




Começo pelo prepotente, não por ele 
ser especial, mas pelo fato de ele ser 

comum, presente em todas as empresas, 
grandes ou pequenas, públicas ou priva
das, nacionais ou internacionais, bem-suce-
didas ou não. Ele é encontrado em todas as 
etnias e religiões. Os tiranos estão por toda 
parte. Desde os vales na África até as salas 
de diretorias em Nova York, Hong Kong e 
Los Angeles, administrar pelo terror tem 
sido uma técnica validada pelo tempo, por
que ela funciona. O homem ou mulher mais 
medíocre pode repentinamente aparentar 
ser dinâmico, exigente e decisivo se ele, ou 
ela, for suficientemente mau. 

Quem sabe, como relata um arquiteto 
a respeito de seu supervisor, o sujeito 
goste de entrar na sala de alguém e, 
diante de um grupo de dignitários japo
neses, gritar feito um louco apenas para 
se divertir - enquanto eles sorriem com 
prazer e tiram fotos. Sem brincadeira. 

Ou talvez, como um outro costuma fa
zer, "atribua usualmente o mesmo proje
to a três pessoas, refestelando-se em ale
gria para ver o circo pegar fogo". 

Ou, quem sabe, ele seja apenas uma 
pessoa desrespeitosa e insensível que 
faz questão de não observar os padrões 
mínimos de humanidade da empresa. 
Um desses tiranos, de em uma empresa 
que integra a FORTUNE 500, estava de 
olho num funcionário que tinha hora 
marcada às 15h para extrair quatro den
tes do siso. "Tire o resto do dia se preci
sar", murmurou o chefe para o funcioná
rio enquanto este saía pela porta. 

Há pouco tempo fui chamado para almo
çar no Le Bernardin por um dos mais as
sustadores tipos dessa raça, um sujeito que 
fazia com que todos na Costa Leste mo
lhassem as calças quando seu nome era 
mencionado. Tivemos um agradável almo
ço. Ele era uma pessoa encantadora. En
tão, ao final da refeição, enquanto saboreá
vamos um café expresso, ele se debruçou 
sobre a mesa e disse: "Eu queria que você 
soubesse que percebo que freqüentemente 
você faz gozação comigo quando escreve. 
Isso fere meus sentimentos e eu gostaria 
que você não o fizesse." Eu olhei em seus 
olhos e vi minha própria morte. 

"Claro", eu disse. E nos despedimos 
como amigos. Vocês podem reparar que 
nunca mais mencionei o nome dele. 



O trêmulo paranóico fecha a 
porta, transfere todas as cha

madas e visitas para você, e não sai 
por uns três meses. O medo de conta
to humano, em casos extremos, pode 
levar a uma paranóia com sintomas 
até divertidos de perfeccionismo com
pulsivo, tanto no trabalho quanto nos 
hábitos pessoais. Esta é apenas uma 
maneira simples de exercer controle 
sobre um universo que o deixa tre
mendamente nervoso. Quero dizer, 
isso é tão cheio de germes! E essas 
planilhas bagunçadas! A única solu
ção é assumir controle sobre tudo! 

Um ex-vice-presidente a quem eu 
me reportava, e que havia sido um 
bem-sucedido empresário no começo 
de sua carreira, foi promovido a che
fe de departamento na minha em
presa. Imediatamente, ele começou 
a falhar de maneira lamentável. Por 
quê? Porque insistia em fazer tudo 
sozinho - até mesmo preparar o 
café. Ele tinha uma equipe mas não 
a utilizava uma vez que, ah-ha, ele 
não podia confiar em ninguém. 

COMO LIDAR 
COM ELE 
AÇÃO: Não seja bonzlnho demais. 

LÓGICA: Ser um menino mau 
(ou menina má) é o caminho 
mais curto para o coração 
de um paranóico. 

EFICÁCIA: Saborosa 

AÇÃO: Aprecie a beleza de uma 
porta fechada. 

LÓGICA: Os paranóicos 
freqüentemente fecham-se 
em seus escritórios enquanto 
travam suas batalhas interiores. 

EFICÁCIA: Máxima. 

AÇÃO: Não se agrida. 

LÓGICA: Que sua própria maquiagem emocio
nal seja provavelmente a 
única coisa sobre a qual você 
tem algum controle. 

EFICÁCIA: Alta. E necessária 
para manter sua sanidade. 



GESTÃO 

0 narcisista 

LIBERACE, lendário pianista morto em 1987: ele entreteve de tantas maneiras! 

0 gerente doente é com freqüência um narcisista que considera to-
í dos em volta dele como pequenas partículas no majestoso espetá

culo que é a sua história de vida. Prazos não são cumpridos, as oportuni
dades apodrecem, enquanto esses executivos ficam fechados atrás de 
portas arrancando pêlos do nariz. Um amigo recorda-se de ter aguarda
do, numa noite de inverno, até que o presidente liberasse algo que era es
perado com urgência. "Creio que tive sorte de passar na sala dele às 8h30 
da noite para ver o que se passava", relembra ele. "Caso contrário, ja
mais teria descoberto que ele havia ido para casa às seis da tarde, logo 
depois de ter ligado para mim dizendo que eu esperasse por sua aprova
ção." Incapaz de ver os outros como pessoas de verdade, com necessida
des diferentes da sua, o narcisista não vê problemas em usar os outros 
para realizar seus próprios desejos, incluindo a destruição daqueles. 

COMO LIDAR COM ELE 
AÇÃO: Mantenha 
constantemente o 
conforto dele. 

LÓGICA: O bem-estar 
pessoal é a coisa 
mais importante 
para o narcisista. 
Mantenha o clima 
emocional dele em 
agradáveis 22°C. 

EFICÁCIA: Alta. 

AÇÃO: O espetáculo 
deve continuar. 

LÓGICA: Os 
narcisistas 
precisam dar a 
impressão 
de que estão no 
controle. Sua 
função é manter 
essa fachada. 

EFICÁCIA: Notável. 

AÇÃO: Concentre-se nas 
inseguranças dele. 

LÓGICA: A grandiosidade 
é simplesmente uma de
fesa contra a sensação 
de incapacidade. Ponha 
o dedo naquela ferida e 
faça-a doer. 

EFICÁCIA: Você comanda 
a cena. Encontre o 
ponto fraco dele. 

0 caçador 
• O peso coletivo da psique do 

chefe insano, exercido sobre 
sua própria fragilidade, não pode ser 
suportado eternamente. Usando ter
mos atuais, sua existência não é sus
tentável. Depois de algum tempo, ela 
o esmaga, pressionando-o interna
mente enquanto o cotidiano o pressio
na de fora para dentro. Enquanto ele 
conseguir suportar (o que pode levar 
mais tempo do que você agüenta), ele 
está numa condição crítica, terminal, 
porque ele é viciado em algo que 
eventualmente irá matá-lo. Pode ser 
poder ou a adrenalina ou o gosto de 
sua própria bile, ou o álcool ou as pílu
las ou o sexo ou a ausência dele. Ele 
necessita de um golpe para motivá-lo 
e não vive sem ele. 

Ele tem problemas, e cairá. E ele 
sabe disso, do fundo de seu insano co
ração. Ele não se importa com seu fim, 
na verdade não, porque, além de todas 
as outras patologias repugnantes, ele 
também é uma fera ferida buscando 
um fim para sua dor e tormento. Aliás, 
parte dele está criando ativamente 
essa solução final, procurando seu pró
prio desastre com toda a energia que 
sua loucura permite. E não é pouca. 

Meus amigos, que conclusão deve
mos tirar sobre Bill Clinton? Para a 
crônica de um homem caminhando 
conscientemente para o abismo, não é 
preciso procurar mais. Lembre-se 
que este é um dos homens mais inteli
gentes que já ocuparam um cargo, ca
paz de falar de improviso durante lon
go tempo sobre qualquer situação in
ternacional ou questão econômica. 
Ouvir Bill Clinton improvisar é saber 
que se está na presença de uma inte
ligência incomum. Ainda assim... 
como diria o dr. Phil, debruçando-se 
sobre a mesa, com seus olhos faiscan-
tes, "O que você tinha na cabeça?" 

Do outro lado da moeda, os políticos 
preferem fazer guerra, e não amor. E 
ninguém foi mais decidido em arrumar 
uma briga mundial do que um presiden
te que será lembrado, creio eu, como um 
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