
Como ser um
BOM CHEFE

quando a economia vai mal
ROBERTI. SUTTON

momento é difícil para todo chefe que conheço. Medo
e paranoia correm soltos — e não só no mercado fi-
nanceiro, mas no local de trabalho também. Semanas
atrás, um executivo de uma firma de serviços profissio-
nais me contou, abatido, o doloroso que fora mandar
10% do pessoal embora, e como vinha lutando para
consolar e inspirar quem ficou. Quando pedi a um
amigo em comum, presidente de uma empresa de
manufatura, que fosse "dar uma força" ao angustiado
executivo, ele prontamente se dispôs a ajudar. Con-

fessou, no entanto, que estava lutando contra os próprios demônios, pois acabara de
fazer um corte de 20% na folha.

Não foi coincidência encontrar dois amigos passando por dificuldades tão pare-
cidas; poucas organizações parecem ter escapado do problema. Até em empresas
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sabidamente humanas, muitos chefes
foram obrigados a passar o facão. A
americana NetApp, primeira coloca-
da no ranking "100 Best Companies
to Work For" da revista Fortune em
2009, anunciou a demissão de 6% dos
funcionários menos de um mês depois
da publicação do ranking. A Google,
que ficou em primeiro lugar em 2008,
cortou centenas de vagas em tempo in-
tegral. E a necessidade de demitir não
é a única coisa que faz o momento pés-
simo para quem é chefe. Onde não hou-
ve cortes, o pessoal desconfia que ha-
verá, e a apreensão resultante traz de-
safios próprios. O presidente de uma
empresa do setor de tecnologia com
quem trabalhei por vários anos se sen-
tiu compelido a informar ao pessoal,
por escrito, que não só não havia pla-
nos de demitir, mas que a empresa iria
contratar bem mais gente no ano se-
guinte. De pouco serviu. "Por mais que
eu diga que estamos seguros, o pessoal
continua a perguntar quando vai haver
demissões", desabafou. Mesmo quando
o emprego está comprovadamente garantido, há frustrações
menores, mas reais: redução de salários, corte de verbas, sus-
pensão de projetos.

O resultado é que a maioria dos chefes — como o leitor,
talvez — está pisando em um terreno difícil, às vezes des-
conhecido. Munido de habilidades e de abordagens burila-

das durante um longo período de
expansão econômica, o líder hoje vê
seu papel definido por uma pergunta
inesperada: como administrar o pessoal
quando o medo está no ar, a confiança
está em queda e tudo indica que o ca-
minho à frente seguirá acidentado por
muito tempo? Não foi essa a função
que a maioria dos executivos e gestores
aceitou ocupar, e alguns não estarão à
altura do desafio. O objetivo deste ar-
tigo é ajudar aqueles que querem estar.
Primeiro, mostrando por que é tão di-
fícil ser um bom chefe e, em seguida,
descrevendo, em sua essência, aquilo
que os melhores líderes fazem quando
a coisa vai mal.

Combinação tóxica
Sejamos claros: ser um ótimo chefe
nunca é fácil, nem quando o momento
econômico é bom. É difícil, em parte,
por causa de uma infeliz dinâmica natu-
ralmente presente em relações em que
há desigualdade de poder. Estudos con-
firmam o que muitos de nós há muito

suspeitávamos: quem tem autoridade sobre outras pessoas
tende a ficar mais egocêntrico e menos atento às necessidades
dos outros, bem como àquilo que fazem e dizem. Em si, já é
algo ruim. E a situação se complica porque os gestos e o discur-
so autocentrados do líder são esquadrinhados pelos seguidores.
Juntas, essas tendências criam uma combinação tóxica que
merece um exame mais detido.

Para entendermos a primeira metade da dinâmica — que
o chefe tende a ignorar o ponto de vista dos seguidores —, ve-
jamos o "experimento das bolachas" relatado pelos psicólogos
Dacher Keltner, Deborah H. Gruenfeld e Cameron Anderson
em 2003. No estudo, equipes formadas por três alunos tinham
de escrever uma breve dissertação. Dois integrantes de cada
equipe foram escolhidos aleatoriamente para redigir o texto. O
terceiro membro avaliaria o material e definiria o pagamento
dos outros dois, o que na prática fazia deles seus subordina-
dos. Cerca de 30 minutos depois de iniciado o trabalho, uma
pessoa trazia um prato com cinco bolachinhas — uma pausa
bem-vinda que era, na verdade, o foco do experimento. Era
esperado que ninguém pegasse a última bolacha, e assim foi.
Afinal, seria falta de educação. Mas e a quarta bolachinha
— que podia ser pega sem maiores explicações nem constran-
gimento? O que se viu foi que uma pequena dose de poder
tem considerável efeito. Os "chefes" não só tendiam a pegar a
quarta bolacha, como também a exibir sinais de "desinibição"
ao comer, mastigando com a boca aberta e espalhando miga-
lhas por todo lado.
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É um experimento despretensioso,
mas que ilustra admiravelmente uma
conclusão tirada por vários outros es-
tudos. Quando alguém — seja qual for
sua personalidade — exerce poder, a
capacidade de mandar nos outros leva
a pessoa (1) a se concentrar mais naqui-
lo que ela própria precisa e deseja; (2) a
dar menos atenção àquilo que os outros
precisam, desejam e fazem; e (3) a agir
como se regras expressas e implícitas
que os outros devem seguir não vales-
sem para ela. Para piorar, muitos che-
fes são vítimas de uma forma correlata
de intoxicação pelo poder: achar que
estão cientes de todo desdobramento
importante na organização (ainda que
desconheçam fatos cruciais). Esse mal
é chamado de "falácia da centralidade":
a tese de que, por ocupar uma posição
central, a pessoa automaticamente
sabe de tudo o que é necessário para
exercer uma liderança eficaz.

Vejamos, agora, a outra metade da di-
nâmica: o fato de que os seguidores gas-
tam uma imensa energia observando,
interpretando e se preocupando com
tudo o que o chefe faz, por menor e mais
inocente que seja o gesto. É um traço há
muito observado no mundo animal. Estudos com bandos de
babuínos mostram que o indivíduo típico checa a cada 20 ou 30
segundos o que o macho alfa está fazendo. E, embora ninguém
vá conferir o que o chefe está fazendo duas ou três vezes por
minuto, esse desequilíbrio já foi bastante documentado entre
seres humanos. É como diz a psicóloga Susan Fiske: "A atenção
se volta hierarquia acima. A secretária sabe mais sobre o chefe
do que vice-versa, um aluno de pós-graduação sabe mais sobre
o orientador do que vice-versa". Fiske explica: "A pessoa presta
atenção àqueles que controlam seu destino. Na tentativa de
prever, e possivelmente influenciar, o que acontecerá com ela,
a pessoa colhe informações sobre quem detém poder". Além
disso, as pessoas tendem a interpretar de modo negativo aquilo
que o chefe faz. Keltner e colegas relatam que, quando o man-
da-chuva faz algo ambíguo (que não é nitidamente nem bom
nem ruim para os seguidores), é mais provável que os subor-
dinados vejam aquilo como prenúncio de algo ruim. Estudos
correlatos também mostram que, quando se sente ameaçado
pelos superiores, o pessoal hierarquia abaixo não se concentra
no trabalho. A energia da pessoa é desviada para outras coisas:
tentar descobrir o que está acontecendo, lidar com o medo e a
ansiedade — buscando informações na web, por exemplo, ou
se juntando aos colegas para fofocar, reclamar e trocar apoio
emocional. Com isso, cai o desempenho.

Mesmo no melhor dos momentos, o chefe é vítima dessa
combinação tóxica. Já numa crise, os dois lados da dinâmi-
ca são amplificados. Logo, não é só sua imaginação: é mais
difícil, sim, ser um bom chefe quando a economia vai mal.
Seu próprio estresse faz com que você -se feche emocional-
mente, se concentre naquilo que os superiores estão fazendo
e se volte para dentro, para lidar com os próprios medos. A
ameaça maior faz com que os seguidores fiquem ainda mais
atentos a cada gesto seu, buscando pistas sobre aquilo que o
destino lhes reservaria e sobre providências que poderiam
tomar. Além disso, é mais provável que ameaças surgidas em
tempos difíceis sejam reais (e não imaginárias) e que sejam
mais frequentes. Todos os envolvidos são humanos — com
suas fraquezas, suas peculiaridades, seus pontos cegos. O equi-
pamento continua o mesmo, mas é submetido a uma prova
excepcionalmente dura.

O que um chefe bem-intencionado pode fazer para evi-
tar essa combinação tóxica? Pode conscientemente desviar
a atenção de si mesmo e olhar para os desafios e os temores
de seu pessoal. Quem faz isso descobre que em tempos atri-
bulados as pessoas sentem a necessidade aguda — e não raro
ignorada — de quatro remédios: previsibilidade, compreen-
são, controle e compaixão. Meu mentor Robert Kahn e eu
abordamos os três primeiros num artigo de 1987 inspirado
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por líderes excelentes e desastrosos que tínhamos observa-
do durante uma profunda recessão no meio-oeste americano.
Anos depois o colega Jeffrey Pfeffer me ajudou a reconhecer o
quarto item como um antídoto distinto e igualmente crucial
para o estresse organizacional.

Garanta previsibilidade
É difícil exagerar a importância da previsibilidade na vida
das pessoas, algo já demonstrado por vários estudos. O mais
famoso de todos é o de Martin Seligman sobre a hipótese do
sinal de segurança. Seligman observou que, se um aconteci-
mento estressante pode ser previsto, é possível prever tam-
bém a ausência de um acontecimento estressante. Logo, o
indivíduo sabe quando não precisa ficar ansioso ou em estado
de alerta. Seligman fala sobre o papel das sirenes disparadas
quando Londres era bombardeada durante a 2- Guerra Mun-
dial. Tamanha era a confiança nesse sinal que a população se
sentia livre para tocar normalmente a vida quando as sirenes
silenciavam. A hipótese foi reforçada por estudos nos quais
certos animais recebiam um alerta antes de levar um choque,
enquanto outros, não. Os que não eram alertados viviam em
constante estado de ansiedade.

O mesmo vale para choques organizacionais como uma de-
missão em massa. Se o líder der a todos o máximo de infor-
mação possível sobre o que vai acontecer (com cada um, com

A energia que as pessoas estão
dispostas a gastar e a revolta e a
ansiedade que sentem são ditadas
pela disparidade entre suas
expectativas e a realidade.

sua equipe e com a organização como um todo), e quando,
as pessoas vão se preparar como puderem e padecer menos.
Igualmente importante, podem aprender a relaxar na ausência
de tal alerta. Foi esse o raciocínio que levou o presidente de
uma organização sem fins lucrativos a soltar um comunicado à
equipe. Nele, expôs em detalhe o pior dos cenários: o que acon-
teceria se o mercado acionário e as doações não reagissem em
um certo prazo. Mas, enquanto preparava todos para um futuro
que poderia até trazer o corte de empregos, também assumiu
um compromisso: ninguém seria demitido por um período mí-
nimo de três meses. Em outra empresa que conheço, os gerentes
optaram por um corte mais profundo do que o imediatamente
necessário. É que estavam decididos a não mandar mais gente
embora logo em seguida e, com isso, criar o inquietante receio

de que haveria mais demissões. Depois do corte avisaram que,
embora no futuro talvez fosse preciso despedir mais gente, nin-
guém perderia o emprego por pelo menos seis meses.

Garantir maior previsibilidade é, em grande medida, questão
de reduzir o aparentemente aleatório. Há, é claro, momentos
em que a pessoa quer a surpresa, quer o novo. A maioria de
nós chega a um ponto da vida em que, nas palavras de Arthur
Conan Doyle, abomina a monótona rotina da existência. O mo-
mento atual não é um deles. Também é importante saber que
o que será visto como surpresa ou rotina, como justo ou injusto,
é ditado pelas particularidades da história da organização. Infe-
lizmente, quanto melhor a empresa tiver tratado o pessoal no
passado, mais ferido ele ficará com demissões, corte de salários
e outros golpes. Quando teve de enxugar a folha, em 1986, a
Advanced Micro Devices — que a certa altura se vangloriara
da política de não demitir e acusara de "miopia e misantro-
pia" quem recorria a cortes — enfrentou uma revolta e um
desespero que muitos acharam desmedidos. Houve uma reação
igualmente intensa quando outras empresas tradicionalmente
humanas — Levi Strauss e Hewlett-Packard vêm à mente — fo-
ram obrigadas a demitir. Enquanto isso, empresas habituadas a
tratar o pessoal como mera despesa e a expulsar quem está so-
brando ao primeiro sinal de crise parecem escapar praticamente
ilesas. Afinal, é isso que seu pessoal espera. Um estudo realizado
em 2006 em 3.080 locais de trabalho no Canadá por Christopher

Zatzick e Roderick Iverson mostrou que um corte
na folha tinha efeito mais negativo sobre a produ-
tividade em organizações de "alto envolvimento"

— onde as pessoas tinham mais responsabilidades e
maior poder para decidir, e onde a ênfase em tratar
o pessoal bem era maior do que na empresa típi-
ca. Zatzick e Iverson também descobriram que a
produtividade sofrera a maior queda em empresas
que no passado foram humanas, mas que tinham
destroçado as expectativas do pessoal com um gol-
pe duplo: cortar muita gente e abandonar práticas
de alto envolvimento no trabalho. A energia que
as pessoas estão dispostas a gastar e a revolta e a
ansiedade que sentem não resultam simplesmente

de sua realidade objetiva; a reação é ditada pela disparidade
entre o que esperavam e o que realmente ocorre.

Aumente a compreensão
Se previsibilidade significa saber o que vai acontecer, e quando,
a compreensão envolve o porquê e o como. Aqui, o princi-
pal conselho é assegurar que toda mudança importante seja
acompanhada de uma explicação sobre sua necessidade e o
impacto que terá, com o máximo de detalhe possível. Esse
conselho também é fundado em estudos psicológicos: o ser
humano reage reiteradamente de forma negativa àquilo que
não é explicado. O efeito é tão forte que é melhor dar uma
explicação que desagrade do que não dar explicação nenhuma

— desde, é claro, que a explicação dada seja plausível.
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Fuja do "Cone do Silêncio"
ODO trabalhador

sabe quando é ho-

ra de começar a se

preocupar: quando

os chefes começam

a se reunir a portas

fechadas, decidindo

sabe-se lá o quê e deixando escapar o

mínimo de informação possível. Como

chefe» parte desse trabalho de "basti-

dores" pode ser inevitável. Saiba, no

entanto, que isso pode aumentar ainda

mais a sensação de imprevisibilidade,

de incompreensão, de ausência de

controle e de indiferença por parte

da gerência, o que no finai tornará as

coisas mais difíceis para todos,

NÃO SE ESCONDA. Nos piores

casos que já vi, os chefes fugiam do pes-

soal. Por saber que um corte de custos

estava a caminho, não tinham coragem

de encarar os subordinados. Anos atrás,

quando estudávamos o colapso da fabri-

cante de videogames Âtari, eu e colegas

descobrimos que altos executivos da

empresa usavam a porta dos fundos, e

não a entrada principal, para ir e vir

— tamanha era sua determinação de

evitar qualquer contato com o pessoal.

Lembrei desse estudo quando, há

pouco, um chefe que conheço passou

semanas sem dar as caras na empresa

na esteira de uma demissão em massa.

Em cada caso desses, o pessoal inter-

pretou o sumiço da liderança como um

sinal de que algo horripilante estava

prestes a ocorrer. A boataria ganhou

força e uma energia ainda menor foi

aplicada ao trabalho em mãos.

SEJA DISCRETO. É óbvio que a

saída não é exigir que a cúpula passe

menos tempo reunida. Durante uma

crise é imensa a pressão para que a

diretoria tome decisões que exigem um

entendimento comum de fatores em rá-

pida evolução, como situação financeira,

cenários e alternativas, limitações. Em

geral, é impossível permitir uma partici-

pação mais ampla e um escrutínio maior

desse conturbado processo decisório

— o que poderia ferir não só requisitos

legais e éticos de confidencialidade

como também levar a decisões piores

{como mostrou o psicólogo Philip Te-

tlock, quem toma decisões sob exces-

sivo escrutínio tende a escolher o que é

mais fácil de justificar, não o que a seu

ver s o melhor). O vazamento de infor-

mações também pode causar estragos

ou levar a constrangimentos. Foi o que

ocorreu nos EUA com um grande escri-

tório de advocacia em fevereiro de 2009.

Ao telefone, um sócio discutia assuntos

delicados com o diretor de operações

na viagem de trem cia capital americana,

Washington, até Nova York. Quem es-

tava perto ouviu que a firma planejava

demitir muita gente em março. Pelo me-

nos um passageiro deduziu a identidade

da firma depois que o sócio desfiou o

nome de uns 20 candidatos a demissão.

Esse passageiro correu a postar a infor-

mação num blog, A notícia se alastrou

depressa (justiça seja feita, o escritório

prontamente se desculpou pela gafe e

admitiu que era tudo verdade).

CONTE COM SEUS PARES. Al-

gum mistério é claramente inevitável.

E até o mais resiliente dos chefes preci-

sa se afastar um pouco para recarregar

as baterias. Mas não se ausente sem

explicações. O pessoal sabe que há

muita pressão sobre o chefe e não ficará

ressentido com uma pausa ocasional.

Não vá desabafar com as pessoas sobre

seus problemas, pois elas já têm os

delas. Mas o líder e sua equipe gestora

podem, sim, se apoiar mutuamente, e

o chefe estará disponível ao longo do

percurso para falar sobre os temores e

os problemas da equipe.

O segredo é estar profundamente

atento à interpretação dos outros.

Depois de longas reuniões a portas

fechadas, mantenha a porta aberta por

longos períodos. Diga tudo o que possa

ser dito, tanto por escrito quanto pesso-

almente. Esteja presente e visivelmente

a par dos fatos. Mostre afeto e preocu-

pação, mas também todo o otimismo

permitido. Acima de tudo, olhe as

pessoas no olho.
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Um bom chefe também sabe que dar o recado uma única
vez não basta para que um grupo numeroso realmente tenha
uma compreensão dos fatos. Citei acima o presidente da em-
presa de tecnologia cujo pessoal seguia achando que haveria
demissões ainda que a empresa estivesse crescendo. Em vez de
supor que a declaração de que não haveria cortes bastaria até
segunda ordem, o executivo sabia que teria de continuar ba-
tendo na mesma tecla. Buscou, portanto, outras maneiras de
ajudar o pessoal a entender a realidade. "Mostramos os extra-
tos bancários [da empresa] a todos", disse, "para que pudessem
ver onde estavam nossos ativos e como estavam seguros".

Quando a situação está degringolando e o pessoal está agi-
tado, é particularmente difícil fazer novas ideias enraizarem
ou promover um comportamento novo, seja qual for seu grau
de complexidade. Sua função como chefe é conceber mensa-
gens que cheguem a quem estiver distraído, abalado ou in-
clinado a pensar de forma negativa em virtude de qualquer
ambiguidade. Quando o assunto é comunicação interna, seu
lema deve ser "simples, concreta e repetitiva". Peguemos o caso
da tripulação do avião que pousou no rio em Nova York, no
que ficou conhecido como o Milagre do Hudson. Enquanto
o avião descia, os comissários entoavam em uníssono: "Segu-

Quando dá uma má notícia a um
subordinado, o chefe já está num
ponto mais avançado do ciclo
emocional de reacão à notícia.

rem firme, cabeça para baixo, preparem-se". Para conduzir o
pessoal durante uma crise, o líder deve dar instruções claras
e enfáticas como esta. Por uma série de motivos que a ciência
explica, como mostram Chip e Dan Heath no livro Ideias que
Colam, é mais provável que isso leve o pessoal a agir. Os melho-
res chefes que conheço em geral chegaram à mesma conclusão
com base na experiência. A.G. Lafley, o eficaz, humano e sábio
presidente da Procter & Gamble, pertence a essa categoria.
Um de seus conselhos favoritos é manter a coisa "simples [co-
mo na] Vila Sésamo".

Não esqueça: você pode ter gasto uma hora só para redi-
gir certinho um e-mail e muitas horas tentando garantir que
todos os subordinados diretos saibam o que está ocorrendo
e o que podem fazer — mas, ainda assim, é possível que um
deles tenha lido por cima o e-mail e ficado tão perturbado ao
ouvi-lo que a mensagem simplesmente não "colou". Até acho
que Lafley se canse de repetir tantas vezes algumas dessas
mensagens. É, contudo, inteligente o bastante para saber que

sempre há, no recinto, alguém que até então não entendeu a
ideia. Já quem está ouvindo a mesma coisa pela enésima vez
só pode concluir que Lafley está falando sério. Se não estiver
martelando a mesma coisa vez após vez, e não estiver um pou-
co entediado consigo mesmo, é possível que o líder não esteja
repetindo suficientemente o que diz ou que suas mensagens
sejam demasiado complexas.

Dê certo controle
Ninguém embarca numa carreira para se sentir impotente. O
grande sentido do trabalho é produzir resultados e ter impacto.
Daí a profunda frustração das pessoas ao se sentirem de mãos
atadas diante de certos acontecimentos. Quando a economia
vai mal, o chefe talvez não possa dar às pessoas muito contro-
le sobre o que acontece, embora seja importante que todas
tenham o máximo de influência possível sobre o como e o
quando dos fatos.

Mesmo quando a situação é dificílima, um bom chefe acha
maneiras de manter um fluxo de conquistas, por menores
que sejam. Num artigo clássico ("Small Wíns"), o teórico da
organização Karl Weick mostra que um obstáculo apresentado
como grande, complexo ou difícil demais sufoca as pessoas e

deixa todas paralisadas. Já quando o mesmo de-
safio é dividido em tarefas menos hercúleas, as
pessoas partem confiantes para tentar superá-lo.
Um chefe que conheço, de uma empresa em difícil
situação, há pouco lançou uma campanha de ven-
das crucial que, na melhor das hipóteses, permiti-
ria que a empresa aumentasse o salário de todo
mundo e, na pior, provocaria grandes demissões e
talvez até a ruína da empresa. Ambiciosa, a aposta
tinha tudo para paralisar um pessoal já assustado.
Mas, em vez de permitir a choradeira sobre a es-
cala da iniciativa, o executivo foi logo pedindo à
equipe que anotasse, em post-its, toda medida iso-

lada necessária para que a campanha desse certo. Em seguida,
dividiu os papeizinhos em duas categorias — tarefas "fáceis"
e "difíceis" — segundo a opinião da equipe. Isso revelou que
mais da metade eram tarefas fáceis, que podiam ser concluídas
em poucos dias. Em seguida, o líder pediu que um voluntário
assumisse a responsabilidade por cada uma das tarefas fáceis
e que, uma vez concluídas, informasse o grupo inteiro por e-
mail. Além de todo o progresso registrado na semana seguinte,
a leva de e-mails de "missão cumprida" reduziu drasticamente
a ansiedade coletiva do pessoal, aumentou a energia do grupo
e fez todos acreditarem que seria possível dar cabo também
das tarefas duras.

Mostre compaixão
Jerald Greenberg, professor de administração de uma univer-
sidade americana (The Ohio State University), dá indícios con-
tundentes de que a compaixão tem efeito sobre o balanço
em tempos difíceis. Greenberg estudou três fábricas de uma
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mesma empresa no meio-oeste ameri-
cano, todas praticamente iguais; duas
delas (escolhidas aleatoriamente pelos
gerentes) instituíram um corte temporá-
rio (dez semanas) de 15% nos salários de-
vido à perda de um grande contrato. Em
uma delas, o executivo que deu a notícia
foi curto e grosso: "Vou responder a uma
ou duas perguntas, mas depois tenho de
pegar um avião para outra reunião". Na
outra fábrica, o executivo encarregado
de avisar o pessoal deu uma explicação
detalhada e humana, pedindo desculpas
e manifestando remorso. Além disso,
passou uma hora inteira respondendo
a perguntas sobre a necessidade dos cor-
tes, quem seria atingido e que medidas
o pessoal podia tomar para se proteger
e para ajudar a fábrica. Greenberg des-
cobriu dados fascinantes sobre índices
de furtos praticados por funcionários na
empresa. Na fábrica onde foi dada a ex-
plicação sumária, a taxa subiu para mais
de 9%. Já naquela onde o gerente deu a
notícia com compaixão e em detalhes,
subiu para só 6% (na terceira fábrica, na
qual não houve corte de salários, o índi-
ce ficou onde estava, cerca de 4%, duran-
te as dez semanas).

Quando o salário voltou ao normal
nas duas fábricas, a taxa de furtos em
ambas recuou para o patamar origi-
nal de cerca de 4%. A interpretação de
Greenberg é que os operários furtaram
mais nas duas fábricas onde houve cor-
tes para "acertar contas" com a empresa,
e mais ainda na fábrica na qual os geren-
tes não mostraram compaixão porque
o motivo do revide, ali, era ainda maior.
Isso sugere que a compaixão exibida pe-
lo chefe agrega valor à empresa — em
tempos bons e ruins. Além disso, não
custa nada.

A compaixão pode assumir várias formas. No fundo, é algo
tão simples como adotar o ponto de vista do outro, entenden-
do sua ansiedade e fazendo um esforço sincero para consolá-lo.
Uma gerente que acabara de concluir uma segunda rodada de
demissões dividiu comigo uma valiosa lição que aprendera
sobre empatia: quando dá uma má notícia a um subordina-
do, o chefe está, por definição, num ponto mais avançado do
ciclo emocional de reação à notícia. Àquela altura, já pas-
sou pelo choque, pela revolta e pelo constrangimento; já per-
correu mentalmente todos os cenários; tomou decisões; e se

conformou com elas. "É preciso lembrar
que a pessoa do outro lado da mesa es-
tá ouvindo a notícia pela primeira vez
e está só iniciando esse processo", disse
a gerente. Esse indivíduo não só estará
despreparado para lidar com as consi-
derações que o chefe está fazendo, mas
pode ficar estarrecido com a frieza com
que são apresentadas. E, na posição de
chefe, não imagine que a reação inicial
da pessoa vá durar. Essa gerente contou
que funcionários que a haviam abraçado
e dito obrigado às vezes voltavam com
paus e pedras dali a dias, passado o cho-
que inicial. Outros, que tinham reagido
com fúria, vinham se desculpar e, em se-
guida, a abraçavam e lhe agradeciam.

A compaixão é mais importante quan-
do ajuda o outro a preservar sua dignida-
de. Quando demitir e fechar operações é
inevitável, ficar atento às necessidades
emocionais daqueles que saem é essen-
cial tanto para quem vai quanto para
quem fica. Uma das piores coisas que o
chefe pode fazer é criticar ou de alguma
outra forma depreciar quem saiu. Ainda
que acredite ter eliminado apenas o pe-
so morto, dizê-lo vai enfurecer e desmo-
ralizar o pessoal que foi poupado e pode
levar os melhores dentre eles a abando-
nar o barco. Ray Kassar, ex-presidente da
Atari, deixou muita gente revoltada na
década de 1980 quando, depois de um
sério corte, disse aos sobreviventes que
o pessoal fraco tinha saído e que só os
bons haviam ficado. Muitos dos sobrevi-
ventes que entrevistamos achavam que
o corte tivera motivos puramente polí-
ticos e que gente excelente tinha sido
mandada embora.

Infelizmente, nem todo executivo
aprendeu com a gafe de Kassar. Elon

Musk, presidente da Tesla Motors — que fabrica e vende car-
ros elétricos esportivos por cerca de US$ 100 mil cada um

—, cortou cerca de 10% do pessoal em fins de 2008. Embora
tenha tido mais tato do que Kassar, Musk deixou bem claro
que estava cortando os piores. "Uma das medidas que vou to-
mar", escreveu naquele outubro, "é elevar a um nível altíssimo
os requisitos de desempenho na Tesla, o que resultará numa
modesta redução da folha a curto prazo. Isso não significa, é
claro, que quem deixar a Tesla por esse motivo não possa ser
considerado excelente na maioria das empresas — quase to-
dos seriam. Creio, contudo, que a Tesla precisa aderir de modo
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Como ser um bom chefe quando a economia vai mal

mais estrito a uma filosofia de força especial nesse estágio
de sua vida se quisermos ser uma das grandes fabricantes de
veículos do século 21".

A declaração de Musk foi interpretada como equivocada
e destrutiva tanto dentro como fora da empresa. Mas ensina
uma bela lição: antes de soltar uma declaração, pare para refle-
tir como soará aos ouvidos de uma pessoa abalada e sensível.

A marca de um grande chefe
O chefe que aumenta a previsibilidade, a compreensão, o con-
trole e a compaixão para o pessoal permitirá que os funcioná-
rios consigam o máximo em tempos de ansiedade — e con-
quistará a profunda lealdade de todos. Um gestor que garanta
isso tudo será visto como alguém que defende o interesse das
pessoas. É algo bom a ter em mente quando souber que o pes-
soal está se sentindo vulnerável, pois isso influenciará todo ato
seu, por menor que seja. Anos atrás, durante outra crise, dava
consultoria a uma equipe de cadeia de suprimento na Hewlett-
Packard, a SPaM. Na campanha para reduzir custos, a empresa
cortara o suprimento grátis de rosquinhas pela manhã, uma
velha tradição. Na época, o pessoal da SPaM estava trabalhan-
do longas horas e gerando bastante dinheiro para a empresa.
Ficaram todos chateadíssimos no dia em que as rosquinhas
sumiram e muito felizes, orgulhosos e motivados quando o
chefe, Corey Billington, achou uma verba dentro da SPaM pa-

Antes de soltar uma declaração
pare para refletir como soará
aos ouvidos de uma pessoa
abalada e sensível.

ra reinstituir o mimo. Lembro de estar sentado na salinha do
café um dia logo após a volta. Um dos primeiros funcionários
a entrar, que mal me reconheceu, não se conteve ao ver a mesa
farta: "Não é maravilhoso quando o chefe está do seu lado?".

O chefe que faz esse tipo de coisa em geral atua em vários
níveis. Ainda ouço histórias sobre Bill Campbell no comando
da alta equipe da Go, uma atribulada fabricante de computa-
dores portáteis, no começo da década de 1990. Campbell, cari-
nhosamente chamado de "técnico", foi treinador da equipe de
futebol americano da Columbia University na década de 1970.
É muito respeitado no Vale do Silício (hoje, é um dos conse-
lheiros de maior confiança de Steve Jobs). Campbell colaborou
muito para o crescimento de muitas empresas e foi mentor de
dezenas de líderes: da equipe executiva da Google, de um dos
fundadores da Netscape, Marc Andressen, do empreendedor

e capitalista de risco Randy Komisar. Tive uma longa conversa
com Komisar sobre a luta de Campbell para salvar a Go na-
quela época difícil e por que nenhum integrante da cúpula
da empresa saiu, ainda que a situação fosse ficando cada dia
pior. Quando pedi que explicasse o que exatamente Campbell
fazia para ter gente tão leal e empenhada em salvar a empresa,
Komisar soltou uma impressionante lista:
• Quando encontrava alguém, Campbell abraçava a pessoa.
• Campbell estava sempre contando alguma piada que todo
mundo já sabia de cor e salteado, mas o fazia com verdadeira
ternura.
• Sua porta ficava aberta e Campbell falava com qualquer
pessoa, de qualquer nível da empresa, mas sem nunca minar
seus gerentes.
• Recompensava expressamente a lealdade, destacando
quem merecia em apresentações da empresa e promovendo
aqueles que exibiam verdadeiro empenho.
• Para punir a deslealdade e a falta de dedicação, negava
atenção e carinho. Era algo que qualquer um podia sentir.
• Fazia questão de excelência e cobrava isso das pessoas. Pre-
miava o desempenho não com dinheiro, mas com responsabi-
lidades e o status que sua atenção conferia.
• Era um chefe visível.
• Defendia o pessoal e a organização perante terceiros (in-
vestidores, parceiros, concorrentes). Eram histórias que todo

mundo conhecia e repetia até virarem lendas.
Outro capitalista de risco, John Doerr, disse à

revista Fortune: "O Bill se superou na época do
, fechamento da Go. Para ele, o mais importante é

que cuidássemos bem do pessoal, que todo mundo
deixasse o projeto com dignidade". Muitos inte-
grantes da equipe acabaram na liderança de outras
empresas, incluindo VeriSign, Netscape e LucasArt
Entertaínment. Além de todos terem permanecido
fiéis a Campbell durante a luta para salvar a Go, a
maioria, incluindo Komisar, lembra daqueles dias
como um dos melhores períodos de sua vida.

A história de Campbell traz uma lição que mui-
tos chefes costumam esquecer diante do estreitamento da
visão e do desespero causados por tempos económicos difíceis:
perdendo ou ganhando, se acreditar que o chefe está sempre
do seu lado, o pessoal vai voltar para ajudá-lo. Já se achar que
o líder está disposto a descartá-lo à menor oportunidade, pode
voltar para assombrá-lo lá na frente.

Robert I. Sutton (robert.sutton@stanford.edu) éprofessor de
ciência e engenharia administrativas na Stanford University
(EUA), onde foi um dos fundadores do Hasso Plattner Institute
ofDesign e do Stanford Technology Ventures Program. É autor
de Chega de Babaquice! (Campus, 2007) e atualmente escreve
um livro sobre grandes chefes.
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