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Os tempos não têm sido amenos para alguns importantes executivos. Em 31 de janeiro, a Dell 
anunciou que seu fundador, Michael S. Dell, voltaria a ostentar o título de CEO, no lugar de 
Kevin Rollins. Dias antes, a Gap anunciara que Paul Pressler, seu CEO mal-sucedido, iria deixar 
a empresa. E o conselho de administração da Home Depot iníciou o ano com uma bomba: 
demitiu o CEO Robert L. Nardelli.   
 
Nardelli foi para casa com um presente de despedida: US$ 210 milhões. Mas se esse colchão 
não for suficiente para amortecer o impacto, ele, assim como os muitos outros administradores 
de empresas que perderam seus empregos em meio à espiral ascendente na taxa de 
rotatividade de executivos, poderá encontrar consolo adicional em um livro de Jeffrey 
Sonnenfeld e Andrew Ward, "Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disasters" 
(Sacudindo a poeira: como grandes líderes dão a volta por cima depois de desastres em suas 
carreiras). Sofisticado guia de auto-ajuda para um executivo-chefe pós-queda, "Firing Back" é 
uma análise lúcida - ainda que por vezes excessivamente floreada -, do caminho do líder até 
sua recuperação. Recorrendo a relatos de fracassos trágicos e retornos triunfantes, os autores 
colocam-se na mente do executivo obrigado a engolir o sapo e oferecem diretrizes para se 
reconstruirem reputações.   
 
Sonnenfeld, vice-reitor na Yale School of Management, e Ward, professor de administração na 
Universidade da Georgia, organizaram grande parte do livro em torno de um plano de cinco 
passos até a recuperação. Para começar, aconselham os líderes humilhados a enfrentar o 
impulso de correr para um refúgio remoto. O resto do livro é estruturado em torno de quatro 
barreiras com que se defronta um profissional ao tentar recuperar-se do desastre: social, 
organizacional, psicológica e de reputação.   
 
Um dos capítulos mais interessantes é aquele em que se examinam as causas potencialmente 
danosas da demissão para a reputação do CEO e como podem impactar as chances de uma 
recuperação. Sonnenfeld e Ward entrevistaram 45 recrutadores de executivos de elite para 
saber como os diferentes tipos de saída não voluntária influenciam as oportunidades de 
carreira de um ex-CEO. Demissões por justa causa, por exemplo, como desempenho 
insuficiente ou conduta imprópria, tornam mais difícil conseguir lugar num conselho de 
administração do que a chefia executiva em outra companhia.   
 
A análise dos autores sobre as barreiras organizacionais que caracterizam determinadas 
companhias ou setores é igualmente interessante. Eles partem da tipologia de um leque de 
culturas que abrange "equipes de beisebol", "academias", "clubes" e "fortalezas". Isso 
proporciona uma perspectiva renovada sobre um dos mais delicados temas do mundo dos 
negócios. Sonnenfeld e Ward descrevem como, em setores caracterizados, por exemplo, por 
culturas do tipo "equipe de beisebol", como os de software ou entretenimento, um fracasso é 
superado com maior facilidade, porque nessas áreas há constantes mudanças e movimento de 
executivos entre companhias.   
 
O que o livro oferece de melhor são reflexões pessoais de líderes, famosos ou anônimos, que 
falharam e deram a volta por cima. "No dia em que fui demitido, fiquei em lágrimas", diz David 
Neeleman, fundador e CEO da JetBlue Airways, que em 1994 foi demitido da Southwest 
Airlines, que tinha adquirido sua primeira companhia, a Morris Air. "Fiquei furioso e... 
determinado a fazer algo melhor do que a Southwest. Mas com nove crianças em casa, minha 
mulher achou que não havia necessidade de voltar imediatamente à ativa."   
 
O livro seria melhor se incluísse um número ainda maior dessas amostras introspectivas. Os 
autores freqüentemente saltam rapidamente de um nome famoso para outro, e as histórias 
podem soar repetitivas. Também se apóiam bastante em material não inédito. Exemplos como 
os de Martha Stewart e Jeffrey Katzenberg soam excessivamente familiares.   
 
Alguns leitores estranharão o freqüente emprego da palavra "heróica" para descrever a 
"missão" e a "estatura" dos CEOs. Essa terminologia grandiosa poderá agradar a algumas das 



"vítimas", mas são adjetivos difíceis de engolir numa época de executivos manchados por 
escândalos e remunerados extravagantemente.   
 
Ainda assim, apesar de a linguagem ser por vezes inflada, "Firing Back" argumenta 
persuasivamente sobre os danos psicológicos resultantes das demissões, e repercutirá entre 
leitores cujas carreiras sofreram reveses. Muitas identidades de líderes ficam intimamente 
relacionadas com as empresas que dirigiram. E pelo fato de suas demissões serem com 
freqüência decididas por um grupo de pessoas (o conselho de administração), as vítimas têm 
possibilidade reduzida de racionalizar o evento como devido ao capricho de um diretor injusto. 
"Some-se a isso a ofuscante publicidade que cerca a saída pública de um líder", escrevem os 
autores, "e a realidade... torna-se inescapável". Felizmente, pode haver um caminho de volta.   
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