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COMO
CUMPRIR

UMA ORDEM
POLÉMICA
0 que fazer quando
você não concorda
com a decisão do

seu chefe

Cedo ou tarde, todo profissional
se defronta com a tarefa desa-

gradável de executar uma decisão
da qual discorda. Saber lidar com
essa situação não é apenas um teste
de profissionalismo. Muitas vezes é
uma prova de sobrevivência. Mas o

que se deve fazer? A constância des-
sa pergunta tem levado escritores,
executivos e consultores a lidar de
forma crescente com o tema. Em uma
discussão recente sobre o assunto,
promovida pela revista Fast Company,
Diaz Nesamoney, CEO da empresa
americana Jivox, disse que antes de
tudo é preciso ser racional. Para ele,
deve-se estabelecer desapaixonada-
mente quais são as suas expectati-
vas em relação ao possível resultado
da decisão. A análise deve ser feita a
partir de dados, não opiniões, ressal-
ta Nesamoney. Pode ser até que a sua
análise imparcial acabe por demover
a chefia da decisão polémica. "Ser ra-
cional nesse momento é fundamen-
tal", reforça Steve Tobak, consultor e
autor do ensaio Ten Things You Should

(and Shouldn 't) Do if You 're Mad at Your
Boss ("Dez coisas que você deve (e não
deve) fazer quando está bravo com o
seu chefe", em tradução livre). Obede-
cer uma decisão nem sempre signifi-
ca ficar de bico calado, mas o tom a ser
usado na hora de discordar é decisivo.

Uma dica para fazer isso é atacar
o problema, em vez do mensageiro.
Quanto pior for a reação à decisão, me-
nos chances haverá de revertê-la. E o
ponto central é que a sua reação sem-
pre pode se voltar contra você. "Lem-
bre-se de que você está sendo pago
para executar certas funções, e não
para mover uma guerra", afirma To-
bak. A seu ver, outra maneira para li-
dar bem com as ordens é desenvolver
empatia. Coloque-se no lugar do chefe
e mantenha a mente aberta. Não se
esqueça de que a chefia teve seus mo-
tivos para chegar à decisão polemica.
É claro que se chegar à conclusão de
que ela foi motivada por politicagem,
por exemplo, fica mais difícil realizar
bem o que foi pedido, mas entender as
razões por trás da decisão em geral
o ajudará no ambiente corporativo.

A maioria dos profissionais acre-
dita que é capaz de seguir os conse-
lhos acima e executar a contento o que
lhe é pedido, mesmo quando reclama
depois, no café. Mas há sempre o risco
de que, apesar da boa vontade, você
acabe se autossabotando. Evitar que
isso aconteça talvez seja uma das ta-
refas mais difíceis. Tobak dá um con-
selho simples para fugir dos escor-
regões: faça um checklist. Enumere
numa lista tudo que você terá de cum-
prir e como planeja fazê-lo e cheque se
está seguindo o plano. Pode ser peno-
so, mas é melhor do que ter de explicar
por que você não fez o que foi pedido.
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