
COMO
LIDAR COM

O PESSIMISTA
DA EQUIPE

Com o estouro de duas bolhas eco-
nômicas e a maior recessão mun-

dial em praticamente 70 anos, a pri-
meira década deste milênio tem sido
simpática aos pessimistas. Em 2001,
por exemplo, o livro The Positive Power
of Negative Thinking ("O poder positi-
vo do pensamento negativo") virou
best-seller. Neste ano, a revista Time
elegeu o "pensamento negativo" uma
das maiores novidades da psiquiatria
moderna. Alguns economistas, como
Nouriel Roubini, tornaram-se estrelas
nos últimos anos justamente por cau-
sa de seus maus presságios. Ou seja,

Existem táticas para
evitar que o pessimismo
contamine o time sem

ter de crucificar ninguém
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às vezes o pessimismo compensa. "Há
o pessimista que apresenta motivos
racionais válidos embasados em fa-
tos", diz Roderick Kramer, professor
de comportamento organizacional
da Universidade de Stanford. Porém,
acrescenta ele, "algumas pessoas são
pessimistas por disposição inata".

No âmbito das empresas, um dos
problemas do pessimismo é que ele
pode afetar seriamente o moral das
equipes. Por isso, afirmam especialis-
tas, uma atitude consistentemente pes-
simista não deve ser ignorada ou tole-
rada. Mas como lidar com a questão? O
primeiro passo, diz Kramer, é entender
os motivos da negatividade. Algumas
das causas mais comuns são o ressen-
timento (por exemplo, quando a pessoa
foi preterida em uma promoção), um
desejo excessivo de atenção ou - pior
- uma máscara para encobrir a falta de
conhecimento ou capacidade do pro-
fissional para lidar com uma situação
ou uma parte relevante de sua função.

Num caso da Booz & Co., o con-
sultor Rutger von Post enfrentou uma
situação assim com um consultor jú-
nior pessimista. Depois de uma franca
conversa privada, o novato confessou

sua dificuldade. Von Post investiu uma
manhã inteira nele, repassando ponto
a ponto suas dificuldades. O pessimis-
mo evaporou. "Seja lá qual for a fonte
do pessimismo, a chave da solução é
focar no impacto do comportamento
do pessimista no grupo", diz o consul-
tor americano Marshall Goldsmith.

O segundo passo - como foi o caso
de Von Post - é deixar explícito ao pes-
simista que seu comportamento é ina-
ceitável. Explique para ele o impacto
de sua ação. Muitas vezes, o próprio
comportamento passa despercebido
ao pessimista. E não deixe seus co-
mentários criarem raiz. Quando, por
exemplo, o pessimista faz uma ob-
jeção do tipo "esse projeto nunca vai
ser aprovado pelo financeiro", peça
imediatamente alternativas a ele. Ou-
tra forma de contornar o problema
é acrescentar um "mas" ao final da
frase derrotista. "O projeto pode não
passar neste ano, mas no ano que vem
o financeiro terá mais condições de
aprová-lo - vale a pena traçá-lo agora."

Nunca (mas nunca mesmo) con-
fronte o pessimista na frente de todo
o grupo. Isso só serve para acirrar
ânimos e envenenar o ambiente. Po-
rém, não se deve desprezar o poder da
pressão social (quando todo mundo já
flagrou o comportamento negativo do
membro da equipe). "Às vezes, sanções
sociais funcionam melhor do que acen-
sura do chefe", comenta Roderick Kra-
mer. Vale a pena estabelecer normas de
conduta positiva à equipe, pedindo que
ela esteja atenta ao seu cumprimento.

Não se deve confundir, contudo, o
pessimismo renitente com a mera dis-
cordância. É bom e produtivo ter vozes
dissonantes no time. A discordância,
mesmo que cause tensão no grupo, fo-
menta debates e acaba por dar robus-
tez a propostas e projetos da equipe.

Pode ser, enfim, que todas estas
medidas não funcionem, e o pessi-
mista tenha de ser afastado do grupo.
Mas você tentou resolver o problema.
O pior dano que o pessimista causa
é a si mesmo. E ao ajudar a equipe,
você também o estava ajudando.

QUEM SE
ENVOLVE

GANHA MAIS
Pesquisa encomendada

por Bill Gates mostra
que a filantropia é mais
eficaz quando liderada

pelos filantropos

Em 2007, a Fundação Bill & Melin-
da Gates encomendou umestudo

à Foundation Strategy Group para en-
tender por que alguns filantropos são
mais eficazes do que outros. Depois de
mais de 100 entrevistas com grandes
doadores e quase dois anos de trabalho,
Mark Kramer, cofundador da FSG, e o
professor de administração Michael
Porter publicaram seus resultados.
Uma das descobertas é que os filantro-
pos mais eficientes são aqueles que se
concentram na resolução de problemas
específicos e se envolvem diretamente
no processo, com o emprego de todas
as capacidades, conexões e recursos
orientados para um ou poucos ob-
jetivos. Um exemplo é o próprio Bill
Gates, que estabeleceu como uma das
prioridades de sua fundação a erradi-
cação da poliomielite. Gates porém é
apenas o exemplo mais conhecido des-
sa nova forma de filantropia, chamada
de "catalisadora" por Mark Kramer.

Entre as vantagens dessa manei-
ra focada de agir está a possibilidade
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