




cidos monstros do ambiente corporativo, deixam as pessoas 

doentes. Literalmente. Sen impacto negativo sobre a saúde de 

funcionários está bem documentado em estudos europeus 

sobre doenças cardíacas. O acompanhamento de 804 operá-

rios finlandeses, por exemplo, mostra que aqueles que relata-

ram tratamento injusto pelos superiores morreram mais de 

distúrbios no coração. O resultado é semelhante ao que surgiu 

em uma pesquisa com 6 mil funcionários públicos britânicos. 

Naturalmente, esse comportamento letal no am-

biente de trabalho cobra um custo pesado das organizações. 

A Zogby, uma consultoria global de pesquisas, estima que o 

assédio moral já expulsou mais de 20 milhões de americanos 

de seus empregos. Os que resistem se sentem menos com-

prometidos com o trabalho, são menos criativos e esforça-

dos, persistem menos em tarefas difíceis e faltam mais. Um 

estudo em 265 restaurantes de fast-food nos Estados Unidos 

analisou o impacto de gerentes abusivos sobre os resulta-

dos. Constatou-se uma relação direta entre maus-tratos a 

subordinados e níveis maiores de desperdício de alimentos. 

Na melhor das hipóteses, empregados humilhados utilizam 

os ingredientes de modo ineficiente. Na pior, roubam ou jo-

gam fora o que deveriam cozinhar. Assim, o cálculo do cus-

to total de manter um troglodita no comando deveria incluir 

itens como tratamento de saúde para suas vítimas, perda 

de produtividade, furtos, erros de procedimento, alta rotati-

vidade do pessoal e gastos com relações-públicas e advoga-

dos. Uma empresa de software, nos Estados Unidos, levou 

a conta a sério e chegou à conclusão de que um único geren-

te de vendas destrutivo lhe custava US$ 160 mil por ano. 

Goste-se ou não, esse tipo de responsabilidade é 

parte do pacote de "benefícios" dos cargos de liderança. "Os 

chefes determinam a maneira como as pessoas passam 

seus dias e se elas sentem alegria ou desespero, trabalham 

bem ou mal, são doentes ou saudáveis", afirma o acadêmi-

co americano Robert Sutton, responsável por reunir, in-

terpretar e divulgar essa massa de dados sobre o bem e o 

mal causado pelos líderes. Professor de administração de 

Stanford, ele se tornou conhecido como autor de Chega de 

Babaquice! - Como Transformar Um Inferno em Um Ambiente de 

Trabalho Sensacional! Seu novo livro nasceu de uma questão 

instigante: se você é um líder comprometido com o caminho 

do bem, o que pode fazer a respeito? Bom Chefe, Mau Chefe, 

que chega ao Brasil neste mês, é uma tentativa de resposta. 

V E R D A D E S D I L B E R T I A N A S _ "Considere-

se culpado até provar ser inocente. Há muitas evidências de 

que as pessoas não estão atentas às suas fraquezas e, quando 

chegam a posições de poder, iludem-se ainda mais", disse 

Sutton a Época NEGÓCIOS. "Eu começaria com a suposi-

ção de que você precisa ouvir melhor." Bob Sutton tem um 

blog ("Work Matters") sobre gestão, ambiente de trabalho e 

organizações. Leciona em Stanford, faz pesquisas nas áre-

as de psicologia e administração, compila casos de sucesso 

(e fracasso) e escreve para a Harvard Business Review. Mas 

seu diferencial entre os autores de literatura de negócios 

talvez seja a sem-cerimônia com que trata das verdades dil-

bertianas da vida corporativa. É o que lhe permite escrever 

pérolas como "os chefes efetivos sabem que às vezes é me-

lhor deixar as pessoas em paz". Ou "a melhor administra-

ção às vezes é nenhuma administração", seguidas de dia-

tribes contra microgerenciadores obcecados por controle. 

Um de seus heróis é William Coyne, um cientista 

que dirigiu o departamento de pesquisa e desenvolvimen-

to da 3M por mais de uma década e costumava dizer que 

"depois que você planta uma semente no solo, não deve 

desenterrá-la a cada semana para ver como está indo". 

Sutton não é nenhum anarquista. Só defende o bom e ve-

lho equilíbrio. "Chefes experientes passam seus dias em 

busca do ponto certo entre intervir demais e de menos, 

manter um olho atento em quando é necessário usar mais 

ou menos pressão, intervenção e intimidação", afirma. 

No lugar de empurrar para baixo sua ansiedade e es-

tabelecer prioridades erráticas em reação a estímulos vindos 

do conselho, dos clientes ou da concorrência, o líder preocu-

pado com a saúde e o desempenho de sua equipe estabelece o 

curso e administra obstáculos com tranqüilidade. "Os melho-



res chefes pensam e agem como se estivessem correndo a ma-

ratona, e não uma prova de velocidade", diz Sutton. "Criam 

urgência sem tratar a vida como uma longa emergência." 

A sensação de ser considerado culpado por tudo, do 

clima tenso no escritório aos problemas de saúde dos su-

bordinados, é efeito colateral de se estar permanentemen-

te na vitrine. "Ser chefe é como ser um primata de status 

elevado em qualquer grupo: as criaturas abaixo de você na 

hierarquia observam todos os seus movimentos - e, as-

sim, sabem muito mais sobre você do que você sobre elas", 

escreve Sutton. Em bandos de babuinos, um seguidor tí-

pico olha para o macho alfa a cada 20 ou 30 segundos. O 

macaco chefe, porém, presta bem menos atenção a seus 

subalternos. Sucede mais ou menos o mesmo entre chim-

panzés, gorilas e humanos. Estes últimos, porém, têm uma 

capacidade única de sentir-se superiores a seus pares tão 

logo vejam-se em situação hierarquicamente privilegiada. 

Um pesquisador do comportamento, o psicólogo 

americano Dacher Keltner, demonstra essa tendência com o 

"experimento dos biscoitos". Em um grupo de três pessoas, 

ele escolhe duas, aleatoriamente, para escrever um texto e 

uma terceira para avaliar o trabalho delas e determinar seu 

pagamento. Meia hora depois do início do teste, um prato com 

cinco biscoitos é servido aos voluntários. Invariavelmente, o 

"chefe" recém-escolhido já se comporta como o tal. É o primei-

ro a atacar um segundo biscoito - o que impedirá um dos cole-

gas de repetir - e, não raro, dá-se o direito de mastigar de boca 

aberta e espalhar migalhas sobre a mesa. É um comportamen-

to humano que se manifesta em diferentes culturas e ambien-

tes, sugerindo que não nascemos para ser líderes generosos. 

É difícil pensar em outro momento em que o interes-

se pelo que fazem os chefes fosse tão grande como hoje. De-

pois do sucesso do programa de TV O Aprendiz e do bordão 

"você está demitido", agora é a vez da série Undercover Boss 

("Chefe infiltrado") virar franquia internacional. Criado pelo 

britânico Channel 4, o reality show infiltra chefes disfarça-

dos em funções menos nobres em suas próprias empresas. 

Virou campeão de audiência na americana CBS. Em vez 

de ver jovens competindo para se tornar o chefão, o público 

se diverte com as agruras de engravatados provando de seu 

próprio veneno. Quando aceita participar do programa, o 

chefe não escolhe onde vai trabalhar ou quem vai treiná-lo. 

Mais de um CEO acabou chorando na frente das câmeras. 

O fenômeno do bullying (abuso repetido, às vezes violen-

to) nas empresas não é estranho aos brasileiros. Nem suas con-

seqüências. É o que sugere uma pesquisa sobre comportamen-



tos estressantes dos chefes realizada pelo escritorio brasileiro 

da International Stress Management Association (Isma). Ba-

seada em São Paulo e Porto Alegre, a investigação envolveu mil 

homens e mulheres de 25a 60 anos, entre gerentes, executivos 

e profissionais liberais, em empresas de médio e grande porte. 

Conclusão perturbadora: as pessoas reagem de diferentes ma-

neiras aos comportamentos abusivos, mas acabam sempre so-

frendo consequências físicas e psicológicas do estresse. A maior 

parcela dos entrevistados (47%) afirma lidar de modo agressivo 

com assédio moral e outros comportamentos degradantes -18% 

admitem reagir com acessos de raiva. Outro grupo estatistica-

mente expressivo (38%) demonstra comportamento passivo. Fi-

cam irritados, mas não demonstram e ainda dizem sentir culpa. 

OS C H E F I O T A S _ D o s 47% agressivos, a esmagado-

ra maioria reclama de dores musculares e dor de cabeça, e 

78% de cansaço. Mais da metade diz usar medicamentos, e 

38% abusam de bebidas alcoólicas. Os engolidores de sapo 

não se saem muito melhor. A taxa de dores musculares e de 

cabeça é de 89% entre eles. E um contingente de 35% ain-

da se queixa de azia e gastrite. O uso de medicamentos para 

amenizar o estresse é uma prática para 46%, enquanto 31% 

apelam para o álcool. "Os profissionais que mais somati-

zam (manifestam no corpo um conflito psíquico) devido 

ao comportamento de chefes estressados são os que repri-

mem suas emoções na execução de suas tarefas e expres-

sam algo que não sentem", afirma Ana Maria Rossi, pre-

sidente da Isma Brasil. O desempenho dos funcionários é 

30% pior durante e depois do contato com esse tipo de líder. 

Não se trata aqui de exigir ambientes de trabalho 

zen. Uma das práticas elogiadas por Sutton em Bom Chefe, 

Mau Chefe é o que ele chama de "confrontação construtiva", 

a arte de estimular a discussão dentro de uma equipe para 

fazer a criatividade aflorar. Brad Bird, diretor da Pixar e 

vencedor de um par de Oscar pelos filmes Ratatouille e Os In-

críveis, é uma espécie de guru desse estilo de liderança. Des-

crito como irascível, porém fascinante, foi contratado para 

dirigir Os Incríveis com a missão de chacoalhar as coisas na 

Pixar, que, segundo Steve Jobs e companhia, estava indo 

bem demais e corria o risco de mergulhar na complacência. 

De início, suas exigências para a animação foram des-

prezadas pela equipe técnica da Pixar. Com elas, dizia-se, o fil-

me levaria dez anos para ficar pronto e custaria US$ 500 mi-

lhões. Bird não recuou um milímetro, e apelou para o dissenso. 

"Eu disse: 'Deem-me as ovelhas negras. Quero ar-

tistas que estejam frustrados. Quero aqueles que têm outra 

maneira de fazer as coisas, que ninguém está ouvindo'", 

afirma o diretor. Segundo Sutton, a equipe de Bird tinha 

choques constantes e construtivos regidos por ele. "Que-

ro que vocês abram a boca e esvaziem as gavetas. Vamos 

analisar suas cenas na frente de todos", disse Bird logo que 

chegou. "Todos serão humilhados e incentivados juntos. 

Se houver uma solução, quero que todos a escutem, para 

que possam acrescentá-la ao seu ferramental." A experi-

ência deu resultado, e os renegados da Pixar produziram 

Os Incríveis dentro do prazo e por menos de US$ 100 mi-

lhões. (Leia mais sobre a cultura da Pixar na seção Inspiração.) 

Há boas razões para a cruzada movida por companhias 

do mundo todo contra os chefes idiotas, ou "chefiotas", na ex-

pressão cunhada por Sutton. Uma das melhores é a intolerân-

cia da Geração Y. "Na minha época, a empresa escolhia quem 

iria trabalhar para ela", diz José Carlos Grubisich, presidente da 

ETH Bioenergia, empresa produtora de etanol controlada pela 

Odebrecht. "Hoje, é o jovem que sai das boas escolas quem es-

colhe a empresa. E, dentro dela, com que líder quer trabalhar." 

Há muita psicologia e muito coaching a serviço da 

humanização das lideranças. No fundo, porém, é pura sa-

bedoria popular. "A máxima para mim é: nunca trate os 

outros como você não gostaria de ser tratado", diz Grubi-

sich. Ele assumiu a primeira posição de liderança na Rho-

dia, no início de sua carreira, aos 26 anos. Diz, no entanto, 

não ter enfrentado a desventura típica de quem começa 

a mandar cedo e descobre, ao amadurecer, que tornou-se 

impetuoso e agressivo demais. Isso, acredita, por ter come-

çado a trabalhar em uma empresa de cultura francesa, te-

oricamente pautada por uma lógica mais humanista do 

que a americana, muito focada no resultado financeiro. 

"Nunca tive um líder que não tenha me respeitado, cria-

do condições para que me desenvolvesse e me ensinado 

que eu não sabia tudo", diz Grubisich. "Todos sempre ti-

veram essa postura de equilíbrio, respeito e exigência." 

Nas próximas páginas, destacamos algumas das 

práticas que Sutton associa aos chefes do bem. Entre elas, 

transparência nos momentos ruins, como quando é pre-

ciso fazer um corte de pessoal. Algo que no longo prazo 

faz com que o chefe mereça a confiança de sua equipe. Ou 

autoconhecimento, para perceber que é humano mistu-

rar poder com agressividade e, por isso, é preciso encon-

trar meios de controlar o tirano que habita as almas cor-

porativas. O incentivo à discussão aberta e produtiva, ao 

modo de Brad Bird. E reuniões em pé, porque tempo, além 

de dinheiro, pode ser energia e saúde para as empresas. 



ACONFISSÃO ACIMA, FEITA SEM CULPA, ENTRE RISOS APENAS 

ligeiramente constrangidos, é do administrador de empresas Marcelo 
Cardoso, atual vice-presidente de desenvolvimento organizacional da 

Natura. À época, Cardoso era presidente do parque infantil Hopi Hari. Passados 
quase 11 anos da revelação que mudou sua vida profissional, Cardoso está de bem 
com seu eu corporativo. Mas não se pretende "do bem". Aprendeu com o suíço 
Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, que melhor do que ser do bem 
é ser inteiro. E pôs um fim aos dias de negação de seu lado sombra. "Hoje, para 
mim, essa é uma das grandes patologias do ambiente organizacional", afirma. 

Marcelo Cardoso começou cedo a fazer terapia. É paulista, mas 
casou aos 22 anos e, como sua ex-mulher é de Porto Alegre, foi morar 
no Sul. Detalhe: até então, o máximo de tempo que haviam passado jun-
tos fora um fim de semana prolongado. Depois de um ano, a relação já 
não estava indo bem, e o casal foi fazer terapia, por sugestão dela. "Foi 
uma grande descoberta na minha vida, no sentido de domar meus demô-
nios internos", afirma. Nessa época, Cardoso estava na Método Engenha-
ria, no cargo de gerente financeiro. Ainda não havia se tornado "do mal". 

Entre o período do início da terapia e o momento do "eu não era do 
bem", muita água passou por debaixo da ponte. Cardoso tornou-se pai, depois 
diretor financeiro e recebeu um convite para trabalhar na GP (Garantia & 
Partners), a gestora de investimentos em participações e empresas fundada 
pelos empresários Carlos Alberto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Le-
mann. "Por incrível que pareça, tinha uma intuição interna de que estava no 
caminho do meu propósito", diz. Na GP, foi contratado para ser CFO (Chief 
Financial Officer) de uma holding de entretenimento que administrava o 
Playcenter, parque de diversões em São Paulo, o terreno do que seria o Hopi 
Hari e uma operação na Argentina. "Como financeiro da Método, eu estava 



muito inquieto, porque queria realizar coisas que tivessem 
mais significado, que proporcionassem transformação", afir-
ma. "Sempre fui muito competitivo. Agressivo. E a Método ti-
nha uma cultura parecida com a da Natura, mais relacionai, 
afetiva." Foi contratado na GP pelo próprio Beto Sicupira -
que ainda estava à frente da firma - e por Alexandre Behring, 
hoje no comando da 3G, holding de investimentos de Sicupi-
ra, Lemann e Telles, que recentemente adquiriu o controle 
do Burger King. "Vivi um momento de mudança importante 
na minha vida", diz Cardoso. Ele diz ter encontrado na GP 
uma cultura que descreve como "superagressiva" e "super-
hostil". "E me dei superbem", diz. "Não tenho nenhum cons-
trangimento em afirmar que funcionei naquele ambiente 
agressivo. Dei paulada para todo lado." 

Em 1997, uma crise cambial de-
sencadeada na Ásia abalou as finanças 
dos mercados emergentes, com grandes 
estragos no Brasil. A estratégia de finan-
ciamento da holding de entretenimento 
da GP desmontou. E o empreendimento 
que hoje é o Hopi Hari - então chamado 
Great Adventure e em fase de construção 
- passou a enfrentar problemas. "Como 
eu vinha da Método, apesar de não ser en-
genheiro, tinha experiência em projetos e 
obras. Então, me convidaram para tocar o 
Hopi Hari." Tinha, então, 30 anos, e pas-
saria por outra transformação. "Como 
financeiro, você é sempre estilingue. De 
uma hora para outra, virei vidraça." Era 
um movimento típico da GP, conhecida 
por apostar em jovens executivos. No 
caso, para administrar um projeto de US$ 
200 milhões. Quinze dias depois que Cardoso assumiu, o 
parque foi embargado por falta de licença ambiental, e a em-
presa teve de desmobilizar uma obra com mil trabalhadores. 

No auge dos problemas do Hopi Hari, Cardoso come-
çou a enfrentar a crise definitiva de seu casamento. Aquele 
mesmo iniciado dez anos antes, em 1988, que resultara em 
duas crianças - hoje sua filha tem 20 anos, e seu filho, 18. Em 
pleno processo de separação, ele liderava um grupo de 100 
pessoas engajadas em salvar o empreendimento. Do come-
ço de 1998 até novembro de 1999, quando o parque foi inau-
gurado, esse time trabalhou longuíssimas horas, sem fins 
de semana, encantado com o projeto de construir a "Disney 
brasileira". Chegara a hora do contato com o "lado sombra". 

No dia 27 de novembro de 1999, como programado, 
houve a festa de abertura. Uma extravagância que, segundo 
Cardoso, reuniu "metade do PIB brasileiro" e, pela primeira 
vez na história, "as três loiras": Angélica, Xuxa e Eliana. A 
sensação era de realização, depois de muito sacrifício. Pas-
sada a festa, o passo seguinte era abrir o parque ao público. 
A expectativa era de megacongestionamento na Rodovia 
dos Bandeirantes (às margens da qual está o Hopi Hari), 
devido ao excesso de carros que a chegada dos visitantes 
iria gerar. Mas as previsões não podiam estar mais furadas. 

No primeiro dia em que o parque operou, uma terça-
feira, chegaram 200 visitantes. O Hopi Hari estava prepara-
do para receber 15 mil. Havia 1,3 mil funcionários na empre-

sa. Foi uma inacreditável frustração. O 
fim de semana, acreditava-se, seria me-
lhor. Porém, no sábado, dia 5 de dezem-
bro, amanheceu chovendo. Cardoso des-
montou. O dinheiro para o parque operar 
dependia do público. A GP se dispusera 
a investir até a inauguração. Depois, o ca-
pital de giro viria da visitação. "Lembro 
que começou a chover muito forte. Pare-
cia que chovia só na minha cabeça", diz. 
"Eu escrevi: Agora me entrego. Sombra, 
me toma. Tempestade, venha em mim, 
que eu me rendo a você." Esse foi o dia 
do "eu não sou do bem", do duro exame 
de consciência de Cardoso. "Me rendi 
totalmente à sombra, aos meus fantas-
mas internos, aos meus demônios e co-
mecei a transformá-los em professores." 

Para entender o processo é preciso 
recorrer à teoria junguiana. Quando crian-

ças, aprendemos a noção de certo e errado e começamos a ser pu-
nidos. É feio sentir raiva. É feio andar pelado. Se bater na minha 
irmã, não serei aceito pelos meus pais. Então, reprimo minha 
agressividade. Aos poucos, nos dissociamos de algumas caracte-
rísticas de nossa personalidade e construímos um roteiro do que 
é ser bom. Que aplicamos também a terceiros. Cardoso deu-se 
conta de que fazia críticas a muita gente. Alguns eram desones-
tos, outros, mentirosos. Ele não. No trato com as outras pessoas, 
sobretudo com seus liderados, tinha postura que hoje avalia não 
ser a melhor. "Nessa época, eu era superagressivo, mais autori-
tário do que sou hoje", diz. Porém, não do mal. "Arrogante, sim. 
Mas nunca fui um cara intragável." Ele define o Cardoso do pas-
sado como extremamente exigente e extremamente julgador. 



Há pessoas que, entre cumprir uma tarefa e preser-
var um bom relacionamento, escolhem a tarefa. E vice-ver-
sa. Cardoso sempre foi do primeiro tipo. Com pouca consi-
deração pelas pessoas que, por algum motivo, colocavam-se 
entre ele e o cumprimento da tarefa em questão. Naquele 
momento, essa característica pessoal encontrava um subs-
trato fértil para aflorar. Ele estava na GP, uma empresa len-
dária por sua cultura baseada na busca agressiva de resulta-
dos. "Era não só estimulado como reconhecido e admirado 
por ter esse estilo", diz Cardoso. "Não escolhia as brigas. 
Entrava em todas. Para o lado, para cima, com o time. Meu 
nível de exigência, exposto dessa forma mais agressiva, 
muitas vezes ameaçava as pessoas." Em um ambiente hostil 
como esse, com a missão de entregar resultados, a regra não 
escrita era passar por cima de quem entrasse no caminho. 

M O N S T R O S I N T E R N O S _ O grande aprendiza-
do, segundo ele, está, primeiro, em reconhecer a sombra. E 
buscar suas origens. A análise junguiana ensinou-lhe que 
um pedaço enorme dessa agressividade, desses monstros 
internos, dessa busca incessante e obstinada por resulta-
dos tem a ver com a tentativa de compensar alguma coisa 
mal resolvida na infância. O autoconhecimento, de algu-
ma forma, ajuda a separar a tarefa concreta a executar da 
necessidade de aceitação e reconhecimento. Cardoso, por 
exemplo, sempre foi muito competitivo. Desde pequeno 
fez muito esporte e, por muito tempo, perseguiu resultados 
em busca de aplauso. Segundo ele, o que disparava (e ainda 
dispara) seu tirano interno é estar concentrado em cum-
prir uma tarefa e ser impedido por alguém ou algo. Isso 
coloca em risco seu sentido de pertencimento, de aceitação. 
"Criar a expectativa de ser reconhecido por um chefe no 
ambiente organizacional é certeza de frustração", afirma. 

Depois daquele dia, em dezembro de 1999, em 
que a ficha caiu, os resultados do Hopi Hari melhora-
ram. Mas não o bastante. A expectativa era de 3 milhões 
de visitantes no primeiro ano. O número ficou em 2 mi-
lhões. Faltou dinheiro. Dos 1,3 mil colaboradores, 300 
foram cortados logo em março de 2000. Cardoso agora 
se dava conta de que o problema ia bem além dos núme-
ros e, satisfeito com os resultados que vinha conseguindo 
na terapia, resolveu levá-la para dentro do parque. Pri-
meiro, com sessões envolvendo ele e seus subordinados 
diretos. Depois, reunindo diretores e seus funcionários, 
até que, em oito meses, o processo chegava a todos os 
mil empregados remanescentes. Toda quarta-feira, boa 

parte do expediente era dedicada a discutir as relações 
e os problemas da operação, com esse olhar das emo-
ções mal resolvidas. Cardoso colocou a empresa no divã. 

Para atrair visitantes nos dias de semana à tarde, 
o parque adotou, naquela época, uma proposta educativa. 
"Fiquei tão empolgado com isso que tentei comprar o Hopi 
Hari", afirma Cardoso. Na virada de 2001 para 2002, ele 
juntou um grupo de investidores e foi conversar com Fer-
sen Lambranho, um dos sócios controladores da GP, e com 
Jorge Paulo Lemann. Que, convencidos de que era impossí-
vel gerar retorno com aquele negócio, queriam vendê-lo o 
mais rápido possível. A transação estava bem encaminhada 
quando veio maio de 2002 e o futuro presidente Lula ultra-
passou o então candidato José Serra nas pesquisas eleitorais. 
Foi um inferno nos mercados, o dólar disparou a R$ 4, in-
vestidores fugiram assustados. O negócio foi abortado e, em 
novembro, Cardoso deixou o Hopi Hari, decidido a dedicar 
a vida a levar a questão da espiritualidade para o trabalho e 
para as organizações. Foi primeiro para a DBM, uma con-
sultoria de gestão de pessoas, e, em seguida, para a Natura. 

Cardoso, hoje com 44 anos, fez incontáveis tipos de te-
rapia (incluindo a de vidas passadas) e viajou para vários luga-
res do mundo em busca de desenvolvimento espiritual. Do de-
serto do Novo México a Findhorn, um centro clássico de cultura 
New Age no norte da Escócia, passando por uma temporada de 
meditação na índia - que narrou em depoimento a Época NE-
GÓCIOS em outubro de 2007. Semanas atrás, ele e sua segun-
da mulher estiveram em Auroville, uma cidade em construção 
no sul da índia, perto do Pondicherry, dedicada à unidade hu-
mana. Também conhecida como 'A Cidade do Amanhecer", 
é uma povoação internacional que atualmente reúne 2,5 mil 
pessoas de 43 países. "Sou espírita, mas estudo budismo e 
tudo o que tem a ver com as tradições, religiões e filosofias", diz 
Cardoso. "No fim, existe uma mensagem comum por detrás de 
tudo isso, que é esse impulso do ser humano de buscar a evo-
lução, o bem comum e a transcendência em tudo o que faz." 

Sua mensagem, para quem lhe pergunta como 
domar seu idiota interior, é desconcertante. "A primei-
ra coisa é não deixar na gaiola o lado sombrio", diz. Ele 
desenvolveu na DBM uma prática que introduziu na 
Natura, a reunião do indizível. Toda semana, reúne seu 
time de subordinados diretos para trazer à tona descon-
fortos como raiva, inveja, ciúmes..."E libertador", diz 
Cardoso. "Olhe para os seus demônios, reconheça que 
fazem parte de você. Uma vez que você fizer isso, aju-
de as pessoas que estão à sua volta a fazer o mesmo." 





raras as discussões mais acaloradas na mesa de reuniões, mas 
parece não se importar com isso. "No começo era até divertido, 
porque a consultora que ficava na sala dizia: 'Isso aqui é uma coi-
sa de louco"', diz ele. A orientação é simples: joguem duro, mas 
joguem na bola. O combinado é sempre se concentrar no campo 
das ideias, jamais levar críticas e debates para o plano pessoal. 

B R I G A S P R O D U T I V A S _ O que busca uma empresa 
quando abre espaço para uma prática como essa, que, no limite, 
pode fugir do controle? Primeiro: manter as pessoas envolvi-
das. Segundo: prepará-las melhor para enfrentar os desafios da 
companhia como um todo. É um antídoto às relações verticais, 
nas quais se tem pouco contato entre departamentos ou este 
contato se dá sempre na esfera superior. Farias diz que percebe 
uma mudança tremenda no comportamento dos membros de 
sua equipe desde o início da experiência com assessoria de uma 
psicóloga consultora, há cerca de um ano e meio. Ela foi impor-
tante para identificar posturas pouco construtivas de certos 
chefes. Por exemplo, aquele que convoca uma reunião, abre es-
paço para o time discutir por meia hora, mas já tem uma ideia 
preconcebida do que fazer. Quem se sente coadjuvante acha que 

perdeu tempo. São disfunções que os bons chefes têm de tratar. 
Para isso, porém, é preciso se conhecer melhor. E aprender a in-
terpretar o entorno. Por que aquele executivo não se posiciona 
sobre os temas em discussão? Pode ser uma percepção de que 
as sugestões dos subordinados são sempre ignoradas. Ou pura 
intimidação por colegas mais agressivos. Daí a relevância do 
coaching. Se não houver uma relação de confiança, ninguém 
se abre. E se ninguém se abre, o processo não funciona. Quan-
do os mais tímidos começam a aumentar o tom e os extroverti-
dos abaixam a voz, melhores são os resultados. "O bom desse 
processo é a tomada de consciência de cada um", diz Farias. 

Uma pesquisa do Hay Group mostra que um clima 
harmônico pode ter impacto positivo de 30% a 35% no desem-
penho de uma organização. Hoje, há um desejo real da maioria 
das empresas e líderes de melhorar a qualidade de vida de seus 
colaboradores, respeitar as pessoas, criar um bom ambiente 
de trabalho. Ao mesmo tempo, as companhias têm uma ex-
pectativa no mínimo equivalente de melhorar os resultados, o 
que cria tensões, inconsistências nos discursos e frustrações. 
"Falta a muitos executivos a capacidade de integrar essas duas 
dimensões", afirma o consultor Jean-Marc Laouchez. Como 



ter lucros maiores e melhorar a qualidade de vida de quem 
os persegue? Para chegar a esta síntese é preciso pensar de 
outro jeito. Mudar a forma de relacionamento com clientes 
e colegas. Talvez fazer menos e influenciar mais. Trabalhar 
mais em equipe. Colaborar mais para achar soluções diferen-
tes. Focar no que é realmente essencial. "É uma ampliação do 
nível de consciência", diz Laouchez. "É preciso mudar a for-
ma de ver o trabalho, e essa mudança é sempre muito difícil." 

Há técnicas para "brigar" com propriedade. Em ju-
nho deste ano, um grupo de CEOs brasileiros teve chance 
de aprender algumas em um programa na Universidade de 
Berkeley, organizado pela consultoria Idea e pela Fundação 
Getulio Vargas. Quem conduziu as aulas dessa espécie de boxe 
corporativo foi uma professora de arte 
dramática. Carlos Ferreira, presidente da 
distribuidora de energia paulista Elektro, 
impressionou-se com um exercício em 
que cada um dos CEOs tinha de defender, 
com paixão e bons argumentos, um objeto 
qualquer. Vinho, por exemplo. Depois de 
gastar saliva e neurônios para convencer o 
grupo das virtudes da bebida, o executivo 
era instado a virar casaca e fazer o discurso 
oposto, contra o vinho, com a mesma ênfase. 

L I B E R D A D E _ D e volta ao Brasil, Fer-
reira passou a aplicar essa técnica, para esti-
mular o confronto aberto de ideias dentro de 
sua equipe. Na primeira vez, reuniu um gru-
po de 60 gestores da companhia para discu-
tir um problema real, que demandava a esco-
lha de uma entre duas alternativas. "Queria 
um debate franco", diz. O time foi dividido 
ao meio, aleatoriamente, e cada parte provocada a defender 
uma proposta, com toda sua capacidade de argumentação. Ao 
final da experiência, estavam sobre a mesa argumentos - mui-
tos deles ousados - que normalmente teriam sido reprimidos. 
Como era um jogo, todos se permitiram falar o que pensavam. 

Ferreira gostou tanto do resultado que repetiu a dose 
em outra ocasião, com o batalhão completo de 180 líderes da 
Elektro. Hoje, segundo ele, a prática está disseminada. Com o 
passar do tempo, além de trazer à tona ideias, digamos, hete-
rodoxas, o exercício tem a virtude de habituar os executivos 
a discussões abertas e, eventualmente, acaloradas, sem que 
as questões sejam levadas para o lado pessoal. Não imagine 
Ferreira, porém, como um administrador científico em bus-

ca da última palavra em gestão. Nascido em Ibitiúra de Minas 
- "cidade que tem só duas ruas, mas já tem site na internet" -, 
Ferreira é contador por formação. Trabalhou na roça até os 
14 anos, quando foi admitido na Champion Papel e Celulose, 
atual International Paper. Entrou como office-boy e saiu em 
2004, como diretor financeiro. Foi quando assumiu a Elektro 
e encontrou uma ex-estatal rigidamente hierarquizada. "Aqui 
todo mundo delegava para cima. E para cima era a diretoria", 
diz. Reinava a cultura do medo. Uma situação que fazia Ferreira 
lembrar dos primordios da carreira, três décadas atrás. "Naque-
la época, o chefe falava e você cumpria. Não podia abrir a boca." 

Ele decidiu, então, ir a campo, mostrar a cara às pesso-
as e dizer a elas que os tempos mudaram. Ir a campo significou 

cair na estrada. A Elektro está presente 
em 228 municípios, distantes até 800 qui-
lômetros um do outro. Nos últimos cin-
co anos, Ferreira dedicou dois de cada 12 
meses a percorrer aproximadamente 10 
mil quilômetros e, assim, estar cara a cara 
com praticamente 100% da força de tra-
balho, organizada em pequenos grupos, 
de 50 a 60 pessoas. Entre seus dois ou três 
temas favoritos para esses encontros está 
a importância do diálogo franco e aberto. 

Ferreira sabe que, se esse tipo de 
pregação for apenas "coisa do presidente", 
não terá efeito prático. Daí a necessidade de 
engajar o resto da cúpula. Quando chegou à 
Elektro, os diretores ficavam no último dos 
três andares da sede. "Eles não saíam da 
sala", diz Ferreira. A solução foi mudar o de-
senho do prédio. A sala dos diretores desa-
pareceu e eles foram distribuídos pelos três 

pisos. Cada um com o seu time. Houve resistências. Os diretores 
diziam que precisavam estar juntos para interagir mais. Mas o 
argumento de Ferreira foi definitivo. O fundamental era intera-
gir com as equipes. A cultura do livre debate, admite, até hoje não 
está totalmente disseminada. Na sede da Elektro, em Campinas, 
trabalham mais de 600 pessoas. "Elas têm mais liberdade de dis-
cutir comigo do que com seus supervisores", diz Ferreira. Ainda 
assim, ele avalia que já quebrou bastante a rigidez. "Vejo uma 
evolução grande", afirma. 'Antigamente, podia-se fazer uma reu-
nião em cinco minutos, porque ninguém falava nada. Agora, já é 
preciso um tempo maior, porque muita coisa surge." Isto é ótimo, 
claro. Mas, como se verá a seguir, há gestores trabalhando duro 
na direção oposta, para tornar as reuniõe cada vez mais curtas. 



MA BOA REUNIÃO NÃO PODE PASSAR DESTA QUANTIDADE 

de gente, diz David Barioni, presidente do Grupo Facility, apon-
tando para uma pequena mesa com tampo de vidro e espaço para 

apenas seis pessoas. Ex-presidente da TAM, Barioni lidera hoje uma holding com-
posta de oito empresas prestadoras de serviços de tecnologia e logística. Tem sob 
seu comando 31 mil funcionários, distribuídos por dez unidades de negócios. É 
também conselheiro de duas companhias - além de síndico do seu prédio. Seu dis-
curso é curto e direto: "Não há mais lugar para gente prolixa nas empresas. Você 
tem de mostrar competência por meio de suas ações e não por sua verborragia". 

Nas companhias por onde passou, Barioni ficou conhecido por 
praticar uma gestão baseada na objetividade, estilo que implantou na Fa-
cility quando assumiu, em março passado. Os funcionários já sabem: se um 
e-mail endereçado a ele ultrapassar o limite de dois parágrafos, não será 
lido. Mas será respondido. O remetente receberá uma mensagem pedindo 
para ir direto ao ponto. Da mesma maneira, se algum diretor sob seu co-
mando ultrapassar o tempo a que tem direito numa reunião - que não cos-
turma ser mais do que 15 minutos -, será interrompido. Ou ficará falando às 
paredes. Daí o veto a "contos da carochinha" na frase do topo desta página. 

Uma das primeiras reuniões de Barioni no novo emprego foi um en-
contro de planejamento para o ano com 50 diretores, no Rio de Janeiro. Se-
guindo o roteiro dos anos anteriores, estava programado para durar um 
fim de semana. Levou duas horas. Barioni deu a cada diretor um tempo es-
tipulado para falar. Pediu clareza e objetividade. E nada de slides em Power-
Point. "Não queria saber como iam fazer para cumprir metas. Nem queria 
que olhassem para trás, para ver o que se passou no ano anterior. O objetivo 
da reunião era olhar para a frente e definir aonde queremos chegar", diz. Esse 
evento daria o tom seguido como padrão: foco na pauta, sem derivar para 



outros assuntos. "Sou extremamente rigoroso no modo 

como lido com o tempo. Depois, todos vieram me agrade-

cer, porque acabamos aproveitando o resto do dia na praia." 

Em sua rotina de trabalho, Barioni participa de uma 

série de reuniões, tedas muito rápidas, com seus executi-

vos. "Cinco minutos para mim são uma eternidade", afirma. 

Com os executivos-chave da empresa, prevalece uma espé-

cie de ritual. Todas as segundas-feiras, na hora do almoço, 

ele promove um encontro com a equipe de diretores e vice-

presidentes. Nessas ocasiões, somente os assuntos comuns 

a todos os 12 participantes são discutidos, para que o mo-

mento não vire o que chama de "missa de corpo presente". 

Além desse encontro coletivo, Barioni reserva es-

paço na agenda para conversar com cada um de seus su-

bordinados diretos uma vez por semana, durante 15 mi-

nutos. Assuntos exclusivos de cada área são discutidos. 

"Os diretores têm de saber que todas as semanas, naquele 

horário, é o momento de encontro com o chefe. E do chefe 

com o subordinado", diz Barioni. "Não importa onde es-

teja, neste momento estarei disponível." Sua inspiração 

é a cultura da General Electric, empresa conhecida por 

jamais alterar o horário programado para uma reunião. 

Há algumas dificuldades na implantação de uma 

rotina rígida de controle de tempo. No Brasil, a conversa 

pessoal se mistura com a de negócios, o que é visto como 

uma maneira de interagir melhor. Nem sempre um diálo-

go objetivo é bem-visto. Nos ambientes corporativos, é mais 

comum encontrar o oposto: pessoas dispersas que esten-

dem suas falas por horas, contando histórias paralelas. 

A conversa miúda, que mistura assuntos pessoais e tra-

balho, é bem brasileira. Mas as exibições do chefe pavão diante 

de seus liderados é um fenômeno bem documentado também 

no exterior. Para não falar dos atrasos a que os piores líderes 

se permitem. Robert Sutton trata deles - com ironia - em Bom 

Chefe, Mau Chefe. "Se você quer manter o poder e não se importa 

muito com as pessoas, certifique-se de chegar um pouco atrasa-

do para a maioria das reuniões. Além disso, de vez em quando, 

chegue bastante atrasado, ou - melhor ainda - mande avisar, 

depois de todos estarem reunidos, que, infelizmente, você pre-

cisará cancelar a reunião porque surgiu algo mais importante", 

ironiza Sutton. "Afinal, você é uma pessoa muito importante, e 

as demais precisam aceitar que estão em uma posição social in-

ferior." Desnecessário dizer que não há nada de sofisticado nis-

so. "Essa atitude era usada pelos anciãos, ou 'homens grandes', 

em tribos primitivas para adquirir e reforçar o status", afirma 

Sutton. "Uma etnografia da tribo Merina em Madagascar mos-



tra que a disputa por status entre os anciãos fazia as reuniões 

começarem rotineiramente com três ou quatro horas de atraso." 

Falar pouco e ser objetivo em uma reunião é uma 

habilidade que pode ser desenvolvida. Mas causa alguns 

transtornos quando começa a ser colocada em prática. "As 

pessoas têm a mania de deixar o principal para o fim. Elas 

se perdem no tempo porque querem contar histórias e 

dar explicações", diz Barioni. "Não conseguem ir direto ao 

ponto." Para "ajudar" na adaptação a seu estilo acelerado, 

ele faz marcação cerrada mesmo sobre quem está come-

çando. "Estabeleço um tempo para a pessoa falar. Quando 

falta um minuto, eu aviso", afirma Barioni. "Quando aca-

ba o tempo estipulado, eu corto a frase no meio." Um doce. 

Ele garante que, com o tempo, 

o interlocutor se torna mais objetivo. 

Lembra que, certa vez, aplicou a técni-

ca a um executivo verborrágico, conce-

dendo-lhe sempre apenas 15 minutos 

para falar. Nos primeiros encontros, o 

aprendiz não conseguia tratar dos as-

suntos mais importantes. "Mas depois 

de algumas semanas conseguia falar 

tudo em apenas sete minutos. E passava 

os outros oito falando de motocicletas." 

A experiência acumulada à frente 

de empresas de aviação - antes de presi-

dir a TAM, foi comandante e executivo 

da Gol - tem um peso nada desprezível 

no modo como Barioni lida com o tempo 

das suas reuniões. O transporte aéreo é, 

por definição, um setor extremamente 

dinâmico, no qual todos os envolvidos 

precisam agir com rapidez. "É necessá-

rio tomar decisões imediatas. A cada minuto tem um avião 

pousando", diz Barioni. "Não dá para fitar de papo furado." 

Sua formação como piloto (ele é habilitado a pilo-

tar até Boeings 777) também tem alguma influência em seu 

modus operandi. "Um voo passa por todos os mesmos pro-

cedimentos, não importa se vai durar dez horas ou 40 mi-

nutos. Portanto, como piloto, aprendi a trabalhar com tem-

pos diferentes." Suas reuniões, ele faz questão de manter 

curtas como as pontes aéreas. "Assim como um voo menor, 

uma reunião mais rápida não significa perda de qualidade. 

Significa apenas estabelecer um controle sobre o tempo." 

Há exceções a esta regra - e Barioni as reconhece. 

Funcionários em níveis operacionais precisam passar por 

períodos de discussão para a resolução de problemas com-

plexos. Nessas situações, o debate e a troca de ideias muitas 

vezes demandam sessões prolongadas. Mesmo assim, a 

objetividade deve ser perseguida. "Se alguma questão ne-

cessita de mais tempo, então devemos dormir com ela e vol-

tar a nos encontrar em outro momento", diz Barioni. "Não 

se deve perder tempo ruminando ideias em reuniões." De 

acordo com sua cartilha, à medida em que um executivo 

vai subindo na hierarquia corporativa, a tendência é que 

as reuniões de que participa tornem-se mais rápidas e ob-

jetivas. "As questões operacionais devem ser resolvidas lá 

embaixo. Não precisam chegar até o presidente", afirma. 

Recentemente, a Facility disputava um contrato de 

distribuição de merenda em 200 escolas. 

O processo para selar o negócio e estabe-

lecer a logística consumiu algumas sema-

nas. Envolveu encontros com diferentes 

setores, para definir aluguel de imóveis, 

treinamentos, processos administrativos 

etc. Diz Barioni: "Quando o projeto che-

gou até mim, aprovei em dez minutos". 

Ainda que menos radical no 

uso do tempo, Antonio Carlos Rego Gil, 

presidente da Associação Brasileira das 

Empresas de Software e Serviços para 

Exportação, é conhecido por seu jeito li-

geiro de lidar com formalidades. "Nunca 

faço apresentações sentado. Falo sempre 

de pé", diz. "Reuniões, não necessaria-

mente. Mas fiz uma de que não vou mais 

esquecer." O encontro foi com o presi-

dente Lula. Rego Gil sabia que o tempo 

seria curto e tratou de conversar com 

executivos que já haviam participado de encontros anteriores 

com o presidente. Ouviu deles algumas dicas úteis: "Não use 

PowerPoint, não assuma um ar professoral e não menospre-

ze a capacidade dele de entender o assunto que vai expor". 

Deu certo. "Fiz a reunião com ele em 15 minutos. 

Por força das circunstâncias, foi em pé", afirma Rego Gil. 

"Foi estupendo, êxito total." Ele apresentou a proposta da 

categoria que representa. De seu lado, o presidente ouviu 

atentamente, fez perguntas e, ao final da conversa, disse: 

"Vamos fazer". O resultado disso foi a Lei 11.774, que re-

duz em 50% a contribuição de INSS para exportação de 

software e serviços. A primeira do gênero no Brasil, nas-

cida de uma reunião rápida, e de p é . _ M A R C O S T O D E S C H I N I 



operação integrada de produção de alumínio, que começava com a minera-
ção da bauxita e passava pela produção de óxido de alumínio (ou alumina) 
antes de chegar ao produto final. A refinaria era antiga, tinha baixa produ-
tividade e, com o aumento dos custos da energia, perdia cada vez mais com-
petitividade. Por anos, sua equipe trabalhou para melhorar os resultados 
operacionais. Mas, em fevereiro de 2009, a companhia resolveu encerrar 
a operação. Embora os números da refinaria, naquele momento, fossem os 
melhores de sua história, não eram suficientes para garantir sustentabilida-
de de longo prazo. E implicavam risco para todo o complexo de Ouro Preto. 

A decisão de fechar as portas foi comunicada de forma transparen-
te, com exposição de todos os números da operação, comparação com os 
custos de fábricas concorrentes e discussões com a liderança. Houve um im-
pacto grande na comunidade. O complexo empregava cerca de 750 funcio-
nários, sendo 250 na produção. Outros 100 trabalhadores da unidade eram 
terceiros. Havia, portanto, um contingente de 350 pessoas envolvido nas 
operações quando se fez saber que elas seriam encerradas em 45 dias. "Bus-
camos alternativas dentro da companhia para absorver as pessoas", afirma 
Alexandre Almeida, presidente da Novelis. Um grupo de empregados foi 
aproveitado no próprio complexo de Ouro Preto, em substituição a colegas que 
estavam se aposentando. E alguns operadores foram para outras operações. 
Do grupo envolvido na produção de alumina, a maior parte foi reaproveitada. 

Do anúncio da decisão até o fechamento da fábrica, os operários con-
tinuaram trabalhando em melhorias de produtividade. E não houve registro 
de problemas operacionais no período. "Até prorrogamos por mais um mês 
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a operação, porque precisávamos de tempo para acertar a 
logística de suprimento externo de matéria-prima", afirma 
Almeida. "Não tivemos deterioração do clima interno na fá-
brica, pelo contrário. Tudo isso reforçou o comprometimen-
to dos funcionários com a operação, que já era muito alto." 

Cortes de pessoal geram choque. Mas, por pior que seja a 
situação, há sempre providências para reduzir o impacto. "Para 
nós, é fundamental que notícias desse tipo cheguem o mais rápi-
do a toda a operação", diz Almeida. O plano traçado pelos depar-
tamentos de comunicação e RH determinava que, em 24 horas, 
o comunicado deveria atingir todos os turnos. E as lideranças 
tinham de estar presentes para explicar a decisão, a começar 
do presidente. "Isso é indelegável", afirma ele. "Faz diferença na 
percepção das pessoas de que é uma decisão necessária e difícil." 

A rapidez é mesmo fundamental. Segundo Adilson 
Primo, presidente da Siemens no Brasil, a melhor maneira de 
comunicar decisões desagradáveis é de forma direta, com ex-
plicação das razões para toda a companhia e a concretização no 
menor tempo possível. Primo sustenta a tese de que, mais ainda 
do que boas novas, notícias ruins têm de ser dadas tão rápida e 
cuidadosamente quanto possível. A incerteza desmotiva e re-

sulta em perda de produtividade. Logo, o tempo de comunica-
ção é um fator importante. Sobretudo numa companhia grande, 
fazer com que as pessoas estejam informadas no menor tempo 
possível é um diferencial-chave. O outro é a forma da comu-
nicação - um ponto em que, segundo Primo, as organizações 
costumam pecar. "Por incrível que pareça, poucas empresas 
se comunicam de forma adequada com seu público interno", 
diz ele. "O colaborador do chão de fábrica tem de saber também 
para onde a empresa vai, para que possa dar sua contribuição." 

Para Primo, o presidente da empresa tem sempre 
de estar na linha de frente. Afinal, toda a organização mira 
no primeiro homem da companhia. "Se há uma greve, te-
nho de estar à frente", afirma. À frente, no caso, não signi-
fica no portão da fábrica. Mas acompanhando de perto as 
negociações. Isso não é algo trivial em organizações com-
plexas como a Siemens, que atua em quase 70 setores dife-
rentes, distribuídos entre 15 divisões, cada uma com fatura-
mento equivalente a uma companhia de médio ou grande porte. 

Primo teve experiências com fechamento de fábricas 
ao longo de sua carreira. Como presidente, não. O pior que 
teve de determinar foi uma forte redução de custos durante 



a crise de 2008. Por ser uma empresa de engenharia, volta-

da a obras de infraestrutura, a Siemens foi afetada pela crise 

de modo rápido e duradouro. "Naquele momento, tivemos 

de desenvolver planos de redução de custos e de estrutura", 

diz Primo. Coube a ele definir e anunciar metas para cada 

área. Cortar custos não é uma decisão confortável. "Quan-

do pessoas perdem o emprego, você se machuca", diz Primo. 

"Mas é aquela velha história. Você toma atitudes duras que 

preservam a empresa e dão a ela a sustentabilidade para da-

qui a pouco estar novamente contratando." A Siemens hoje 

opera com um efetivo maior do que o que tinha no pré-crise. 

Não se discute a necessidade de, em momentos difíceis, 

lançar mão de remédios amargos. O ponto enfatizado por Ro-

bert Sutton é que há duas maneiras de se 

lidar com isso. Nas mãos de maus chefes, a 

informação sai a conta-gotas, e as pessoas 

não têm uma noção de por quanto tempo o 

ajuste estará sendo feito nem qual será sua 

dimensão. Daí nasce a boataria. Já os chefes 

bons procuram, logo que a situação ruim 

está caracterizada, comunicar claramente 

o tamanho dos ajustes necessários, mes-

mo quando isso implica demissões. Primo 

lembra que a crise começou em setembro 

de 2008. "Em dezembro, já havíamos adap-

tado a estrutura e eu já estava com todo o 

planejamento de redução de custos e de 

pessoal feito." Foi definido, entre outras 

providências, o congelamento dos salários 

dos gestores por um ano. E tudo isso foi co-

municado em tempo real. "Nunca esqueça 

que, se você tomar uma atitude rapidamen-

te e não comunicá-la bem, o dano será tão 

grande quanto se tivesse demorado para decidir", diz Primo. 

Além de rápida, a comunicação tem de ser abran-

gente. Se a decisão só é conhecida pela cúpula da com-

panhia, o restante da empresa fica no escuro. "A pior coi-

sa que pode haver na empresa é conversa de cafezinho", 

afirma Primo. "A rádio peão só especula, não comenta em 

cima de fatos concretos. Ela é fruto de comunicação malfeita." 

Diante do drama de demitir operários, trocar executivos 

de lugar, contra a vontade deles, parece brincadeira de criança. 

Não é. A chegada de Ana Paula Assis, uma cientista da compu-

tação e administradora de empresas com 14 anos de experiência 

na IBM, ao que é hoje a diretoria de Strategic Outsourcing ilus-

tra a dificuldade. Sua missão era reestruturar a área de serviços 

da companhia e liderar o que ela chama de transformação cul-

tural. Foi preciso realocar algumas pessoas, desligar outras e 

adicionar um novo nível hierárquico sobre líderes que tinham 

acesso direto ao centro decisorio. Pessoas que eram "donas" de 

seus negócios e se reportavam ao vice-presidente da área pas-

saram a responder a uma nova diretoria. Havia uma percep-

ção clara de perda de poder. E adivinhe quem era a culpada? 

"Quando você chega, há sempre aquela primeira resis-

tência", diz Ana Paula. Exatamente naquela época, porém, a 

empresa vinha discutindo um grande projeto de investimento 

para a criação de um data center e não conseguia chegar a um 

consenso sobre o melhor local. "Este foi o primeiro projeto que 

abracei", diz Ana Paula. "Coloquei os líderes das unidades, da 

maneira como estavam estruturadas na 

época, para trabalhar comigo no desenho 

desse projeto. A partir daí, deixei claro 

que existia uma transformação em curso, 

mas o conhecimento e a experiência deles 

no negócio eram fundamentais." O que 

se segue é descrito por Ana Paula como o 

início de um regime de colaboração. Ela 

promoveu várias mesas-redondas com os 

profissionais da área, para explicar o que 

estava sendo feito, deixar clara a estraté-

gia por trás da mudança e a direção que 

a companhia estava tomando. Durante 

seis meses, Ana Paula dedicou a maior 

parte de seu tempo a conversar com os 

"influenciadores", funcionários respei-

tados que formam a opinião no ambiente 

de trabalho. "Nessa hora, você tem de ga-

rantir que essas pessoas comprem a idéia, 

porque elas vão ser multiplicadoras", diz. 

Jean-Marc Laouchez, consultor do Hay Group espe-

cializado em desenvolvimento organizacional, pondera que 

há circunstâncias na vida de uma organização que exigem de-

terminados estilos de liderança. Para tempos de crescimento, 

chefias visionárias e inspiradoras. Quando se trata de tirar do 

buraco uma companhia, líderes focados em reduzir custos e 

capturar sinergias. O que não é produtivo é o estilo de lideran-

ça coercitivo, em que o chefe usa sua autoridade para tomar 

decisões sem explicar por quê. "Funcionários que querem 

empowerment se desconectam quando o líder simplesmente 

lhes diz o que fazer", afirma Laouchez. "As pessoas querem 

a possibilidade de opinar, de contribuir. Se o líder não reco-

nhece isso, dificilmente gerará impacto na organização." 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 100-121, nov. 2010.




