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Professor de Yale diz o que os grandes líderes fazem para se reerguer depois de um desastre 
na carreira. 

O professor Jeffrey Sonnenfeld, que dirige um centro de estudos sobre liderança na 
Universidade Yale, nos Estados Unidos, acompanha de perto o entra-e-sai de executivos em 
grandes empresas. Em 2004, ele foi eleito um dos principais estudiosos da questão da 
liderança no mundo dos negócios pela revista americana Fast Company. Recentemente, lançou 
o livro Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disasters (algo como Dando a 
Volta por Cima: como os Grandes Líderes se Recuperam Depois de Desastres na Carreira), 
ainda sem tradução no Brasil, em parceria com seu colega Andrew Ward, da Universidade da 
Geórgia, também especializado em liderança.  

O livro inspira-se, em boa medida, em sua experiência profissional. Em 1997, Sonnenfeld foi 
acusado pela polícia de praticar vandalismo na Universidade Emory, na Geórgia, também nos 
EUA, onde trabalhava na época. Um vídeo usado como evidência parecia mostrar que 
Sonnenfeld depredava as paredes da instituição. Ele chegou a ser impedido de entrar na escola 
até para retirar seus pertences pessoais. Ao final, seu envolvimento no episódio não foi 
comprovado. Ele acabou por deixar a escola e a processou por perdas e danos. Em 2001, foi 
contratado por Yale, onde trabalha até hoje, e renasceu profissionalmente. 

JEFFREY SONNENFELD  

QUEM É 
Jeffrey Sonnenfeld, de 52 anos, 
graduou-se em Psicologia pela 
Universidade Harvard, nos 
Estados Unidos, onde fez também 
o MBA e o doutorado em 
Administração  
 
O QUE FAZ 

É consultor de empresas como 
American Airlines, JP Morgan 
Chase, General Electric e IBM. É 
presidente do Chief Executive 
Leadership Institute da Universidade Yale, um centro de 
estudos sobre liderança no mundo dos negócios, nos EUA. É 
autor de seis livros de administração de empresas  

 

ÉPOCA - Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando são 
demitidas?  
Jeffrey Sonnenfeld - O maior erro é fingir que não houve nada, é negar a situação e ter 
vergonha do que aconteceu. O segundo erro é remoer a tristeza causada pela demissão. Em 
geral, as pessoas costumam se sentir humilhadas e hostilizadas. Colocam-se no papel de 
vítimas de uma decisão injusta, e isso impede que elas reajam. O terceiro erro é ficar 
paralisado. Nessas horas, os amigos dão conselhos bem-intencionados, mas que não 
costumam funcionar. Dizem coisas como "siga sua vida", "recolha os cacos", "amanhã é um 
novo dia". São clichês perigosos. O fundamental para não entrar em depressão é agir. O 
empenho e a dedicação para agir são muito importantes. Não é o momento de tirar férias. 

ÉPOCA - O senhor poderia dar um exemplo de quem teria agido errado numa hora 
dessas?  
Sonnenfeld - Um ótimo exemplo é Carly Fiorina (ex-presidente da HP, demitida em 2005). 
Durante a fase final de sua gestão na HP, ela negava, contra todas as evidências, a existência 
de uma crise com os membros do conselho de administração.  



Depois de sua demissão, procurou se mostrar como vítima. Atribuiu sua demissão ao 
machismo predominante na empresa. Em vez de recorrer a sua rede de relacionamento, sumiu 
de circulação. Seu livro Tough Choices (Escolhas Difíceis, em português, ainda não publicado 
no Brasil), no qual relata sua passagem pela empresa, não está vendendo bem. 

ÉPOCA - Qual é a melhor atitude a tomar para não cair no mesmo erro? 
Sonnenfeld - O primeiro passo é reconhecer que o estresse existe e deve ser tratado. Ele 
pode ser um elemento de motivação. Feito isso, o indivíduo deve ativar sua rede de contatos. 
É importante se associar a pessoas que acreditem nele e possam ajudá-lo. O terceiro passo é 
limpar o nome. O público precisa saber o motivo da demissão. Se o sujeito fez, de fato, 
alguma coisa errada, deve pedir desculpas sinceras. O quarto passo é mostrar que a demissão 
não afetou sua capacidade de atingir resultados. Ela pode até ter afetado a reputação, mas 
não a maneira como você faz o trabalho. O quinto passo é não se guiar pelo passado e 
encontrar uma nova missão para o futuro. O fracasso não é o fim da linha. É o começo de um 
novo sucesso.  

ÉPOCA - Quem é demitido porque não atingiu bons resultados pode se tornar 
confiável de novo? 
Sonnenfeld - Isso é difícil, mas é possível. Depende da gravidade do erro. Se a pessoa tomou 
uma decisão equivocada baseada em informações incorretas, pode esclarecer o erro mais 
tarde. O fracasso não é necessariamente algo ruim. As pessoas aprendem errando. Todos os 
grandes empreendedores erraram em algum momento de sua vida. Em geral, os líderes que 
não escondem seus erros inspiram mais confiança que aqueles que preferem não admiti-los. 

ÉPOCA - Isso vale mesmo quando o erro é causado por uma questão moral? 
Sonnenfeld - A empresária americana Martha Stewart (apresentadora de programas de 
decoração na TV e fundadora do grupo Omnimídia, da área de comunicações), por exemplo, 
conseguiu controlar os estragos. No mesmo dia em que foi acusada de ter lucrado com 
informações privilegiadas em operações na Bolsa de Valores de Nova York, publicou anúncio de 
uma página em grandes jornais americanos para se defender. Também lançou um site na 
internet para dialogar com o público. Assim, quando foi condenada pela Justiça, o público ficou 
consternado e continuou a comprar seus produtos. Durante o escândalo, houve dias em que 
sua revista vendeu mais que o Wall Street Journal. Quando ela saiu da prisão, voltou a ser 
apresentadora de TV. 

ÉPOCA - O senhor compara os presidentes de empresa a heróis. Não é um exagero? 
Há muitos executivos envolvidos em escândalos financeiros e eles recebem salários 
bem maiores que os demais funcionários, mesmo os executivos... 
Sonnenfeld - Não quero dizer, em absoluto, que a sociedade deva celebrar um presidente de 
empresa como herói. Uso a palavra herói como uma metáfora para explicar o que se passa 
dentro da cabeça dos líderes empresariais. O que acontece é que os presidentes de empresa 
têm um desejo de imortalidade. Querem deixar um legado para a sociedade. É um conceito 
elaborado com base na psicanálise. Esse desejo não é exclusivo dos presidentes de empresa. 
Políticos, esportistas, engenheiros, pilotos de avião, qualquer um pode pensar assim. 

ÉPOCA - O senhor foi acusado de vandalismo na Universidade Emory. Foi impedido de 
entrar no campus. O caso ganhou destaque nacional nos Estados Unidos. Hoje, é um 
acadêmico respeitado internacionalmente. O que tem a dizer sobre isso? 
Sonnenfeld - Infelizmente, estou impedido de falar sobre o assunto, em razão do contrato 
que firmei com a Universidade Yale.  

Fonte: Época, n. 462, p. 66-68, 26 mar. 2007. 


