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Levar as críticas para o lado pessoal é bom para a carreira
Banda executiva

Lucy Kellaway

D
epois do barulho
provocado pelo
enorme pacote de
remuneração de Sir
Martin Sorrell,

minha admiração por ele
aumentou. Não que eu
seja de opinião que ele merece
os 6,7 milhões de libras;
é claro que ele não merece.

O que eu admiro mesmo no
magnata da mídia é sua pele.
O maior órgão de seu corpo
é incomumente fino. Sir Martin
ficou profundamente
machucado pelas hostilidades
dos acionistas em reação
ao grande aumento de

sua remuneração e escreveu
no “Financial Times”:
“O comentário que
mais machucou, feito
anonimamente, foi o de que eu
mereço um ‘nariz sangrando’”.

Não consigo me lembrar da
última vez em que ouvi uma
pessoa poderosa admitir ter
ficado magoada por alguma
coisa, muito menos por um
comentário anônimo. Compare
a pele fina do publicitário às
de dois outros líderes
empresariais que estiveram no
noticiário recentemente: Jamie
Dimon e Lloyd Blankfein.
Dimon demonstrou ter uma
pele de rinoceronte quando, a
caminho de explicar para uma
comissão do senado americano
como o JP Morgan perdeu mais
de US$ 2 bilhões, passou por
manifestantes que gritavam:
“Esse homem é um vigarista!”.

Mais pele de rinoceronte
foi exibida por Blankfein,
quando ele respondeu a
ataques recentes ao seu
estilo de liderança com uma
brincadeira em público, de que
continuará comandando o
Goldman Sachs até a sua morte.

O tipo de pele

Dimon-Blankfein deveria
ser desejável para todas as
pessoas bem-sucedidas.
Resistir a ataques é algo que se
acredita ser digno e firme.
Todo especialista em
treinamento de liderança para
executivos diz a mesma coisa
aos aspirantes que precisam
lidar com críticas: não leve a
coisa para o lado pessoal.

Mas estou começando a
pensar que a pele mais fina
se encaixa melhor aos
executivos-chefes. Não é só
o fato de que é mais honesto
e natural sentir dor quando
você é esfaqueado. Isso
também é mais eficiente.

Embora a tentativa de Sir
Martin de rebater seus críticos
não tenha funcionado desta
vez, ela mostrou uma
disposição louvável de
engajamento. Se você é
um executivo-chefe, é seu
trabalho levar as coisas para o
lado pessoal. É seu dever
ser machucado por boa parte
das coisas que os críticos
dizem. Uma pele grossa
significa que os ataques
não tiram sangue. Significa que
é mais fácil ignorar qualquer

coisa dolorosa. Significa
que a complacência está ali
do outro lado da esquina.

Pense nos atores de sucesso.
Não se trata de acidente o
fato de muitos deles terem
pele excessivamente fina a
ponto de ficarem malucos toda
vez que recebem uma crítica.
Trata-se de algo essencial
para a profissão. A pele fina é
o que os faz se empenharem
muito para conseguir a melhor
atuação a cada noite.

Entregue a si própria, a pele
naturalmente engrossa com a
idade. A minha está ficando
bem mais marcada com os
anos. Ainda me lembro o
quanto fiquei magoada 18 anos
atrás, quando comecei a
escrever esta coluna. Na época,
um colega me disse que eu
estava ocupando um espaço
valioso do jornal, que poderia
ser usado para notícias
importantes. Senti-me muito
mal e redobrei meus esforços
para fazer o trabalho melhor.

Hoje, dificilmente levo
críticas a sério. Esse estado de
ligar menos para isso tem sido
vital para a minha saúde
mental, especialmente em

razão de como a internet
fornece uma fonte ilimitada de
coisas abomináveis. Em meu
‘n e w- l o o k ’, a pele grossa no
geral me tornou mais feliz e
mais fácil de conviver. Mas
temo que também me tornou
menos boa em meu trabalho.

Na semana passada, fiz uma
palestra que não foi das
melhores. Dez anos atrás, eu
teria ficado aflita. Desta vez, dei
de ombros e pensei: “às vezes a
gente ganha e às vezes a gente
p e r d e”. Não levei a coisa para
o lado pessoal. O problema
com isso é que não estou
agindo para garantir que me
sairei melhor da próxima vez.

Sir Martin é um dos poucos
empresários sobre os quais
escrevi que grita de dor quando
algo pernicioso é dito sobre
ele. Quase todas as vezes
que o mencionei, recebi
uma mensagem de volta,
normalmente de tom
pseudojocoso, mas ainda
assim demonstrando sinais de
angústia. Com a coluna de hoje,
já estou esperando mais uma.

Lembro-me de uma delas,
após entrevistá-lo
pessoalmente. Recebi uma

carta em que ele se dizia
surpreso ao ver que eu pareci
ter gostado mais de Gerry
Robinson, outro entrevistado,
do que dele. Na ocasião, achei
isso um pouco humilhante,
mas hoje penso de maneira
diferente. É esse tipo de atitude
o-quê-ele-tem-que-eu-não-tenho
que torna Sir Martin tão
bem-sucedido. E é essa
mesma coisa que fez 98%
dos acionistas votarem, apesar
do aumento da remuneração,
pela sua manutenção
no cargo recentemente.

Em vez de dizer às pessoas de
sucesso para desenvolver uma
pele mais grossa —algo que o
tempo vai cuidar de qualquer
maneira—, devíamos cuidar
para manter sua pele fina como
sempre foi. O ideal é ter uma
pele tão fina quanto a de uma
minhoca, mas com a constituição
de um touro. E também, talvez,
um mecanismo de coagulação
que garanta a cicatrização
dos ferimentos para que a
vítima não sangre até a morte.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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É possível uma empresa sobreviver sem chefe
Companhias adotam modelo de gestão sem hierarquia nem promoções. Por Por Rachel Emma Silverman, do “The Wall Street Journal”

Assim como muitas empresas
de tecnologia, a Valve Corp.,
uma fabricante de videogames
de Bellevue, no Estado de
Washington, oferece a seus fun-
cionários um café de alta quali-
dade, massagens de graça e ser-
viço de lavanderia. Mas há uma
coisa que ela não tem: chefes.

A Valve, cujo website diz que a
empresa não tem chefes desde a
sua fundação, em 1996, também
não tem gerentes ou projetos
designados. Em vez disso, seus
300 empregados selecionam co-
legas para trabalhar em projetos
que eles acreditam que vale a
pena. A empresa preza tanto a
mobilidade que as mesas dos
funcionários são montadas so-
bre rodas, permitindo que eles
as movam para formar as áreas
de trabalho que quiserem.

Bem-vindo à empresa sem che-
fe, onde a hierarquia é horizontal,
o salário é geralmente determi-
nado pelos colegas e o dia de tra-
balho direcionado pelos próprios
empregados. Mas, como garantir
que o serviço não fique por fazer?

“No início, esse modelo com
certeza parece ser menos efi-
c i e n t e”, diz Terri Kelly, direto-
ra-presidente da W.L. Gore, de
Newark, Delaware, fabricante do
material impermeável Gore-Tex,
além de outros. Ela é uma das
poucas pessoas na empresa com
um cargo oficial. “Mas, uma vez
que você tem uma organização
por trás, a designação das tare-
fas e a execução acontecem rapi-
d a m e n t e”, acrescenta.

As empresas vêm achatando
sua hierarquia nos últimos anos,
eliminando camadas gerenciais
intermediárias que podem criar
gargalos e diminuir a produtivi-
dade. O punhado delas que levou
a ideia um passo adiante, dispen-
sando inteiramente os chefes, diz
que a abordagem ajuda a moti-
var os empregados e torná-los
mais flexíveis — mesmo que isso
signifique que algumas tarefas,
como tomada de decisões e con-
tratações, possam demorar mais.

Na Valve e em outras empre-
sas sem chefe, os próprios em-
pregados sugerem projetos e re-
crutam colegas para trabalhar
na equipe. Lá não há promoções,
apenas projetos novos. Para aju-
dar a decidir a remuneração, os
empregados fazem um ranking
dos seus colegas — mas sem in-
cluir a si próprios — votando em
quem eles acreditam que gera
mais valor. A empresa não quis
fornecer informações sobre co-
mo os salários variam.

Qualquer empregado pode
participar nas decisões sobre
contratações, que são em geral
tomadas por equipes. As demis-
sões, relativamente raras, funcio-

nam da mesma forma: equipes
decidem juntas se alguém não es-
tá correspondendo. Já quanto aos
projetos, alguém geralmente
emerge como gerente na prática,
diz Greg Coomer, que está há 16
anos na Valve e trabalha no de-
sign de produtos. Quando nin-
guém toma a liderança, acrescen-
ta ele, com frequência é um sinal
de que o projeto não vale a pena.

Caso os colegas discordem so-
bre manter ou eliminar produ-
tos, o mercado decide, diz Coo-
mer. “Quando nós honestamen-
te não conseguimos chegar a
um consenso — o que é muito
raro — fazemos a entrega e logo
descobrimos quem estava certo.
Com o tempo, passamos a acei-
tar a ideia de que podemos estar
cometendo um erro ao fazer is-
so. Nossos clientes, no entanto,
sabem que, se fizermos boba-
gem, nós consertaremos”, diz.

Contratar empregados alta-
mente motivados é vital para fa-
zer o sistema sem chefe funcio-
nar — e ele é não é para qualquer

um. A maioria dos empregados
leva entre seis meses e um ano
para se adaptar e alguns acabam
saindo da companhia em busca
de ambientes de trabalho mais
tradicionais, diz Coomer.

O sistema tem suas desvanta-
gens. Sem os gerentes, pode ser
mais difícil identificar o baixo
desempenho. Mesmo o manual
do empregado, que explica a filo-
sofia e processos da Valve, assina-
la que contratações erradas “po -
dem algumas vezes levar muito
tempo para ser identificadas.”

Estudos recentes sobre o valor
das organizações horizontais ti-
veram resultados conflitantes.
Um estudo feito por pesquisa-
dores da Universidade de Iowa e
a Universidade A&M, do Texas,
mostrou que equipes de traba-
lhadores fabris que supervisio-
nam a si mesmos tendem a ter
um desempenho melhor do que
trabalhadores em hierarquias
mais tradicionais, desde que os
membros de um mesmo time se
entendam bem. “As equipes as-

sumem elas mesmas muitas das
funções gerenciais”, diz Stephen
Courtright, coautor do estudo.

“Os funcionários trabalham em
conjunto, incentivam e apoiam os
colegas, além de cooperar com
outras equipes. Eles desempe-
nham coletivamente o papel de
um bom gerente”. Outros estu-
dos, no entanto, descobriram que
as hierarquias podem aumentar a
efetividade de um grupo. Além
disso, ter papéis claramente defi-
nidos pode ajudar as pessoas a ser
mais eficientes no trabalho.

Durante anos, a General Elec-
tric Co. operou algumas das suas
fábricas de aviões sem um su-
pervisor ou gerente de chão de
fábrica. A gigante industrial diz
que usou o sistema para aumen-
tar a produtividade em fábricas
de baixo volume e com um nú-
mero relativamente pequeno de
empregados, cada qual capaz de
executar várias tarefas. Um líder,
o gerente da planta, estabelecia
as metas de produção e ajudava
a resolver problemas, mas não

interferia na rotina diária. As
equipes, cujos integrantes esco-
lhiam as várias tarefas volunta-
riamente, encontravam-se antes
e depois de cada turno para dis-
cutir o trabalho a ser feito e tra-
tar dos problemas que precisa-
vam ser resolvidos.

As primeiras dessas equipes
autogerenciadas foi formada
quase vinte anos atrás na fábrica

de Durham, na Carolina do Nor-
te. Nos últimos cinco anos, po-
rém, elas se espalharam para ou-
tras instalações da GE. A estrutu-
ra da equipe está sendo repro-
duzida em todas as 83 locações
de cadeias de suprimento da GE
Aviation, que emprega atual-
mente 26 mil pessoas.

Subir na empresa pode ser di-
fícil quando não há degraus hie-
rárquicos. Mas muitos emprega-
dos acreditam que é mais fácil
crescer em suas carreiras sem ca-
madas de gerência, diz Chris
Wanstrath, diretor-presidente
da empresa de software GitHub,
de San Francisco (ele insiste que
seu cargo é nominal). A empre-
sa, cujos produtos permitem
que equipes trabalhem juntas
para desenvolver software, ge-
ralmente sem a ajuda de um ge-
rente, tem 89 funcionários.

Na G i t H u b, uma grupo pe-
queno forma o alto escalão que
cuida dos assuntos em nível na-
cional e das comunicações ex-
ternas, mas não dá ordens aos
empregados. As equipes de fun-
cionários determinam que pro-
jetos são prioritários, e qualquer
um é livre para se juntar a um
deles na função que escolher.
"Você tem o poder de estar onde
você é mais útil", diz Wanstrath.

Tim Clem, de 30 anos, foi con-
tratado pela GitHub no ano pas-
sado como programador. De-
pois de alguns meses no empre-
go, ele convenceu outros colegas
de que a empresa precisava de-
senvolver um produto para
usuários do Windows, da Micro-
soft. Ele liderou o projeto, con-
tratando funcionários para aju-
dá-lo a criar o aplicativo, que foi
lançado há pouco tempo.

A estrutura sem chefe pode às
vezes ser caótica, diz ele, mas “vo -
cê sente que há confiança total e
um elemento de liberdade e de-
dicação. Leva você a querer fazer
m a i s ,” diz Clem, que antes havia
trabalhado em uma grande com-
panhia de tecnologia e em pe-
quenas empresas iniciantes. (Co -
laborou Kate Linebaugh)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.
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