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Aambição na dose certa é 
necessária dentro do universo 
corporativo. Com ela, o co
laborador se sente estimula

do a galgar novos degraus, trazen
do benefícios profissionais para ele 
- e também para a empresa. O pro
blema é que nem sempre o sujeito 
ambicioso tem o equilíbrio na lis
ta de suas principais características. 
Assim, o que seria uma virtude, ca
paz de destacá-lo positivamente na 
companhia, pode resultarem um 
cenário de horror para os colegas 
de trabalho. 

Não é difícil encontrar funcio
nários que eventualmente tentem se 
sobressair em relação aos demais e 
também conquistar o chefe usando 
o trabalho do outro. Uma vez que 
isso dá certo, torna-se um círculo vi
cioso. E isso é uma praga que as em
presas têm que evitar. 

"Meu antigo chefe fazia de tudo 
para me expor de forma negativa", 
lembra a relações-públicas Daniella 
Martins (que preferiu recorrer a um 
nome fictício para esta reportagem). 
"Fazia questão de agir a todo o mo
mento com autoritarismo, e acaba
va até ganhando pontos com o re
sultado do meu trabalho, mas sem 
dar o devido crédito a mim." Ape
sar da crescente discussão sobre as
sédio moral nas corporações, ain
da são encontrados perfis assim no 
mercado de trabalho. "O profissio
nal sem escrúpulos para alimentar 
sua ambição tem uma necessidade 
extrema de se autoafirmar, não par
tilha resultados e se aproveita do po
der para garantir o que quer. Mas, 
felizmente, já conseguimos perce
ber que a sociedade está menos to
lerante com essas situações", afirma 
a consultora de gestão empresarial 
Suzana Azevedo. Ainda de acordo 

com a especialista, é papel do líder 
detectar esses comportamentos fora 
do eixo e acertar o rumo. "Quando 
o líder se cala, ele é conivente com 
a situação", alerta Suzana. "E, cla
ro, deixa de exercer sua liderança." 

O tema tem sido objeto de es
tudos e pesquisas internacionais. 
Recentemente, John Clarke, doutor 
em psicologia formado pela Uni
versidade de Sydney, divulgou que 
pelo menos 1 % da população adul
ta atuante no mercado tem o perfil 
de psicopata corporativo. No livro 
Trabalhando com Monstros - Como 
Identificar Psicopatas no Trabalho e 
se Proteger Deles (Ed. Fundamento), 
Clarke diz como é possível identifi
car esses profissionais e a forma de 
se defender deles. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Lide, São Paulo, ano 7, n. 33, p. 68-70, 2012. 




