
Segundo o historiador Paul Johnson, com exceção de Jesus
Cristo, Xapoleão foi o indivíduo sobre quem existe o

maior número de livros publicados. Há uma lenda segundo a
qual o general classificava seus comandados em quatro tipos:

Aos inteligentes com iniciativa, Napoleão atribuía fun-
ções de comandantes gerais e estrategistas. Os inteligentes
sem iniciativa ficavam como oficiais que recebiam ordens
superiores e as cumpriam com diligência. Os ignorantes
sem iniciativa eram colocados nas frentes de baralha. Os
ignorantes com iniciativa eram dispensados.

Passados mais de 200 anos da época de Napoleão,
proponho aos empreendedores e executivos leitores
desse artigo um exercício para análise em suas empre-
sas. Classifique seus subordinados segundo os quatro
tipos supostamente propostos pelo grande general. Essa
classificação, naturalmente, irá gerar uma pirâmide na
qual a diretoria e a alta gerência devem compor o ápice,
seguindo-se os gerentes, responsáveis por departamentos,
encarregados, assistentes. Na base, estariam os operários e

auxiliares de menor nível.
Ao que tudo indica, ;i pirâmide imaginada repre-

sentaria a maioria de nossas empresas. Assumindo essa
classificação, poderemos concluir que uma empresa só de
diretores estrategistas por certo não vencerá batalha algu-
ma. Alguém tem que estar no front. Gerentes obedientes
sem estratégias definidas também não vencem uma guer-
ra, por lhes faltar objetivos assumidos participativamente.
Funcionários, por mais dedicados que sejam, sem coman-
do ou chefia e sem direcionamento também não podem
ter sucesso cm seu trabalho.

A conclusão que se nos apresenta como correta é que
precisamos dos três primeiros tipos de colaboradores,
para que possamos vencer os desafios do mercado com-
petitivo em que vivemos.

Assim como fazia Napoleão, devemos nos livrar o
mais rápido possível dos ignorantes com iniciativa, porque
eles poderão trazer grandes prejuízos, fazendo a empresa
perder bons clientes, bons fornecedores e bons funcioná-
rios. São os ignorantes com iniciativa que fazem produtos
e serviços sem qualidade, porque resolvem alterar proces-
sos definidos. Também podem negociar um contrato de
compra ou venda, assumindo produtos, preços e prados
prejudiciais ã empresa. Um ignorante com iniciativa é,
portanto, um grande risco.

Este exercício termina com uma pergunta. E sua
empresa, como está? Você consegue identificar nela os
quatro tipos do exército de Napoleão? E o que faz com
cada um deles? Será que sua empresa ainda mantém igno-
rantes com iniciativa?
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