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Há duas semanas, Sir Alan Sugar disse a célebre frase "você está demitido" para três dos 
quatro finalistas do programa "O Aprendiz". Quase nove milhões de pessoas no Reino Unido 
ficaram de boca aberta diante de seus aparelhos de TV, chocadas com o poder dessas 
palavras. 
 
A maioria de nós telespectadores conhecemos o gosto do fracasso. Também sabemos como 
umas poucas palavras vindas de um chefe podem estragar nosso dia, a semana ou a carreira 
Mesmo assim, poucos ouvirão essa frase. Ninguém nos escritórios, na verdade, diz: "Você está 
demitido". Em vez disso, todas as mordidas que recebemos são como Lady MacBeth: "Pareça 
uma flor inocente, mas seja a serpente que está sob ela". 
 
Agora, se a superfície floral torna ou não a mordida menos ruim, isso é um ponto a ser 
discutido. A "flor" pode esconder a serpente na primeira vez que você a encontra, mas assim 
que alguém a identifica, passa a evitar contato com ela De fato, para ampliar ainda mais a 
metáfora, saí reconhecendo uma variedade botânica dessas "flores perigosas" que brotam no 
local de trabalho e aqui seguem em ordem ascendente de periculosidade: 
 
- "Eu disse à garota que está em período de experiência que ela é uma pessoa a ser imitada". 
Esta pequena "flor" provoca um dano imediato, mas o efeito é pequeno e de curta duração. 
 
- "Inscrevi você em um treinamento de diversidade na quinta-feira". Esta também tem um 
efeito negativo instantâneo sobre o estado de espírito, que se agrava caso haja qualquer 
implicação de que você foi escolhido porque precisa especialmente desse treinamento. 
 
- "Você já pensou em .„" não é uma maneira de apresentar uma idéia útil, é uma forma de 
dizer você poderia muito bem ter pensado nisso e é um idiota por não ter feito. "Qual é a idéia 
por trás disso?" é do mesmo calibre, mas ainda pior se implicar que não havia idéia nenhuma  
 
"Eu sempre admirei muito o seu trabalho..." é uma frase que vem seguida do MAS, que leva a 
alguma coisa terrível que você fez, e a implicação disso é que agora eles acham que você é um 
idiota O fato de que eles o admiravam não ameniza o quanto eles estão descontentes com 
você agora Pelo contrário, só piora a situação. 
 
- "Você estava na reunião?". Essa frase pode ser interpretada de duas maneiras, ambas ruins. 
Ou você estava na reunião, na qual passou em branco. Ou você não estava, pergunta que vai 
deixá-lo paranóico e se perguntando por quê é sempre excluído quando coisas importantes 
estão sendo decididas. 
 
"Eu sei que você se esforçou neste projeto..." é o oposto do elogio pelo empenho. É um 
prelúdio terrível para ser informado de que o projeto está sendo cancelado. 
 
- "Primeiro as boas notícias". Essa frase é fatal porque as notícias ruins poderão sertão ruins 
aponto de você perder o escalpo. 
 
- "Eu pedi a fulano para trabalhar com você nesse projeto. Ele é muito experiente e tenho 
certeza de que vocês formarão uma grande equipe". Isso significa que eles acham que você 
vai falhar e portanto vão colocar alguém para ficar de olho em você o tempo todo. 
 
- "Meu Deus, aquilo foi demais!". Você não foi demais, você foi de uma estupidez monumental; 
na verdade, você pode ter acabado de cometer suicídio em sua carreira 
 
-"Podemos ter uma palavrinha?". Em quatro palavras, o interlocutor informa que alguma coisa 
muito ruim vai acontecer com você. Esta frase catapulta você direto para os dias de estudante 
é o equivalente nos escritórios a frase "o diretor quer falar com você". 
 



- "Podemos conversar? Você estará por aí mais tarde?". Esta é um pouco pior que a anterior, 
uma vez que você terá que esperar o dia inteiro com a sensação horrorosa de que algo terrível 
vai acontecer antes de você ir embora para casa 
 
- "Você está bem?" No escritório, todos devem parecer bem o tempo inteiro. Se você falhou 
nisso, alguma coisa vai mal Uma versão um pouquinho melhor desta é "Você parece estar 
precisando de férias" ou "Você parece cansado". O que significa que você não está dando 
conta do serviço e que parece velho e feio também. 
 
- "Eu sei que você tem estado sob muita pressão ultimamente". Isso é imperdoável, uma vez 
que: 1) Confirma que a vida vem lhe dando uma surra recentemente. 2) Significa que você 
não está lidando muito bem com isso. E então, apesar de 1 e 2, o interlocutor está 
caminhando para um MAS que dará uma outra surra em você. O que, devido às pressões que 
você vem sofrendo, o levará a não agüentar. 
 
Eu entendo que essas exposições "botânicas" são apenas o começo. Mas acredito que uma 
coleção dessas é valiosa para nos ajudar a navegar no moderno ambiente de trabalho. 
Portanto pretendo prosseguir com ela Eu ficaria muito agradecida se os leitores me enviassem 
suas próprias espécimes venenosas para que eu possa publicar uma lista atualizada no devido 
momento. 
 
Entretanto, acho que na mais mortal de todas as flores não preciso da ajuda dos leitores. Ela 
diz em 11 palavras o que Sir Alan disse na semana passada a Claire, Alex e Helen em apenas 
três: "Eu pedi a alguém do RH que se junte a nós". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jun. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


