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A velha história do um é pouco, dois é bom e três é demais sofre uma pequena modificação 
quando o assunto é chefia. Se um chefe já pode tornar a vida do profissional um inferno, o que 
dizer de dois, três ou quatro? Quanto mais superiores existirem, maior a probabilidade de o 
funcionário desenvolver doenças decorrentes do estresse, mostra a pesquisa realizada pela 
International Stress Management Association no Brasil (Isma-BR). A entidade ouviu 230 
profissionais em nível gerencial. Desses, 60% declararam receber solicitações incompatíveis de 
dois ou mais chefes.  
 
Entre as causas apontadas para o excesso de chefias está o progressivo fim da hierarquia vertical 
- onde há um chefe, seus subordinados e diversos departamentos. Com o enxugamento do 
quadro de pessoal e as fusões, grande parte das empresas está adotando agora o modelo 
horizontal, onde o número de departamentos é reduzido pela metade e essas estruturas passam a 
agrupar funcionários e supervisores. Resultado: profissionais angustiados, sendo bombardeados 
de pedidos por todos os lados.  
 
- O profissional acaba perdendo a autonomia para decidir. Não sabe a qual projeto dar prioridade, 
nem a qual chefe deve atender primeiro. O funcionário fica sobrecarregado e com nível de 
ansiedade altíssimo. Quando fica à deriva, o profissional desenvolve reações emocionais negativas 
e pode ter problemas físicos e psíquicos - explica a presidente do Isma-BR, Ana Maria Rossi.  
 
Ex-funcionário de uma multinacional, o engenheiro Gustavo Leite quase desistiu do meio 
corporativo após uma experiência com a hierarquia pulverizada. Eram três superiores para um só 
funcionário.  
 
"Uma vez, um desses diretores mandou um e-mail pedindo que eu realizasse determinada tarefa, 
Em seguida, outro chefe foi até minha mesa e pediu para eu esquecer o que o primeiro tinha 
pedido e fazer uma outra coisa. Como os dois estavam no mesmo patamar, não sabia a quem 
obedecer", lembra.  
 
A situação piorou ainda mais quando dois dos diretores brigaram. Os funcionários, que  
 
ficaram no meio do fogo cruzado, não sabiam a quem se dirigir e a quem recorrer quando tinham 
alguma dúvida. "Chegava em casa arrasado e não tinha mais nenhuma vontade de ir ao 
trabalho", conta o engenheiro, que hoje atua em uma empresa de telefonia e só tem que se 
reportar a um chefe.  
 
O administrador de empresas Julio Machado passou por situação semelhante, mas com um 
agravante: seus dois chefes usavam o funcionário para atingir um ao outro. Quando um deles 
passava uma tarefa, o outro a desautorizava, dizendo que havia projetos mais importantes na 
frente. "Não agüentei a guerra de egos e pedi demissão. Pouco tempo depois, os dois acabaram 
assumindo departamentos diferentes", diz.  
 
Diretor do Grupo Foco, Ionio Esteves de Mello acredita que o problema não está na hierarquia 
horizontal, mas na falta de esclarecimento sobre as competências de cada chefe. "É muito comum 
os gerentes de multinacionais se reportarem a um superior na matriz brasileira e a outro no 
exterior. O diretor local fica responsável pela parte administrativa e o estrangeiro, pela técnica", 
explica, acrescentando que o problema acontece quando o profissional tem que responder a 
vários chefes locais, com o mesmo nível de poder.  
 
O antídoto para diminuir a ansiedade e a angústia está na maneira como o funcionário encara a 
cobrança dos inúmeros chefes, diz Ana Maria, da Isma-BR. A pesquisa realizada pela instituição 



mostra que os profissionais que tem jogo de cintura e adotam um estilo comportamental político 
estão menos suscetíveis aos males do estresse. Porém, são poucos os que conseguem.  
 
Dos 60% que enfrentavam o problema da chefia pulverizada, apenas 38% mantinham essa 
postura. "Poder de negociação, persuasão, capacidade de argumentação e influência estão entre 
as características que precisam ser desenvolvidas", lista a presidente do Isma-BR.  
 
DIMINUIndo O ESTRESSE  
 
>> Argumente.  
 
>> Desenvolva poder de negociação.  
 
>> Mantenha a clareza.  
 
>> Persuasão.  
 
>> Seja político.  
 
>> Tenha jogo de cintura.  
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