
A  arte da bajulação 
 

 
 
As loas disfarçadas aos chefes podem dar aquele empurrãozinho que faltava para sair 
uma promoção. É o que revela uma pesquisa 
 
ajulação e puxa-saquismo não são propriamente uma novidade no cotidiano das empresas. 

No entanto, para quem rejeita essas práticas sem pensar duas vezes, um estudo recente da 
Kellogg School of Management traz uma notícia no mínimo preocupante. Por meio de 
entrevistas com executivos de companhias americanas com atuação em diversas áreas, os 
professores Ithai Stern e James West-phal constataram que a subida ao alto escalão 
corporativo raramente se dá apenas por competência. Em grande parte dos casos, as 
promoções envolvem uma boa dose de politicagem, diplomacia e bajulação. "Os executivos 
geralmente ganham o ingresso para as posições mais disputadas usando formas sutis e 
sofisticadas de adulação", afirmam os autores do estudo. 
 
Os maiores puxa-sacos, segundo eles, são os advogados, os políticos e os vendedores não 
necessariamente nesta ordem. Já no que diz respeito à faixa social, os profissionais oriundos 
das classes média e média-alta têm se mostrado mais hábeis, quando comparados às pessoas 
das classes mais baixas. Mas, quando se trata de puxa-saquismo, nem tudo é preestabelecido. 
Embora alguns grupos tenham maior "talento" para a bajulação, existem táticas que, de 
acordo com os professores, aumentam significativamente as chances de qualquer profissional 
saltar aos olhos do chefe. 
 
Stern e Westphal identificaram técnicas de insinuação que, sem soar como abjetas, podem 
ajudar os interessados a subir os degraus da escada corporativa. Soa cínico, e provavelmente 
é. Mas vamos a elas: 
 
� Disfarçar a adulação como pedido de conselho_ É o meio de elogiar os patrões 
sem deixar que o elogio soe como "rasgação de seda" ou cause constrangimento às duas 
partes. "Esta é uma tática certeira", dizem os professores. 
 
� Discordar antes de concordar. Em vez de concordar na mesma hora, o bajulador 
tarimbado negaceia: "De início eu discordei de você, mas seus argumentos acabaram me 
convencendo". 
 
� Fazer o elogio chegar às pessoas certas_ A loa muitas vezes é mais eficaz quando 
feita indiretamente. Em outras palavras, é melhor falar bem do chefe aos seus amigos, 
cuidando para que suas palavras cheguem aos ouvidos certos, do que babar o tempo todo na 
sua gravata. 
 
� Fazer o elogio desculpando-se, para não constranger o chefe_ Para se precaver, 
o bajulador ensaia desculpas antes de iniciar o paparico: "Eu não quero que você pense que 
elogio à toa, mas a sua apresentação foi sensacional!". 
 
� Expressar a mesma opinião que os superiores_ Não adianta concordar com eles. É 
preciso fazê-lo em voz alta. "Eu sou da mesma opinião" e "Acho que todos nós concordamos 
com você" são algumas das frases usadas. 
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� Descobrir a opinião dos chefes_ Se o bajulador não sabe o que pensam os seus 
superiores, ele sonda. E depois adequa seu argumento ao da chefia. 
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 89-90, nov. 2010. 


