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Reprimir emoções
é ruim para a
empresa
o LEITOR PODE achar que, em situações
de negócios difíceis, o melhor é ignorar
emoções. Mas há dois problemas com
essa tática. Primeiro, é muito difícil —
como sabe qualquer um que já sentiu
o coração acelerado ou a palma da mão
suada durante uma discussão acalorada.
Segundo, e mais importante, tal controle
não é benéfico. O investimento emocio-
nal pode melhorar relacionamentos, au-
mentar a confiança e produzir acordos
satisfatórios e duradouros. E, quando a
economia vai mal e rareiam outras for-
mas de incentivo, promover emoções po-
sitivas — fazer o pessoal se sentir motiva-
do e engajado — pode ser uma das maio-
res fontes de valor para a organização.

Do trabalho acadêmico e da consul-
toria prestada a grandes empresas e di-
rigentes públicos, meus colegas e eu aca-
bamos concluindo que uma emoção não

"brota" do nada. Muitas das que surgem
na comunicação e nos conflitos diários
decorrem de cinco preocupações cen-
trais bastante previsíveis: apreciação (re-
conhecimento de valor), filiação (vínculo
emocional com outros), autonomia (li-
berdade de sentir, agir ou decidir), status
(posição em relação a outros) e papel (tí-
tulo do cargo e atividades correlatas). Ao
abordar cada tema desses de forma pró-
ativa, é possível conduzir uma conversa
potencialmente negativa a um plano po-
sitivo e, com isso, obter maior cooperação
de superiores, colegas e subordinados.

Para entender como isso funciona na

Emoções positivas
são uma fonte de
valor de baixo custo
e alto retorno.

prática, pensemos em dois funcionários
demitidos, cada qual sob circunstâncias
bem distintas. Samantha foi notificada,
do nada, que a divisão à qual perten-
cia seria eliminada devido a dificulda-
des econômicas. Ao dar a notícia, o che-
fe não mostrou nenhuma gratidão pelos
anos de lealdade da funcionária. Com o
aviso súbito e inesperado, tirou a auto-
nomia de Samantha,
que se sentiu a um
só tempo desconec-
tada dos superiores
e totalmente aban-
donada por eles
(gente que conside-
rara aliados e amigos de confiança). Re-
voltada, ameaçou processar a empresa.

Christopher, um gerente de outra em-
presa, perdeu o emprego por problemas
parecidos. Só que reagiu com emoções
positivas, pois o chefe abordou as preo-
cupações centrais citadas acima. Chris-
topher sabia que a empresa estava com
problemas de orçamento, pois o gerente
dividira com ele as cifras de vendas do
trimestre anterior e pedira sugestões pa-
ra tentar aumentar a receita. Com a situ-
ação no mercado deteriorando, a empre-
sa adotou uma ampla campanha de cor-
te de custos e decidiu cortar seu cargo.
A Christopher foi dada a opção de con-
tinuar mais um mês em tempo integral
ou dois em meio período. Ouviu, ainda,
que seria recontratado quando a situa-
ção melhorasse. Além disso, o gerente

se ofereceu para apresentá-lo a sua rede
de contatos.

Mesmo tendo perdido o emprego,
Christopher continuou a enxergar a em-
presa de forma positiva. O chefe o valori-
zou o suficiente para pedir sua opinião e
respeitou sua autonomia ao dar opções
de rescisão e manter a porta aberta para
uma recontratação. E Christopher conti-

nuou a sentir um víncu-
lo estreito com o geren-
te, que lhe deu dicas de
novas oportunidades.

Abordar de forma
construtiva as cinco
preocupações centrais é

uma saída de baixo custo e alto retorno,
sobretudo se empreendida de modo sis-
temático. Ao promover e exemplificar o
bem-estar emocional na organização, o
líder extrairá ainda mais valor dos bons
momentos — e se sairá melhor na tarefa
de superar as fases ruins.
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