


s chefes fazem di
ferença. E assim é 
porque mais de 95% 
de toda a força de 
trabalho do mundo 

tem chefe, é chefe ou ambos. Eles 
fazem diferença porque ditam o tom 
para seu pessoal e para as organiza
ções. E, ainda, fazem diferença por
que muitos estudos mostram que, 
para mais de 75% dos funcionários, 
relacionar-se com o chefe imediato 
é a parte mais estressante do traba
lho. Superiores ruins podem matá-lo, 
literalmente. Um estudo sueco pu
blicado em 2009 relata que 3.122 ho
mens foram acompanhados por dez 
anos. O que se descobriu foi que os 
que tinham chefes ruins sofriam 20% 
a 40% mais ataques cardíacos do que 
os que tinham chefes bons. 

O chefe é impactante para qual
quer um cujo trabalho ele super
visione, mas principalmente para 
aqueles diretamente a ele ligados, 
que deparam com as virtudes, fra
quezas e idiossincrasias de seu su
perior constantemente. Não importa 
se você é o CEO de uma empresa lis
tada na Fortune 500 ou o chef de um 
restaurante: seu sucesso depende 

de estar em sintonia com as pessoas 
com quem você interage com mais 
frequência e intensidade. 

Todos os chefes são relevantes, mas 
aqueles da cúpula importam mais. 
Saibam eles ou não, os funcionários 
os acompanham, reverberam e ainda 
mimetizam seus movimentos. 

O CHEFE COMO MODELO 
Trabalhei para uma grande empre
sa na qual o CEO dominava quase 
toda a conversa durante as reuniões, 
interrompia todo mundo e calava 
vozes contrárias à dele. Seus vice-
-presidentes reclamavam dele, mas, 
quando ele deixava a sala de reu
nião, o vice-presidente mais pode
roso prontamente começava a agir 
como o CEO. Quando esse segundo 
homem saía, um terceiro assumia a 
mesma postura. 



O efeito-marola desse estilo de lí
der é coerente com as constatações 
de estudos revisados por especialis
tas, que mostraram que as ações dos 
altos executivos podem reverberar 
por toda a organização, minando ou 
reforçando sua cultura e níveis de 
desempenho. Quando os CEOs têm 
muito mais poder e remuneração do 
que seus subordinados diretos, por 
exemplo, o desempenho pode ser ne
gativamente impactado se os subordi
nados sentirem que não podem evitar 
que o chefe tome decisões ruins. 

Ser chefe não raro se assemelha a 
ser um macho alfa: os subordinados 
observam o superior constantemen
te. Então, sabem mais sobre o che
fe do que ele sabe sobre os funcio
nários. Similarmente, antropólogos 
que estudam chimpanzés, gorilas e 
babuínos relatam que os liderados 
devotam muito mais atenção ao líder 
do que ele dedica a eles. Susan Fiske, 
psicóloga da Princeton University, 
dos Estados Unidos, afirma que os 
primatas, incluindo os humanos, 
"prestam atenção àqueles que con
trolam seus feitos". 

Linda Hudson, CEO da BAE Sys
tems, empresa norte-americana de 
sistemas de defesa, entendeu esse 
fenômeno logo que assumiu o cargo 
de CEO da General Dynamics, outra 
companhia do setor bélico, tornando-
-se a primeira mulher na posição. Ela 
notou que algumas mulheres de sua 
equipe começaram a imitar a ma
neira como ela amarrava a echarpe. 
Hudson comentou: "Nunca esqueci a 
lição de que as pessoas estão obser
vando você de um modo que você 
nunca teria imaginado se estivesse 
no papel delas". Ela acrescentou que 
tamanho escrutínio e a responsabili
dade que ele enseja são "algo em que 
penso praticamente todos os dias". 

Os melhores chefes trabalham 
duro para estar em sintonia com essa 
atenção incansável e conseguem 
tirar proveito dela. Eles se concen
tram muito em si mesmos, mas não 
por egoísmo. Pelo contrário, sabem 
que o sucesso da empresa depende 

de manter visão aguçada de como 
outros interpretam os humores e 
movimentos do chefe e de reagir 
com ajustes rápidos e eficazes. 

Tal postura tem valor inestimável 
para os chefes, conforme tentam rea
lizar sua tarefa mais importante: con
vencer as pessoas de que estão no 
poder. Os chefes que não fazem isso 
descobrem que seu trabalho é impos
sível e seu mandato, curto. 

Mas é claro que somente essa atitu
de não é suficiente. Os melhores che

fes também impulsionam o desempe
nho ao facilitar o aprendizado, a ação 
e a assunção de riscos por parte de 
seus subordinados, ao protegê-los de 
distrações desnecessárias e ao levar a 
cabo centenas de coisas que os aju
dam a alcançar uma pequena vitória 
atrás da outra -e sentir orgulho e ter 
dignidade ao longo do caminho. 

ASSUMINDO 0 CONTROLE 
A pesquisa The romance ofleadership 
and the evaluation of organizational 



performance [O romance da lideran
ça e a avaliação do desempenho or
ganizacional, em tradução livre], rea
lizada por James Meindl e Sanford 
Ehrlich, mostra que líderes recebem 
muito mais crédito e acusações do 
que merecem. Isso ocorre, em gran
de parte, porque é mais fácil e emo
cionalmente satisfatório tratar o líder 
como a causa primeira do desempe
nho do que considerar a combinação 
de fatores que, de fato, determinam 
diferenças de desempenho. 

No entanto, há evidências de que 
os chefes raramente são responsá
veis por mais do que 15% da lacuna 
entre o desempenho organizacional 
ruim e o bom. Se você é chefe, essa 
é a parcela que lhe cabe. Faça o má
ximo por ela. Porém, se você alegar 

que não tem muita influência sobre 
o que acontece à empresa, sua equi
pe perderá a confiança em você e 
seus superiores o dispensarão. Por
tanto, aqui estão quatro sugestões 
para ampliar a ilusão de controle 
[para conhecer mais ideias, veja o 
quadro abaixo]. 

1. Expresse segurança, ainda que não 
se sinta seguro. A confiança é espe
cialmente crucial para inspirar as pes
soas, porque, como todas as emoções, 
é contagiosa -especialmente quando 
demonstrada por chefes que são ob
servados bem de perto. Em entrevista 
realizada por Clayton Christensen, 
da Harvard University, durante uma 
conferência, Andy Grove, CEO da 
Intel entre 1987 e 1998, afirmou: "As 

decisões sobre investimentos ou pes
soas não esperam que o cenário fique 
claro. Você terá de tomá-las quando 
tiver de tomá-las". Ele ainda acres
centou: "É decepcionante, no sentido 
de que você se esforça e coloca uma 
aparência melhor nas coisas do que, 
de fato, sente. Mas, depois de um tem
po, se agir com segurança, vai se tor
nar mais seguro". 

2. Não vacile. Indecisão, demora e 
discurso evasivo são as marcas do 
chefe ruim. Os melhores sabem que 
decisões rápidas dão a impressão 
de que estão no controle (e estão). 
O diretor de palco Frank Hauser, já 
falecido, disse: "Você tem três armas: 
'sim', 'não' e 'não sei'. Use-as. Não va
cile. Você sempre poderá mudar de 



ideia. Eles não se importara. Eles se 
incomodam é com os dois minutos 
de agonia, quando tudo o que o ator 
acabou de perguntar foi 'Eu devo me 
levantar agora?'". 

3. Receba e dê crédito. Como chefe, 
você talvez já aplique táticas sutis de 
obter crédito, como colaborar com 
pessoas que tendem a elogiá-lo e dar 
crédito abundante às pessoas quan
do menciona os próprios feitos. Da
vid Kelley, o modesto presidente do 
conselho e fundador da Ideo, é mes
tre em dar créditos às pessoas. Uma 
razão pela qual a Ideo se tornou uma 
empresa de inovação é que ele in
cansavelmente agradece à equipe 
por fazê-lo sair-se bem e reduz a for
ça de sua contribuição pessoal para 
o sucesso da empresa. A modéstia e 
a generosidade do líder são também 
admiradas fora da empresa, que pas
sa a ver o chefe como competente e 
generoso. 

4. Assuma a culpa. A voz de Michael 
McCain, CEO da Maple Leaf Foods, 
empresa do setor de alimentos do 
Canadá, tremia enquanto ele falava 
sobre as mortes e doenças causadas 
por carne contaminada oriunda de 
uma de suas fábricas, em agosto 
de 2008. Ele anunciou o fechamento 
da unidade, pediu desculpas e disse 
que as pessoas da empresa, inclusi
ve ele próprio, eram responsáveis e 
que era seu trabalho restabelecer a 
confiança nela. Diferentemente de 
muitos executivos, McCain aceitou 
que seria responsabilizado de qual
quer maneira. Os líderes que culpam 
externalidades, no entanto, acabam 
sendo considerados não confiáveis 
e fracos. Assim, implicitamente le
vantam a questão: "Se você não teve 
poder para frear a situação, como 
pode querer consertá-la?". 

A saída, no entanto, não é apenas 
aceitar a culpa e pedir desculpas. É 
preciso assumir o controle imedia
tamente de qualquer maneira possí
vel, mostrar que você e seu pessoal 
aprenderam com o fracasso e anun

ciar novos planos. Quando forem im
plementados, certificar-se de que as 
pessoas entendam que as coisas es
tão melhorando por causa deles. Foi 
o que McCain fez. A imprensa o elo
giou e uma pesquisa realizada quatro 
meses após seu pedido de desculpas 
mostrou que a confiança na marca 
Maple Leaf, entre os canadenses, ha
via subido de 60% para 91% no pe
ríodo. Ainda que a empresa amar
gasse prejuízo em 2008, voltou aos 
lucros no ano seguinte. 

TRÊS ESTRATAGEMAS PARA 
FORTALECER O DESEMPENHO 
Os chefes que ignoram o lado huma
no de seus subordinados às vezes ge
ram resultados rápidos. No longo pra
zo, porém, tal miopia tende a minar a 
criatividade, a eficiência e o compro
metimento da equipe. Os melhores 
chefes se concentram em fortalecer o 
desempenho das pessoas por meio de 
estratagemas como os seguintes: 

• Oferecer segurança psicológica. 
Bons chefes estimulam a imagi
nação e o aprendizado ao criar 
uma zona de segurança na qual as 
pessoas podem falar sobre ideias 
em maturação, testá-las e até er
rar, sem medo de serem punidas. 
Combinada ao medo do chefe, a 
falta de segurança emocional pode 
ser perigosa. Estudos conduzidos 
pela professora Amy Edmondson, 
da Harvard Business School, mos
tram que, quando enfermeiros te
mem que seus supervisores os hu
milhem por causa de erros, hesi
tam em reportá-los. O prejuízo de 
temer a autoridade também emer
ge em pesquisas com pilotos co
merciais em simuladores de voos. 
Uma delas mostrou que, quando 
os pilotos fingiam alguma capaci
dade de terminar um voo difícil, 
os copilotos deixavam de assumir 
o controle em 25% das vezes, re
sultando em acidentes simulados. 
Os copilotos sabiam que os pilotos 
não eram capazes de aterrissar, 
mas não ousavam questionar sua 



autoridade. A deferência disfun
cional pode matar. 

• Proteger as pessoas. Os melho
res chefes criam, copiam e imple
mentam maneiras de reduzir a 
carga mental e emocional de seus 
funcionários -e os protegem de 
incompetência, ignorância e jul
gamento prematuro por parte de 
outros chefes ou pessoas que po
dem destruir o trabalho e o bem-
-estar da equipe. Assim, a equipe 
se sente livre para assumir riscos 
e tentar coisas novas. Bons che
fes são especialmente adeptos de 
preservar o tempo das pessoas. 
Podem, por exemplo, eliminar 
reuniões desnecessárias. 

• Cuidar dos pequenos gestos. 
O saudoso Robert Townsend, 
ex-CEO da Avis e autor da obra-
-prima Dane-se a organização (ed. 
Best Seiler), já afirmava: a frase 
"muito obrigado" é "uma forma de 
reconhecimento muito negligen
ciada". A lição mais ampla para os 
chefes é a importância da "atitude 
de gratidão", palavras empresta
das de Kimberly Wiefling, funda
dora da Wiefling Consulting, que 
argumenta que muitos projetos 
terminam sem reconhecimento 
e celebração e que os melhores 
gestores dedicam tempo a expres
sar sua gratidão à equipe, não 
importando se o projeto foi bem-
-sucedido ou não. Transmitir essa 
atitude é especialmente crucial 
quando o mau cheiro do fracasso 
preenche o ambiente -justamen
te quando as pessoas mais preci
sam de apoio do chefe e umas das 
outras. Os líderes com vontade 
e habilidade para oferecer esse 
tipo de apoio definem o terreno 
para o aprendizado. Infelizmente, 
muitos chefes têm reação oposta 
e usam tais ocasiões para condu
zir sessões de atribuição de culpa, 
nas quais o objetivo é humilhar os 
responsáveis e despachar alguns 
para longe da organização. 

CONSCIÊNCIA DE SI E SUPERAÇÃO 
Os bons chefes não apenas recebem 
mais das pessoas de maneira mais 
civilizada, eles atraem e mantêm 
pessoas melhores por perto. Se você 
acredita que seus funcionários sejam 
malandros, deprimentes e idiotas, 
olhe-se no espelho. Por que os melho
res profissionais não quereriam tra
balhar para você? Por que as pessoas 
que aparentavam ser estrelas quando 
chegaram a sua equipe hoje parecem 
podres? 

Entre todas as habilidades e as
pirações de um chefe, a autocons
ciência é, provavelmente, a mais 
importante. Os melhores e os piores 
chefes sofrem de excesso de confian
ça, insegurança, fraquezas e pontos 
cegos. Tal é a condição humana. No 
entanto, os melhores são altamente 
conscientes de seus pontos fracos, 
trabalham para superá-los e para re
verter os danos que possam decorrer 
de suas características, ao mesmo 
tempo que buscam trabalhar com 
pessoas que possam compensar suas 
fraquezas. 

Os chefes mais eficazes dedicam 
esforços enormes para compreen
der como seus humores, habilida
des, idiossincrasias e ações afetam 
o desempenho e a humanidade da 
equipe. Constantemente, promovem 
ajustes para serem um pouco mais 
úteis e construtivos amanhã do que 
foram ontem. 

Para ser um grande chefe, você 
tem de constantemente perguntar 
e tentar responder a muitas per
guntas. Talvez a mais crucial seja: 
"Como é trabalhar para mim?". Se 
as pessoas de sua equipe fossem ho
nestas nessa resposta, elas diriam 
que você conhece o impacto de suas 
palavras e ações sobre os colabora
dores? Ou diriam que você vive no 
paraíso dos tolos? 
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