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Para todo tipo, há um personagem relacionado 
 
Você pode não ter percebido, mas sua empresa pode abrigar um Rei Lear a poucos metros de 
sua mesa ou um Iago no comando de sua equipe de trabalho. É o que acredita a professora de 
Literatura em Língua Inglesa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Peonia Viana 
Guedes, que correlaciona as personagens de William Shakespeare ao perfil de gerentes, 
diretores e CEO"s (Chief Executive Officer) de grandes empresas. 
 
"Não é difícil encontrar exemplos de presidentes que querem desfrutar das regalias de uma 
organização sem, contudo, assumir as responsabilidades" diz ela, referindo-se aos principais 
traços que fazem o perfil do Rei Lear, figura forte e autoritária nas histórias de Shakespeare, 
conhecida por sua vaidade e avessa a conselhos. "São pessoas que não admitem perder 
status, até mesmo quando se desligam da empresa", completa.  
O consultor João Teixeira Neto, da Ability RH, destaca que a postura também é comum na pele 
de gerentes e diretores. "Considero um dos piores tipos já vistos em qualquer empresa", 
afirma. Ele diz que pessoas que incorporam atitudes como as de Rei Lear tendem a ser as mais 
odiadas nas organizações. Porém, garante que a arrogância não é sinônimo de insegurança. 
"Já conheci gente qualificada e competente que tinha comportamento autoritário", diz. 
 
As empresas também abrigam Iagos por toda parte. A personagem tem como principais 
características a manipulação de situações, a mentira e a inteligência para atingir objetivos. "É 
a figura clássica do funcionário que inveja a posição de outro", traduz a professora Peonia. Ela 
afirma que a proliferação de Iagos pode colocar em risco a organização. "Destrói qualquer 
ambiente", resume.  
 
Mas há espaço ainda para figuras não menos terríveis. Se a monarquia shakespeariana 
comporta um conservador Ricardo II, sua empresa pode muito bem se render a um diretor 
covarde, sem pique para desafios. A moderação em excesso é mais do que comum em 
ambientes corporativos, garantem especialistas em RH.  
 
Cautela para lidar com personalidades diversas 
 
No outro extremo, há personagens que se assemelham à imagem do líder ideal. "Vicêncio é 
um deles", afirma Peonia. Ela o considera o mais equilibrado, em boa medida por sua 
disposição em ouvir o que outros têm a dizer. Além disso, é visto também como mais flexível e 
íntegro em suas decisões. Porém, há quem discorde da comparação. 
 
- O excesso de flexibilidade é sinônimo de arrogância -, dispara o consultor Cláudio Giraldelli, 
sócio-diretor da Marcondes RH. Ele prega cautela ao lidar com pessoas assim. Sobre como 
lidar com Iago, Giraldelli diz que seus colegas de trabalho devem privilegiar o diálogo. "A 
conversa deve sempre existir, mesmo quando sabe-se que a pessoa do outro lado tem 
personalidade difícil", explica.  
 
O analista de sistemas de rede e voz Rogério Menezes diz já ter convivido com chefe 
autoritário. "Ele chegou e ocupou o lugar de uma pessoa com quem me dava muito bem", 
recorda. Ao assumir o comando de duas equipes de trabalho, acabou destacando uma em 
detrimento da outra, onde Menezes atuava.  
 
Ele lembra das vezes em que seu nome era "berrado" no salão do escritório para que todos 
ouvissem. "Era autoritário, mas não tinha capacidade para assumir aquele projeto", sentencia 
Menezes, que diz ter pedido demissão pouco depois.  
 
Se depender da evolução dos tipos no ambiente corporativo, pessoas assim têm os dias 
contados. Pelo menos é o que garante o consultor João Teixeira Neto, da Ability RH. Ele diz 
que o número de personagens semelhantes aos de Shakespeare tende a diminuir.  



"Conheço pessoas assim, mas que acabaram sendo vencidas por ambientes empresariais 
sadios", afirma. 
 
Uma das formas apontadas por especialistas para minimizar a presença de Ricardo II"s, Iago"s 
ou Rei Lear"s nas empresas atende pelo nome de gestão por competências. A ferramenta é 
vista como filtro, que seleciona potenciais funcionários em razão de seu temperamento, 
evitando escolhas baseadas somente nas habilidades técnicas. "Ninguém quer ter um Rei Lear 
hoje em dia", brinca Teixeira Neto. 
 
A consultora Renata Perrone, da Manager, concorda. Ela reconhece que ainda vai levar tempo 
para personagens assim serem eliminados do universo empresarial. Enquanto isso, prega o 
diálogo como forma de evitar conflitos mais graves. "Mais interessante do que se ver livre 
dessas pessoas, as organizações podem conquistar resultados explorando melhor o perfil de 
cada um", sugere. "Quem disse que juntar uma pessoa humilde com outra arrogante pode 
trazer problemas?", indaga. 
 
A professora de Literatura da Língua Inglesa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj), Peonia Viana Guedes, diz que trabalhar certos casos pode até ser possível, mas 
demostra ceticismo em ver mudanças drásticas de comportamento. "Esperar por grande 
reviravolta no comportamento de alguém é algo difícil de acontecer", conclui. 
 
 
 
DESCUBRA O SEU CHEFE 
 
IAGO É estrategista, manipulador, mentiroso e conhecedor das fraquezas humanas. 
Geralmente acha que todos querem o fim da sua carreira. Como conviver: em vez de isolá-lo, 
procure sempre o diálogo. 
 
REI LEAR É autoritário, inflexível, vaidoso, avesso a conselhos, não confia nos subordinados e 
não delega funções. Como conviver: tente conquistar sua confiança e mostre que você 
também está disposto a ajudar a empresa crescer. 
 
RICARDO II É conservador e arrogante. Não está aberto às mudanças que ocorrem no 
mercado. Como conviver: mostre a ele que a empresa corre sério risco de ficar para trás no 
tempo. É importante tentar convencer esse tipo de chefe a realizar mudanças. 
 
RICARDO III É antiético, autoconfiante, carismático. Acha que pode resolver tudo sozinho e 
não aposta no crescimento dos que estão à volta Como conviver: tente conquistar sua 
confiança, mas imponha sempre um limite profissional nessa relação. 
 
MACBETH É ambicioso e desleal. Não está preocupado em construir um ambiente saudável e 
não consegue esquecer as maldades, mesmo que pequenas. Como conviver: procure orientá-
lo quando perceber que está extrapolando os limites. 
 
VICÊNCIO É íntegro e flexível. Pode pecar pelo excesso e se tornar uma pessoa influenciável. 
Como conviver: sorria, agradeça por ter um chefe equilibrado. Fonte: especialistas em RH. 
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