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Para que isso tudo acontecesse, um dos momentos mais
difíceis de sua carreira foi tomar a decisão de demitir mais
de 100 m i l funcionários, de uma empresa que tinha cerca
de 800 m i l . Se você se sente mal na hora de demitir uma
ou duas pessoas, imagine ter de dispensar praticamente
uma cidade inteira. Naquele momento, ele foi muito criticado e questionado se não se sentia culpado por ter demitido tantas pessoas. Welch respondeu que sim, sentia-se
culpado, mas era melhor que fossem 100 m i l do que 800
m i l . Mais tarde, ele conseguiu absorver novamente boa
parte desses funcionários para a GE.
Observe que ele não se eximiu da culpa. Quem ocupa
cargos de liderança tem de tomar decisões e saber lidar
com as consequências delas, por isso, muitas vezes, o sentimento de culpa é inevitável.
Você se sente culpado algumas vezes? Isso pode ser bom.
Uma pesquisa da Universidade de Stanford, envolvendo 520
pessoas, concluiu que os profissionais que se sentem culpados, seja qual for o motivo, revelam-se melhores líderes.

Para o consultor em gestão de pessoas Eduardo Ferraz, "as
pessoas com esse tipo de tendência à culpa, geralmente, são
mais meticulosas e organizadas. Por serem extremamente
responsáveis, preocupam-se mais com pessoas e prazos", e,
normalmente, por não conseguirem dar conta de todas as
responsabilidades, sentem-se culpadas.

O caminho da culpa à liderança

Para a psicóloga clínica com abordagem junguiana Rosemeire Zago, a culpa pode ser definida como um sentimento de ser indigno, ruim, com remorso ou censura. A culpa
é o resultado de muita raiva guardada que se volta contra
nós mesmos. A equação, segundo a psicóloga, seria assim:
raiva + mágoas reprimidas = culpa = autopunição. Já
para a especialista em psicanálise e professora universitária Maria Augusta Mendonça Guimarães, "quando uma
pessoa tem uma atitude, um sentimento ou mesmo um
pensamento que contraria o que ela própria considera
correto, ético ou moral é que surge o sentimento de culpa".

Dificuldade em fazer algo só para si.
Não conseguir a d m i n i s t r a r o tempo por estar sempre
sobrecarregado.
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Para Rosemeire, as consequências desse sentimento de
culpa estão sempre presentes na necessidade, ainda que
inconsciente, de autopunição. "É certo que a culpa pode
ser um sinal de alerta sobre falta de l i m i t e e respeito pelo
outro; ou a indicação de que é preciso mudar a l g u m padrão
de comportamento", alerta a psicóloga.
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Por outro lado, esse sentimento pode ser positivo, pois
ajuda a regular u m a boa convivência social: "A culpa está
no cerne da história da evolução h u m a n a , pois t e m um
papel f u n d a m e n t a l na contenção dos impulsos agressivos
do ser h u m a n o , base para toda civilização e um aprendizado crucial pelo qual toda criança deve passar. Desde o
início, a criança deve ser ensinada pelos adultos que não
pode ter suas vontades satisfeitas o tempo inteiro; essa é
u m a premissa básica da educação", observa M a r i a Augusta. A culpa t e m um papel preponderante, pois controla
impulsos, ou seja, nós aprendemos ainda quando criança
a conter nossos impulsos para podermos conviver bem em
sociedade, respeitar as pessoas e as regras vigentes.
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Para i d e n t i f i c a r q u e m se sente culpado, Rosemeire
Zago sugere algumas características:
• Preocupação excessiva com a opinião dos outros.
• Falar repetidamente sobre o que m o t i v o u o sentimento de culpa.
• Raiva reprimida.
• Dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios
atos.
• Responsabilizar o outro pelo próprio sofrimento.
• Sentir-se vítima em algumas ou muitas situações.
• Dificuldade em expressar os reais sentimentos.
• Não conseguir falar "não".
• Necessidade em agradar.
• Sempre fazer algo pelos outros e raramente para si
mesmo.
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Por exemplo, u m a pessoa casada que t r a i o cônjuge, mesmo que o o u t r o não descubra, pode ficar atormentada
porque ela própria reprova a atitude que tomou. O exemplo
não vale como regra geral para todos, pois o sentimento
de culpa varia de pessoa para pessoa, dependendo p r i n c i palmente da forma como o sujeito lida com a lei, com as
normas e regras da sociedade em que está inserido, sendo
isso t r a n s m i t i d o principalmente pelos pais.
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cá-lo para o Pan- Americano de 2007.
Era um jogador talentoso, mas que exercia
uma influência negativa por causa de seu
comportamento. Não
deve ter sido uma situação fácil, mas que
foi julgada como necessária. Observe o
que Bernardinho disse em entrevista concedida, na ocasião do
afastamento, para o
portal Terra, em outubro de 2007:
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Amar é querer bem
à pessoa e eu quero o
bem dele, isso não quer
dizer que você tenha que
concordar com tudo que a pessoa está dizendo. Chamar a atenção
de um filho às vezes dói mais no pai. Quando alguma coisa não
está dando certo e a relação não está boa, tem que dar um tempo e se afastar. E você sofre com isso. O grupo de alguma maneira está sentindo. Nem tudo são flores em uma relação. Você não
pode perder o respeito por tudo que foi feito e ainda será. Isso não
é um ponto final. É um ponto intermediário para que possamos
renascer mais fortes, todos nós.
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Por outro lado, como tudo o que é exagerado faz mal,
quando a pessoa se controla intensamente para nunca
cometer erros, a culpa faz estragos. "Pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmas, que têm dificuldades para aceitar suas limitações e seus erros, mesmo os
menores, podem sofrer com isso. A pessoa tem um ideal
de perfeição e sempre que não o atinge sente-se culpada.
Logo, vive atormentada pelo sentimento de culpa por não
ser aquilo que gostaria de ser", analisa Maria Augusta.
Em relação à pesquisa citada anteriormente, sobre o
sentimento de culpa tornar melhores líderes, Maria Augusta concorda que há uma tendência para o sentimento
de culpa entre os bons líderes, pensando principalmente
na relação entre culpa e boa convivência e também com a
questão da cobrança: "As pessoas que têm esse sentimento mais acentuado normalmente prezam pela exigência,
tanto de si quanto do outro. Além disso, são pessoas que
tendem a tomar para si as responsabilidades, em vez de
colocá-las no outro ou tentar buscar justificativas externas
para o fracasso de determinada situação".
Eduardo Ferraz, consultor em gestão de pessoas,
acredita que a melhor definição para o que esse tipo de
líder sente não é culpa, mas senso de responsabilidade.
"São líderes conhecidos como 'caxias', com obsessão por
deixar tudo perfeito, e quando não sai como o planejado,
responsabilizam-se e então sentem-se culpados por não
ter dado certo. Eu sei bem como é, pois também sou assim", reconhece.
Para Ferraz, Steve Jobs tinha esse perfil. Na única
biografia autorizada do fundador da Apple, escrita por
Walter Isaacson, há este trecho que confirma a ideia:

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

Sua [de Steve Jobs] busca pela perfeição levou à compulsão de
que a Apple tivesse um controle de ponta a ponta de todos os seus
produtos. A maioria dos hackers e aficionados gostava de personalizar, modificar e conectar coisas diferentes em seus computadores. Para Jobs, tratava-se de uma ameaça para uma experiência
de usuário inconsútil de ponta a ponta. Seu parceiro inicial Steve
Wozniak, um hacker nato, discordava. (.. .)[Jobs] chegou mesmo
a usar parafusos especiais para que os aficionados não pudessem
abri-lo e modificá-lo. Seu instinto de controle significava que ele
tinha urticária, ou algo pior, ao contemplar o excelente software
da Apple rodando em hardwares ruins de outras empresas, e
também era alérgico à ideia de aplicativos ou conteúdos não aprovados poluindo a perfeição de um dispositivo da Apple.
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Outro líder apontado por Eduardo Ferraz é Bernardinho,
que sempre buscou equipes de alta performance e nunca
aceitou nada menos que isso. Um exemplo foi a Seleção
Masculina de Vôlei que venceu a Liga Mundial de 2006,
com Ricardinho sendo eleito o melhor levantador da época. Mesmo assim, no ano seguinte, Bernardinho teve de
tomar a difícil decisão de afastar Ricardinho e não convo-

Ricardinho não jogou o Pan-Americano de 2007, mas
foi convocado por Bernardinho para a disputa da Liga
Mundial de 2010. Existiu o sentimento de culpa, mas o
técnico da Seleção tomou para si a responsabilidade e as
consequências que isso poderia trazer.
Você pode se espelhar nesses líderes, mas não esqueça
que as atitudes precisam ter equilíbrio. "As características
podem trazer um sofrimento psíquico muito grande se não
estiverem acompanhadas por uma dose de moderação",
alerta Maria Augusta.
Para Eduardo Ferraz, esse profissional começa a passar dos limites quando se torna inflexível e "é aquele
tipo chato, que não tolera um minuto de atraso ou uma
palavra atravessada". Nesses casos, Ferraz aconselha que
é melhor ele se desligar, tirar alguns dias de férias e depois voltar à rotina.
O especialista comenta que esse não é um profissional
r u i m , pelo contrário, pode contribuir muito para o crescimento de uma empresa, desde que ela dê abertura e prestigie a meritocracia.
Sua empresa está pronta para aproveitar o melhor
daqueles que se sentem culpados?

Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 8, n. 93, p. 32-35, set. 2012.

