
A que comando
você responde?

Ambiente corporativo comporta tipos diferentes de
comando. Em qual dessas situações o leitor se encaixa?

• DANIEL LIMA

Quem está acima de você na hie-
rarquia corporativa é seu patrão,
seu chefe-patrão, seu chefe-

companheiro ou seu companheiro de
trabalho? Responda, responda, res-
ponda sem vacilação. Não tente se en-
ganar. Nem se iludir. Mas, não seja
precipitado. A indagação parece tão
simples quanto a resposta. Entretanto,
dependendo da cultura individual dos
colaboradores, a resposta estará so-
brecarregada de subjetividades.

Em situação normal, patrão é aque-
le que tromba eventualmente com vo-
cê no ambiente de tra-
balho mas não faz
praticamente na-
da. Nem cuidar da
empresa dá conta.
Vive de status.
Tem lá seus métodos de mover moi-
nhos de vento para a energia de resul-
tados econômicos e financeiros. En-
tretanto, com esse perfil, o perfil de
patrão, dificilmente conseguirá esten-
der por muito tempo o histórico do
empreendimento, porque as porteiras
vão se fechar.

Quem se considera patrão é porque
entende que o mundo corporativo é
feito de camadas estanques de coman-
do. Tem, portanto, a primeira, a se-
gunda e a última palavra. O que diz, é
lei. E estamos conversados. Precisa
lembrar a todo momento que é o pa-
trão, maior prova da avacalhação hie-
rárquica, portanto. Aliás, usa e abusa
da proeminência. Adora dizer que é o
patrão. Se não de forma frontal, pelo
menos nas frases soltas, nas insinua-
ções. É freqüentador assíduo dos des-
vãos éticos, portanto. Exagera na do-

se da superestimação do quadradinho
mais elevado do organograma. Geral-
mente carrega a outros ambientes a
insígnia na lapela do inconsciente.

Os patrões geralmente são mal vis-
tos pelo simples fato de se comporta-
rem como patrões. E o que é compor-
tar-se como patrões? É fugir da solida-
riedade funcional que todo colaborador
aprecia. Aliás, para deixar de ser visto
como patrão nem precisa ser solidário
explicitamente, inquietando-se com
eventuais dificuldades. Basta que seja
respeitado pela competência de habili-
dades profissionais para que todos se
sintam confiantes de que aquela porta

estará aberta a novas incursões e que,
portanto, não se correrá o eterno risco
de uma importante atividade da empre-
sa viver em sobressaltos. O pior dos pa-
trões é o patrão que fica de papo para o
ar. É explorador indecoroso. Desquali-
ficado, portanto. Para a sociedade,
quanto mais boa-vida for o patrão,
mais a inquirição se robustecerá. Afi-
nal, como consegue tanto com tanto
tempo livre?

Seu comando é assim? Se for, você
está simplesmente numa enrascada de
dar dó. Principalmente se precisar do
emprego, raro nestes dias. Obedecer a
patrão incompetente ou preguiçoso é
o pior dos mundos corporativos. Tal-
vez até pior que temporariamente es-
tar desempregado. Mas, quem sabe,
com muita reza, você encontre não
um patrão na próxima companhia,
mas pelo menos um chefe? Um chefi-

nho que, mesmo com cara de patrão
frustrado, não se iguale ao patrão ma-
terializado, principalmente pelo barro
da genealogia de mando.

Afinal, o que é chefe? Chefe tanto
pode ser o extrato do patrão como, se
experiente, paciente, colaborativo,
aproximar-se do modelo mais atuali-
zado de comando, que pode ser resu-
mido como chefe-companheiro de tra-
balho. Os chefes que já passaram pelo
estágio de colaborador são mais gene-
rosos e compreensivos. Sabem, por
experiência própria, o que pode ser
feito com mais qualidade e agilidade e
o que requer mais cuidados. Chefe que
tenha vindo diretamente de ramais
protegidos dos patrões, que jamais co-
nheceu o cotidiano corporativo geral-
mente muito distante dos livros de ad-
ministração de teóricos ultrapassados,
chefe desse estilo são um saco.

Pior que patrão que precisa lem-
brar objetivamente ou dissimulada-
mente que é patrão, só mesmo chefe
que usa da mesma artilharia, porque é
caricatura de patrão. Como travestis,
que exageram nos trejeitos, chefe-pa-

trão é extremamente
pernóstico. No fun-
do, no fundo, teme

que despenque para a
condição de desempre-

gado. Como caiu de pára-
quedas no ambiente de trabalho, sus-
tenta-se de qualquer modo com o aval
tácito do patrão.

Chefe que tenha vindo de baixo,
que ralou para valer, que conheceu
minúcias da atividade dos colabora-
dores, chefe assim é mais compreen-
sível. Muitos têm intenções de galgar
postos, o que é natural porque o regi-
me capitalista e as demandas socioe-
conômicas praticamente atiram-nos
na arena da competitividade corpora-
tiva. Chefe desse modelo é mais equi-
librado, mas nem por isso despreten-
sioso ou permissivo demais aos cola-
boradores.

Companheiro de trabalho que ocu-
pa posto de comando de equipe é uma
raridade no mercado porque sua atua-
ção se confunde com a dos colabora-
dores. É pau para toda obra, dentro do
foco de responsabilidade por resulta-



dos que o empreendimento exige.
Multifuncional, não só sabe na teoria
mas conjuga na prática todos os ver-
bos que sintetizam a excelência de
atributos que fazem a diferença ao fi-
nal de cada jornada. Preocupa-se se-
não em saber, pelo menos em aproxi-
mar-se do conhecimento específico
dos colaboradores mais próximos e
mais estratégicos para a operacionali-
dade dos trabalhos. Facilita a tarefa de
todos. Mantém o entusiasmo sem abrir
mão da crítica. Mesmo que eventual-
mente exaspere-se, não deixa a peteca
da motivação cair na seqüência.

Não pensem, entretanto, que com-
panheiro de trabalho deva ser uma
docilidade, uma permissividade e
uma morosidade capazes de provocar
revolta se eventualmente for demiti-
do. Firmeza, presteza, empenho, eis
alguns dos predicados que deve ter

para provocar reações de solidarieda-
de diante de eventual injustiça.

Bem, diante dessas breves defini-
ções, com quem o leitor convive no
ambiente corporativo? Se for o pa-
trão tradicional, das duas uma: ou
troca de emprego ou provavelmente
trocará de família, porque é impossí-
vel submeter-se indefinidamente aos
caprichos de quem tudo quer sem dar
nada em troca, exceto o salário no fi-
nal do mês. Alguém pagará o pato
por isso. E geralmente é a família. Se
for o chefe de viés patronal, a dife-
rença não será nada expressiva. Tal-
vez, de verdade, a emenda seja pior
do que o soneto. Ou seja: faça algu-
ma coisa também para cair fora por-
que não lhe restará a desculpa nem
de que "afinal, dono é dono", que
quebra um galho para os patrões. Se
for chefe de viés colaborativo, agra-

deça aos céus porque seu dia será
menos extenuante, mais construtivo
e, provavelmente, o empreendimento
terá vida mais longa, mais consisten-
te, e, quem sabe, você possa galgar
novos postos.

Agora, se quem estiver acima de
você for um companheiro de traba-
lho, trate de preservá-lo. E tome cui-
dado, muito cuidado, para não con-
fundir eventuais exceções de atuação
dele como chefe-companheiro, chefe-
patrão ou mesmo patrão. Afinal, en-
tenda que, quem tem responsabilida-
de adicional em qualquer trabalho de
equipe, tem todo o direito de, de vez
em quando, deslocar-se da zona
transparente do companheirismo. Afi-
nal, ninguém é de ferro.

Como é? Já sabe que quem está aci-
ma de você é patrão, chefe-patrão, che-
fe-companheiro ou companheiro? •
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