisto alguém para uma possível posição, me inte-
resso muito mais pela sua personalidade", diz Rogério
Cajado, presidente do instituto de pesquisas Ibope.

Mas como discernir, medir e avaliar os traços de
personalidade? É aí que entram os testes. Ou melhor,
os "inventários de personalidade" (os psicólogos que
trabalham com isso odeiam, por alguma razão miste-
riosa, a palavra teste. Talvez porque eles não gostem de
admitir que não apenas contratam com base em per-
sonalidade, mas deixam de contratar com base nela).
Há dezenas de testes, desde o questionário em que
você define atitudes preferidas até a análise da grafia
ou a dinâmica de grupo (leia o quadro àpág. 81).

De toda a barafunda de traços de perso-
nalidade, alguns pesquisadores americanos extraem
uma série interligada de grupos de características que
confiantemente relacionam ao desempenho profissio-
nal. Adler afirma saber quais traços de personalidade
ajudam a formar um representante de serviços ao con-
sumidor capaz de criar empatia com o cliente. E quais
indicam um vendedor ambicioso. (Regra básica: colo-
que os obsessivos em operações.) Aquele representante
de serviços ao consumidor deve ter uma personalidade
agradável e tolerante, e sem ambições profundas. O
vendedor provavelmente deve ter uma orientação vol-
tada para o desempenho, alguém que precisa se provar
e comparar com metas mensuráveis.

Por esse prisma, tipos de personalidade podem até
ser misturados e combinados para fazer com que a
equipe funcione com mais eficiência. "Posso escolher
um profissional mais extrovertido para dar a missão
de buscar o resultado, ou um voltado para a ação para
apagar incêndios, ou ainda um mais reflexivo para dar
continuidade a um projeto que vem sendo desenvolvi-
do", diz leda Novais, diretora da Trevisan Consultoria,
Outsorcing e Educação. Ela utiliza um dos testes mais
populares em empresas do mundo todo, o MBTI.

O psicólogo Robert Hogan, um pioneiro da psico-
logia organizacional, diz que a formação de equipes
com base na personalidade é uma questão de equi-
líbrio entre três tipos básicos. "Você precisa de uma
pessoa ambiciosa, que vai aumentar a produção, por

exemplo. Você precisa de alguém inquisitivo, que te-
nha idéias. E você precisa de um contemporizador,
alguém que manterá tudo funcionando."

Visto desse modo, o fracasso nada mais é que in-
compatibilidade. Combine o conjunto apropriado
de traços com uma tarefa bem compreendida e você
terá reconstruído o escritório segundo linhas racionais.
Como outras visões utópicas, a de Adler pode parecer
profundamente desumana. Ela reduz as pessoas a uma
coleção de qualidades e as manipula ao identificar suas
fraquezas. Em certo sentido, é a visão de um chefe.

Em muitos escritórios, o foco do chefe tende a con-
centrar-se nele mesmo, em um espelho, heroicamente
distorcido. "Narcisistas têm visões exageradas e não-
realistas de suas habilidades e sucessos", diz o professor



Timothy Judge, da Universidade da Flórida, autor de
um estudo sobre narcisistas intitulado Loving Yourself
Abundantly (Amar a Si Mesmo Abundantemente).

A triste ironia da vida empresarial é que um amplo
e crescente conjunto de evidências sugere que tra-
ços de personalidade narcisistas são alguns dos que
levam o estúpido para cima. As pesquisas sugerem
que aquele que sobe a escada hierárquica mais rápido
provavelmente é mais loquaz, sociável e, ao mesmo
tempo, obviamente - e obviamente é a palavra-chave
- mais dominante que seus colegas. Ele responde a si
mesmo. Ele é auto-referencial. "Eu acho..." é a manei-
ra como inicia praticamente toda frase. Ele tem um
talento para manipular as impressões alheias. Uma
das formas como às vezes faz isso é mostrando uma

pequena chispa de raiva. "Pesquisas de liderança mos-
tram que maldosos lances sutis, como um olhar fixo
e comentários condescendentes, atitudes explícitas
como insultos ou rebaixamentos e até mesmo inti-
midações físicas podem ser caminhos eficazes para
o poder", afirma Robert Sutton, professor da Univer-
sidade Stanford e autor do livro The no Asshole Rule
(que deverá ser editado no Brasil com o título Chega
de Babaquice. Leia a entrevista à pág. 86).

As pesquisas mostram que os funcionários ten-
dem a enxergar o estúpido, o narcisista e até mesmo
o idiota como bons candidatos a se tornar chefe. "É, .
o narcisista tem vantagens", afirma Adler. A mais
importante entre elas é que o narcisista acredita que
é seu direito natural ser o chefe. "O narcisismo faz
com que uma pessoa sinta que ela deve ser o líder. Ela
tem a motivação de vender sua imagem'aos colegas."
Ninguém no ramo da psicologia do trabalho quer ser
visto como antinegócios. Se o estúpido que pisa nos
outros para subir for o melhor chefe para a empresa,
que assim seja. Se os funcionários tiverem de sofrer,
que assim seja. Afinal, isso é trabalho.

Há uma lógica na defesa da agressividade. "Uma
postura firme é desejável em situações de crise, ainda
que seja interpretada como agressiva", diz o educador
Eugênio Mussak, presidente da consultoria de treina-
mento profissional Sapiens Sapiens. "Quem vai conde-
nar o chefe que lidera uma empresa com pulso de ferro
e, no final, consegue manter o emprego de todos?" Para
ele, ser agressivo, no sentido de agir com intensidade
e energia, é uma marca psicológica dos vendedores,
assim como a frieza e a racionalidade são indispen-
sáveis aos planejadores e a compreensão e a paciência
marcam o comportamento dos educadores.

"O chefe de sucesso é aquele que tem como marca
a assertividade", diz o consultor César Souza, espe-
cialista em liderança. "E ele é facilmente tachado de
carrasco." Essa assertividade tem um objetivo claro:
os resultados da empresa. "Na posição de liderança,
seu papel não é ser Gandhi, Martin Luther King ou
Madre Teresa de Calcutá", diz o consultor de carreiras
Gutemberg de Macedo. "É ter foco no resultado."

OS mais agreSSiVOS, portanto, têm mais
chances de virar chefe. Mas aquele que chega mais
rápido ao topo não é necessariamente o melhor lí-
der. Uma pequena pesquisa fundamental sobre essa
questão foi realizada por Fred Luthans, da Universi-
dade de Nebraska. "O que gerentes bem-sucedidos
- aqueles que foram promovidos relativamente rá-
pido - têm em comum com gerentes eficientes - os
que têm subordinados satisfeitos, comprometidos e
unidades de alto desempenho?", perguntou Luthans.
"Surpreendentemente, a resposta parece ser que eles
têm pouco em comum." ^



O problema não é facilmente con-
trolável. Uma disfunção no topo tende a

infectar uma organização. Quando o chefe é de-
sagradável, a "desagradabilidade" se espalha. Sutton e
outros entendem a estupidez como um vetor de doen-
ça. "Existem evidências contundentes de que, se você
estiver ao redor de pessoas estúpidas, ficará como elas",
afirma Sutton. "As pessoas tendem a copiar o modelo
de sucesso no trabalho. Se é o chefe truculento, esse
perfil vai se multiplicar", diz Gutemberg de Macedo.

O fato de que o Chefe era um patife não
costumava fazer tanta diferença. O Homem da Orga-
nização do passado agüentava tudo no escritório - ele
chamava isso de "a selva", "a ratoeira", "a máquina de
moer". Às 18hl4, pegava a condução para casa e seu
bando de crianças. Que o chefe fosse um autoritário
antiquado, amante dos berros e possivelmente não o
sujeito mais esperto na sala simplesmente fazia parte
da ordem natural das coisas. Em seu trabalho, você era
uma peça da engrenagem. A vida acontecia em casa.

Essa idéia levou algumas décadas para morrer. Na
chegada dos anos 1990, ficou claro que o trabalho
passara a ser visto de forma diferente. Tornou-se um
lugar (talvez o lugar) onde as pessoas buscam realiza-
ção pessoal. Visto assim, o escritório não é uma grande
organização anônima para ser remendada por enge-
nheiros. Ele é tão íntimo quanto um lar.

Nesse novo ambiente não há espaço para o chefe-
tirano. Os livros sobre liderança da década de 1990,

como Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes,
de Stephen Covey, e Inteligência Emocional, de Daniel
Goleman, muitas vezes projetam o chefe como uma
espécie de pai (ou mãe) ideal. Em pouco tempo, li-
vros como O Monge e o Executivo, de James Hunter,
passariam a ocupar mais e mais espaço nobre nas
prateleiras de livros de negócios. Fala-se de um chefe
que acredita no potencial das pessoas e quer ajudá-
las a crescer. Outro livro afirma que o chefe deve ser
como o Buda, e sugere que a chave para a liderança é a
"benevolência amorosa". Na mesma linha, a "lideran-
ça servil" recentemente se tornou um termo popular;
a idéia é que o chefe serve seus funcionários.

Os psicólogos em geral têm pouca paciência com
esse tema. "De onde eles tiram isso?", pergunta Robert
Hogan. Para os psicólogos, a personalidade é uma
combinação de cinco conjuntos de traços: abertura,
consciência, extroversão, amabilidade, neurose. Pes-
quisadores encontraram uma correlação moderada
entre cada um dos cinco traços e a eficiência do chefe.
Mas, quando os traços foram amalgamados em um
tipo de perfil, sua relação com a eficiência provou
ser mais forte que a inteligência, uma qualidade que
todo chefe supostamente deve ter.

A sua própria maneira, os psicólogos organiza-
cionais também têm crenças esotéricas. Eles con-
sideram abertura o traço de personalidade mais
importante. Alguém aberto está pronto para aceitar
novas experiências, novas idéias, novas pessoas. Ele
não é dogmático. Gosta de diversidade. Ele não é



um mestre de tarefas viciado na rotina que berra
ordens hierarquia abaixo. Organizações mudam
rapidamente hoje em dia. Supostamente, elas de-
vem ser ágeis, e os chefes também.

A pessoa conscienciosa é pontual, cumpre prazos,
tem uma boa ética de trabalho. É um traço mais re-
levante para quem está subindo, menos crucial para
quem está no topo. A pessoa amável gosta de todo
mundo e gosta de ser amada. É um excelente traço para
um membro da equipe, não muito para o chefe. Na
realidade, a liderança eficaz se correlaciona com uma
baixa amabilidade. A psicóloga Sofia Esteves, sócia-
diretora da DM Recursos Humanos, diz que carregar
a marca de bonzinho torna o crescimento profissional
mais difícil. "Não digo que não há possibilidade de
uma pessoa tida como boazinha chegar a uma posição
de chefia, mas ela certamente terá de trabalhar dobrado
para garantir o resultado e contar com a adesão das
pessoas." Alguém com elevado nível de neurose é um
alarmista nato. Ele é nervoso e dado à ansiedade.

QliandO a qiiestãO é se uma personali-
dade é boa ou má, simpática ou ruim, o psicólogo
organizacional é agnóstico. Em certas circuns-
tâncias, você pode querer um chefe neurótico.
"Nossas pesquisas demonstram que os neuróticos
são emocionalmente expressivos", diz Adler. "Eles
são honestos e têm senso de urgência. Às vezes isso
é exagerado, o que cria ansiedade desnecessária,
mas outras vezes ela tem um lugar."

Adler e seus colegas às vezes observam as nuanças
das diferentes personalidades ao colocar uma dezena
de pessoas numa sala de conferências e dar-lhes uma
hora para realizar alguma tarefa. Aí pedem que o gru-
po vote em um líder. O exercício reflete a maneira
como muitas vezes se escolhem os chefes.

Em sua forma mais pura, o intuito é observar como
o grupo interage quando não existe uma estrutura.
Muitas vezes você encontra os cinco perfis represen-
tados. Existe pelo menos uma personalidade amável.
Essa pessoa pode ter as melhores idéias, mas as apre-
senta de maneira educada, até humilde. Existe o neu-
rótico olhando para o relógio. Ele é o tipo emotivo que
eleva a voz. Existe um empreendedor (um elemento de
consciência). Ele está cheio de idéias e determinado a
encontrar o melhor resultado. Pode haver um obses-
sivo, tomando nota de tudo, garantindo que todos se
atenham ao tópico. Invariavelmente uma figura de
líder emerge dessa miscelânea, muitas vezes o mesmo
tipo de pessoa. Os pesquisadores o chamam de "líder
emergente", que é diferente do "líder eficiente". O líder
emergente parece ser o melhor chefe e, na maioria das
vezes, ganha o cargo. Mas será um chefe eficiente?

Pesquisas como essa raramente fornecem infor-
mações sobre a eficiência. Elas só mostram o que ̂

Que tipo de humano é você?
Os testes das empresas para determinar traços de personalidade

No início do filme Blade Runner - O Caçador de Andróides, um policial aplica o
teste de Voight-Kampff em Leon Kovalski, um empregado da Tirell Corporation.
O teste consistia em uma análise da pupila do entrevistado durante a entre-
vista. O objetivo era saber se Kovalski era humano ou um replicante. Antes de
terminar a entrevista, Kovalski dá um tiro no policial e foge. O teste de Voight-
Kampff não existe, mas algo similar é utilizado em milhares de empresas pelo
mundo. São testes para determinar quão "humanos" são os funcionários ou
candidatos a funcionários de empresas. Em geral, acabam sem tiros

O Myers Briggs Type Indicator (indicador de tipos Myers Briggs) foi desenvolvido
em 1942 pela americana Katharine Cook Briggs e por sua filha Isabel Briggs
Myers, com base nas teorias do psicólogo suíço Carl Gustav Jung (1842-1896).
O entrevistado deve sempre optar entre duas situações opostas. Por exemplo:
"Nas festas você permanece até tarde, com energia crescente, ou retira-se mais
cedo, com energia decrescente?" "Você é mais pontual ou descompromissa-
do?". O teste classifica a pessoa de acordo com 16 tipos psicológicos, depois
agrupados em cinco categorias de traços de personalidade

THOMAS

Utilizado mais em executivos, define o perfil de autoridade e decisão da pessoa.
Sua base são questões de escolhas forçadas, como no MBTI. Classifica a pessoa
em quadrantes de personalidade, mas não avalia a forma como um indivíduo
está atuando no trabalho

CALIPER

É o campeão na área de vendas. Mede fatores como capacidade de delegar, plane-
jamento, tomada de decisões e iniciativa. O questionário se baseia em escolhas
forçadas: a pessoa opta entre alternativas aparentemente sem relação umas com
as outras. Por exemplo:

[A] Administração do tempo não é um de meus pontos fortes

[B] Sou sempre calmo, tranqüilo e contido
[C] A melhor parte de uma festa é conhecer pessoas novas

[D] Nunca hesito em agir rapidamente

QUANTUM

Identifica tendências de comportamento. São apresentadas duas colunas: 1. Como
as pessoas desejam que você se comporte no trabalho? 2. Como você é realmente
no trabalho? A pessoa deve escolher, para cada coluna, palavras de uma lista de
92 termos. O teste todo dura menos de dez minutos. Supostamente mede aspec-
tos como comunicação, ação, flexibilidade, solução de problemas etc.

GRAFOLOGIA

É a análise da escrita do indivíduo. Baseia-se em detalhes como forma da letra,
espaço entre as palavras, inclinações, pingos nos "i" etc. Sua adoção é tão
contestada que muitas empresas relutam em admitir que o utilizam. Segundo os
grafólogos, o teste ajuda a entender as forças que fazem uma pessoa tender para
uma ou outra reação

DINÂMICAS DE GRUPO

Começaram a ser aplicadas na década de 30. Consistem em criar uma situação
fictícia para a pessoa interpretar um papel no drama. A hipótese central é que, no
reino da fantasia, as pessoas baixam a guarda e mostram com mais clareza os
traços essenciais de sua personalidade. O segredo para um bom resultado é ter
bons analistas da alma humana. Por ser divertido, as empresas têm abusado de
sua utilização - às vezes, expondo executivos ao ridículo



Nenhum estudo concluiu que
carisma e desempenho andam juntos.

A única coisa com que o
carisma anda junto é o salário

uma pessoa precisa fazer para ser percebida como líder.
Fica claro que as pessoas, inclusive as que cuidam da
contratação, selecionam chefes com base naquilo que
elas pensam que chefes devem ser. Hogan destaca o
fato de que "gerentes raramente são promovidos com
base em seus talentos para a liderança".

O desafio é ir além do grupo de liderança e separar
o líder emergente do eficiente; o arrivista bem-suce-
dido do bom chefe. A dificuldade é que existe pouca
coincidência entre o grande arrivista e o grande líder
-10% é tudo o que se constatou. O narcisista inevita-
velmente tem um bom desempenho na experiência
da sala de conferência, em parte porque consegue
agir como se já fosse o chefe. Em grupos de liderança
(como em festas de jantar) ele é um perito. O líder
emergente pode não dar nenhum valor à opinião das
pessoas. Mas parece escutar e se importar.

Talvez a Característica mais marcante do
líder emergente seja que ele parece carismático. As
pessoas adoram carisma, a sensação de que alguma
coisa está viva, engajada. Freud provavelmente foi o
primeiro a destacar que o narcisista é "o tipo de pessoa
que nos impressiona como uma personalidade". Nós
não apenas queremos que nosso chefe goste de nós,
queremos gostar dele. Nesse aspecto, carisma é como
um pó mágico. Assim, a pessoa com os instintos nar-
cisistas, com comando pessoal e uma capacidade de
encher uma sala (especialmente uma sem líder) recebe
o tapinha nas costas. E aí começa a calamidade.

Tristemente, uma vez que se torna chefe, o narcisis-
ta com freqüência vê o cargo como um degrau para o
próximo posto. Arrivistas nem sequer fazem o mes-
mo trabalho que o gerente eficiente. O carisma pode
ser um recurso, um bem, para o arrivista, mas ele não
ajuda necessariamente o gerente. "Quatro estudos
especializados examinaram o carisma", diz Robert
Kaiser, co-autor, com Hogan, de The Versatile Leader
(O Líder Versátil). "Nem um único concluiu que ca-
risma e desempenho andam juntos. A única coisa
com a qual o carisma se correlaciona é o salário."

A promessa dos novos psicólogos empresariais é
que eles podem fazer algo a respeito da pessoa ab-
sorvida em si antes que ela chegue ao topo. Persona-
lidades não mudam, eles sabem; portanto, é melhor
eliminar aqueles que você não quer antes que eles
dêem o bote. Para isso utilizam os testes. "Nós deter-

minamos qual é seu estilo preferido", diz Adler. "Não
podemos mudá-lo. Mas podemos medi-lo."

Empresas buscam personalidades diferentes, mas não
há muitas em busca do narcisista radical e consumado.
(E cuidado: não existe colega mais tóxico que um narci-
sista frustrado, com sua fúria e senso de vitimização.)

A verdade é que muitos funcionários também são
utópicos de certa forma. Ninguém quer trabalhar com
monstros egocêntricos. O escritório ainda pretende ser
um reino de justiça, onde ninguém tem os sentimentos
feridos e todos ganham a mesma porção. A excelência é
um fim, mas não o único. O trabalho em equipe é nosso
lema; todos somos colaboradores orgulhosos e ocupa-
dos. Sob esse aspecto, o escritório é uma tribo contente
que compartilha tudo, tomando decisões em conjunto,
com a mesma visão de mundo, o mesmo DNA,

Alguns estudos apoiam essa concepção. As pes-
soas ficam mais satisfeitas em seu trabalho quando



gostam de seus companheiros. Se gostam do clima,
elas tendem a permanecer mais tempo na empresa.
Mas o escritório realmente deve ser uma acolhedora
nave-mãe cheia de pessoas contentes e música am-
biente tranqüila? Organizações podem rumar para a
homogeneidade, não apenas em questão de raça ou
sexo, mas também em personalidade. Na ausência
de critérios objetivos, os comitês de busca tendem a
selecionar pessoas das quais gostam. E eles gostam
de pessoas que se parecem com eles. Mais: a pesquisa
mostra que pessoas que já são semelhantes tendem
a ficar mais parecidas quando passam muito tempo
juntas. O escritório ruma para a mesmice. Recon-
fortante para os funcionários, mas será saudável
para a organização?

Um grupo de pesquisa sustenta que a complacência,
o tipo que resulta quando todo mundo se dá bem,
depaupera a energia do lugar de trabalho tanto quanto,
talvez, uma discussão de escritório. Na natureza, as
diferenças criam um sistema robusto. Elimine o in-
compatível e você fica com uma espécie de consan-
güinidade corporativa. A variedade de idéias encolhe
junto com a variedade de personalidades.

FalãndO diretamente, é necessário ter uni
líder forte. O chefe orientador e conselheiro, estimu-
lador, pode ser a onda atual, mas um líder forte agita
a turma. Esse não é o ponto de vista de um funcio-
nário. Nós gostamos das pessoas que aguardam sua
vez. Como há mais funcionários que líderes, os livros
sobre chefes idiotas tendem a vender tão bem.

Mesmo assim, qualquer um pode ver, racional-
mente, que as coisas têm de ser feitas. E a melhor

pessoa para fazê-las, a
única com essa força interior, é o
narcisista. O narcisismo pode funcionar. O chefe
narcisista não zela pelos sensíveis egos de seus fun-
cionários. Para ele, os fins justificam os meios.

O produtor de Hollywood Scott Rudin, que já
demitiu mais de cem assistentes, diz: "É impossível
chegar ao nível que eu quero atingir sem fazer mui-
tos inimigos". Andrew Grove, co-fundador da Intel,
encoraja os chefes a serem linhas-duras, exalando
confiança, mesmo quando estão errados. "Aja de
acordo com sua convicção temporária, como se fosse
uma convicção real", diz. E, quando você muda de
convicções, aja com firmeza nisso também.

É claro, o psicólogo organizacional está a bordo (o
chefe o remunera, lembra?). Ele não é sentimentalista.
("O escritório é uma família? Não", diz Adler.) Ele não
liga para nossa felicidade, a não ser que ela aumente a
margem de lucro. Ele quer que a máquina funcione.
Porque, afinal, é um fato trágico da condição humana
que o mundo gira, o queijo muda de lugar e alguém
tem de mudá-lo. É por isso que o seu escritório pode
ser qualquer coisa, mas jamais será uma Utopia. ^

Síeve Fishman, da New York, e Mauro Silveira

ecarvalho
Text Box
Fonte: Época, n. 469, p. 76-83 , 14 maio. 2007.




