Se você trabalha para um visionário, esteja disposto a consumir

SEGREDO 1
Os doze tipos de chefe

bebidas energéticas, trabalhar uma quantidade absurdamente grande
de horas e ouvir as infinitas variações de “Este produto vai mudar o
MUNDO”. Se isso fizer seu gênero, esse tipo de chefe pode ser muito

Durante sua carreira, você precisará trabalhar com e para vários

divertido, com acessos de raiva e tudo o mais.

tipos de chefe. Para fazê-lo com eficácia, deve saber mais ou menos de
onde cada chefe “vem” em termos de estilo de gestão.

2. O ALPINISTA

Ao longo dos anos conheci e trabalhei com dezenas de chefes (e

Os alpinistas se preocupam em conseguir uma promoção para eles

ouvi queixas sobre outros milhares) e ficou claro para mim que existem

mesmos. Como regra, estão interessados em você como funcionário na

doze tipos, sendo que cada um deles deve ser tratado de uma forma

medida em que possa ajudá-los ou prejudicá-los em sua ascensão na

ligeiramente diferente.

hierarquia da empresa.

Este segredo serve como um guia de campo para entender os

Os alpinistas são mestres em política. Nunca têm colegas; apenas

tipos de chefe que encontrará e a estratégia geral que precisará para

concorrentes. Gastam muito tempo e esforço imaginando como ganhar

gerenciar cada um. Mais tarde, nesta seção, fornecerei táticas mais

status, obter crédito pelos trabalhos realizados e construir alianças.

detalhadas para atuar de acordo com essas estratégias.

Com os alpinistas, você precisa ter em mente que a lealdade
simplesmente não faz parte do relacionamento e que será descartado

1. O VISIONÁRIO

mais rápido do que peixe pequeno em pescaria assim que o fizer ficar

Os visionários estão mais preocupados com o futuro do que com o

mal na foto.

que acontece aqui e agora. Eles gerenciam criando (ou tentando criar)

Com essa ressalva, se estiver trabalhando para um alpinista, faça o

um campo de distorção da realidade que faz as pessoas acreditarem

que puder para que ele fique bem e (principalmente) seja a pessoa que o

que o visionário e sua equipe podem realizar o impossível.

protege quando os outros companheiros alpinistas tentam esfaqueá-lo.

Muitos chefes visionários consideram o falecido Steve Jobs um
modelo, e esse é o problema. Tal como Jobs, os chefes visionários
podem ser intolerantes, excessivamente críticos e injustos; e às vezes
têm acessos de raiva quando não conseguem o que querem.
Previsivelmente, os visionários são mais comuns nas empresas
de alta tecnologia e de biotecnologia. Quando migram para os setores
tradicionais, tendem a voltar para seu ponto de origem.

3. O BUROCRATA
Os burocratas acreditam que sua posição e importância residem
em sua capacidade de fazer tudo acontecer conforme o manual. Eles
resistem às mudanças porque consideram a situação atual (que os
colocou no poder) o melhor de todos os mundos.
Nos velhos tempos, os burocratas costumavam adorar aquela
papelada infindável. Hoje, eles adoram telas infindáveis de formulários
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on-line. Também adoram reuniões, em especial aquelas que avaliam e
discutem as atividades dos outros.

5. O DA VELHA GUARDA
Esses chefes estão por aí desde o tempo em que “secretárias”

Os burocratas prosperam naquilo que gostam de chamar de

(seja lá quem fossem) usavam “máquinas de escrever” (seja lá o que

“grandes empreendimentos”. Não progridem em pequenas empresas

isso queira dizer). Os da velha guarda são ao mesmo tempo sábios

porque a falta de uma multidão deixa muito óbvio que eles realmente

nos caminhos do mundo e sem noção sobre o que realmente está

não estão fazendo muita coisa.

acontecendo.

Os burocratas são previsíveis e fáceis de agradar. Documentam

Aqueles que estão perto da aposentadoria são em geral bastante

tudo em detalhe e limitam todas as suas atividades ao que foi feito

joviais e descontraídos; mas aqueles que precisam trabalhar ainda

no passado, mesmo que isso não funcione mais. Atenção: um chefe

porque não têm condições de se aposentar podem ser mais cruéis do

burocrata pode moer sua criatividade até transformá-la em pó.

que ratazanas famintas.
Trabalhar para um chefe da velha guarda exige paciência para

4. O OBSESSIVO COM TECNOLOGIA

ouvir as mesmas “histórias de guerra” inúmeras vezes. Contudo, não

Quando engenheiros entram na cadeia de gestão trazem junto uma

assuma que um incompetente é um tolo. Esse tipo de chefe pode ser

visão de mundo voltada para a tecnologia. Isso não é necessariamente

surpreendentemente perspicaz, em particular quando se trata de lutas

ruim, mas significa que você será julgado quase inteiramente por sua

políticas internas.

competência técnica.

Os da velha guarda estão em sua maioria à procura de duas

Os chefes obsessivos por tecnologia preferem funcionários

coisas: o respeito dos mais jovens e a confirmação de que ainda são

especialistas em alguma área técnica — quanto mais obscura, melhor.

necessários. São excelentes mentores porque tendem a ser generosos

Eles consideram todos os tipos não técnicos (como aqueles que

com o tempo e conselhos.

possuem MBA) igualmente estúpidos e inúteis.
Não se ofenda se um chefe obsessivo por tecnologia comunicar-

6. O PRESUNÇOSO

se com você principalmente por e-mail, mesmo quando tem uma sala

O reverso do chefe da velha guarda é o confiante que acabou de

a dois cubículos de distância. Os obsessivos por tecnologia tendem a

sair da faculdade e recebe a incumbência de gerenciar um grupo de

evitar questões de pessoal.

profissionais experientes. Os presunçosos são ativos e entusiasmados

A maneira fácil de ficar do lado bom desse tipo de chefe é tornar-

e, secretamente, têm medo de que ninguém os leve a sério.

se fluente em referências de cultura popular nerd. Se possível, ilustre

Em função dessa grande insegurança, siga duas regras essenciais

seu ponto de vista nos negócios citando Guerra nas estrelas e Jornada

ao trabalhar com presunçosos: (1) responda positivamente à energia que

nas estrelas.

eles trazem ao escritório; e (2) nunca, jamais, os lembre de sua relativa
inexperiência.
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Não é preciso dizer que você perderá muito tempo corrigindo os

Outra vantagem de trabalhar para um ditador é saber exatamente

problemas criados pela inexperiência do presunçoso. Tudo bem, mas

onde você está. Por que seu chefe se preocuparia em apunhalá-lo

lembre-se de fazer isso com entusiasmo! No entanto, dependendo de

pelas costas quando é mais conveniente fazê-lo de frente?

seu nível de tolerância com a curva de aprendizado do presunçoso,
talvez você queira pensar em procurar emprego em outro lugar.

Infelizmente, os ditadores costumam ser impermeáveis às opiniões
externas e são frágeis quando se trata de mudar. Quando falham (e,
uma hora ou outra, isso acontece), é em escala verdadeiramente épica.

7. O DIRETOR SOCIAL

Os truques para trabalhar para um ditador são: (1) siga as ordens;

Os diretores sociais veem a gestão como um processo de

(2) siga as ordens; e (3) esteja pronto para saltar para outro emprego

construção de comunidade. Eles consideram as interações sociais

quando perceber o ditador conduzindo sua empresa (ou sua divisão)

que acontecem no ambiente de trabalho como algo que tem uma

ao precipício.

importância tão grande (e às vezes até maior) quanto o próprio trabalho
em si.

9. A ESTRELA DE VENDAS

Os diretores sociais sempre tentam gerenciar por consenso.

Vender é parte integrante de qualquer trabalho e todo chefe deve

Convocam MUITAS reuniões e gastam MUITO tempo permitindo

ser capaz de vender as próprias ideias para cima e para baixo na

que as pessoas exponham suas opiniões e ideias. Eles evitam tomar

cadeia hierárquica. O problema com esse tipo de chefe é que vender é

decisões que possam “desapontar” um membro da equipe.

a única coisa que ele faz bem.

Trabalhar para um diretor social exige que construa alianças e

Em geral, esses chefes surgem na empresa quando os melhores

reúna simpatizantes o tempo todo. Se quiser que uma decisão seja

profissionais de vendas são promovidos para a área administrativa.

tomada, consiga o apoio de todos.

Isso ocorre com bastante frequência, embora o gerenciamento de

Um alerta: quando se trata de lidar com as próprias emoções,
os diretores sociais podem ser uma panela de pressão. Tanto podem
deixar escapar o vapor em meio a uma série de assobios convulsivos
quanto explodir. Se for esse o caso, tente fugir dessa situação.

pessoas requeira um conjunto de habilidades diferente daquele usado
para vender aos clientes.
Os chefes estrela de vendas costumam ser motivados, agressivos
e bons para construir relacionamentos, compreender as necessidades
e criar soluções viáveis. Exatamente por isso são vendedores.

8. O DITADOR

Portanto, a maneira de lidar com estrelas de vendas é incentivando-

Esse é o clássico chefe “é do meu jeito ou rua!”. Embora a maioria das

-os a vender! Leve-os para situações em que um contrato precise ser

pessoas considere esse estilo de gestão irritante, trabalhar para um ditador

fechado ou em que haja necessidade de negociar condições. Afinal,

tem algumas vantagens. Eles tomam decisões com rapidez e eficiência,

eles realmente preferem pôr a mão na massa (e sujá-las) a gerenciar

sem analisar tudo em excesso.

pessoas.
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as políticas e estratégias que estavam em vigor, quaisquer que sejam.
10. O HOMEM DO FACÃO

Eles têm consciência de que são temporários e têm pavor de fazer algo

Os homens (ou mulheres) do facão são trazidos para uma

que seja usado contra eles ao voltarem para sua verdadeira função.

organização a fim de demitir pessoas o mais rápido possível, em geral

O que esses chefes mais querem é que você avance em seus

para tornar a empresa mais atraente aos investidores ou posicioná-la

projetos sem trazer NENHUMA dificuldade para que resolvam. No

para uma aquisição.

entanto, são convencidos com facilidade a tomar decisões menores em

Pela própria natureza do trabalho, esses chefes provavelmente

seu favor simplesmente para mantê-lo feliz.

não se alimentaram do proverbial leite da bondade humana. Mesmo

O maior perigo com esse tipo de chefe é você lhe trazer sucesso,

assim, sendo humanos, não conseguem resistir aos eufemismos que

e, assim, a alta administração concluir que a designação temporária

põem suas ações sob uma luz positiva (por exemplo, chamando a

possa ser permanente, sobrecarregando-o com o peso morto dessa

própria atividade de ventilar a empresa ou de triagem corporativa).

ovelha por um bom tempo.

Há apenas dois papéis disponíveis para as pessoas que trabalham
para um homem do facão: capanga ou vítima. Em última análise, o
papel preferido, o do capanga, é temporário: em geral, ele também é,
por fim, cortado da empresa.

12. O HERÓI
De fato, existem homens e mulheres neste mundo cuja
personalidade e caráter os tornam bastante apropriados para gerenciar

A melhor maneira de lidar com um homem do facão é já ter saído
da empresa muito antes de ele chegar. Isso requer atenção ao que

outras pessoas. Eles são os lendários “líderes naturais” e são tão raros
quanto encontrar diamantes em monturos.

está escrito no mural de avisos. Por exemplo, assim que ler as palavras

Os heróis preferem treinar os outros a fazer tudo sozinho. Possuem

“fundo de investimento de capital” em um memorando interno, seu novo

um talento especial para descobrir o que os funcionários precisam, de

trabalho é encontrar um novo emprego (veja o “Segredo 39. O que fazer

fato, para realizar um excelente trabalho e como extrair isso deles.

se houver demissão coletiva”).

Os heróis sempre dão o crédito das vitórias para as equipes, e
assumem a responsabilidade pelas derrotas. Eles acreditam em

11. A OVELHA DESGARRADA

“resolver o problema” e não em “transferir o problema para os

Às vezes, profissionais sem nenhum talento em gestão assumem

subordinados”.

uma posição de autoridade. Em geral, isso ocorre quando um gestor sai

Há dois senões em trabalhar com esse tipo de chefe. O primeiro é

de repente e a alta administração precisa de um responsável da área

que ele provavelmente será promovido ou recrutado para trabalhar em

enquanto procura um substituto.

outro lugar. O segundo é que, uma vez tendo trabalhado para um herói,
sua capacidade de trabalhar para um palhaço vai por água abaixo.

As ovelhas desgarradas não sabem o que fazer a não ser manter
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ATALHO

sempre são bons em expressar essas necessidades, e é por isso que

OS DOZE TIPOS DE CHEFE

eu as apresento aqui — para que saiba o que se espera de você.

•VISIONÁRIOS são babacas inspirados; portanto, prepare-se para
beber muito energético.

Seu chefe quer confiar em você. De verdade. Seu chefe quer

•ALPINISTAS querem chegar antes; portanto, não espere nenhuma
lealdade.

confiar que você vai fazer seu trabalho, para que todos os outros
(inclusive ele próprio) não fiquem na mão. Essa confiança, porém, só é

•BUROCRATAS odeiam mudança; portanto, documente tudo.

possível se você cumprir suas promessas.

•OBSESSIVOS COM TECNOLOGIA adoram aparelhos novos;
portanto, torne-se um especialista.

Portanto, sempre que aceitar uma incumbência, execute-a religiosa
ou até fanaticamente. Faça o que prometeu. Nunca se comprometa

•DA VELHA GUARDA querem respeito; portanto, recrute-os como
mentores.
•PRESUNÇOSOS

1. CUMPRA SUAS PROMESSAS

acima de sua capacidade e evite bancar suas apostas com declarações
vagas como “vou tentar” e “talvez”.

são

inseguros;

portanto,

trabalhe

com

entusiasmo!

Acima de tudo, você precisa que seu chefe o considere uma
pessoa confiável. Ao fazer com que sua palavra tenha um peso real,

•DIRETORES SOCIAIS adoram o consenso, mas podem explodir.

você alivia a carga de preocupação sobre os ombros do chefe, tornando

•DITADORES tomam decisões rápidas, mas causam desastres.

o trabalho dele muito mais fácil.

•ESTRELAS DE VENDAS preferem vender; portanto, deixe-os
vender.

2. SEM SURPRESAS, NUNCA

•HOMENS DO FACÃO executam cortes de pessoal; portanto, saia já.
•OVELHAS DESGARRADAS precisam de sua ajuda, mas podem
ficar dependentes.

O que mantém todo chefe acordado durante a noite é o medo
secreto de que os funcionários estejam fazendo tudo errado sem lhe
dizer, na esperança de que o desastre desapareça antes de se tornar

• HERÓIS são raros; portanto, aproveite enquanto durar.

uma catástrofe. Mesmo que esteja com medo de aborrecer o chefe
com uma má notícia, não espere até o último minuto para informá-lo
(observe, porém, conforme explicado adiante, que você deve relatar o
problema acompanhado da melhor tentativa de solução).

SEGREDO 2

Essa regra é essencial quando seu chefe consistentemente “atira

Como manter qualquer chefe feliz

no mensageiro”, se surpreendido por uma má notícia. Para evitar

Seja qual for o tipo de chefe com quem você trabalha, todos

ser “atingido”, atualize-o sempre sobre os projetos antes que se

querem e precisam das mesmas coisas. Infelizmente, os chefes nem
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transformem em problemas enormes.
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5. OFEREÇA SOLUÇÕES, NÃO RECLAMAÇÕES
3. LEVE O TRABALHO A SÉRIO
Seu chefe não espera que você seja perfeito, mas todos eles
gostam de funcionários que se preocupam de verdade com o que fazem
e que estejam dispostos a gastar o tempo necessário para realizar bem
e completamente um trabalho.

Nada é mais irritante (ou mais chato) para um chefe do que ouvir
alguém se queixando sobre coisas que ele não está disposto a mudar
ou que estejam fora de sua alçada.
Como regra, nunca leve um problema a menos que tenha uma
solução para propor ou esteja pedindo o conselho dele. Se for esse o

Pouquíssimas coisas irritam mais os chefes do que funcionários
que demonstram uma atitude irreverente em relação ao trabalho. Ter
um senso de humor relativo aos problemas com os quais depara é bom;
fazer comentários sarcásticos nem tanto.
Os chefes se aborrecem em especial com funcionários que tratam o
trabalho como uma extensão da vida pessoal. Há pouco tempo ouvi uma

caso, aceite o conselho sem acrescentar um argumento do tipo “Sim,
mas...”.
Se estiver propondo uma solução, sem dúvida ele irá preferir que
seja algo que você planeja fazer a algo que gostaria que ele próprio
fizesse por você. Os chefes odeiam quando os funcionários “delegam
para cima”.

história sobre uma estagiária que achou apropriado levar o namorado ao
escritório para conversar com ela enquanto trabalhava. Ai!

6. COMUNIQUE-SE DE FORMA CLARA
Os chefes não têm tempo nem inclinação para tentar entender

4. OPINE, E ENTÃO OBEDEÇA

pilhas de conversa fiada, jargões e palavras evasivas. Isso vale mesmo

Quando precisa tomar uma decisão, seu chefe depende de

quando eles são incapazes de se comunicar sem utilizar tais muletas

você para conselhos e opiniões, especialmente em áreas de seu

verbais.

conhecimento específico. De fato, dar conselhos é a melhor maneira

Ao lidar com seu chefe, fale e escreva em frases curtas, utilize o

de assegurar que a melhor decisão seja tomada. Quando você vê

mínimo possível de palavras para defender um argumento e torne-o

seu chefe prestes a tomar uma decisão insensata, também é sua

facilmente compreensível (veja o “Segredo 29. Cinco regras para a

responsabilidade convencê-lo a tomar uma decisão mais adequada.

comunicação na empresa”).

Procure argumentar o melhor possível e se expresse com clareza.
No entanto, após a decisão, pare de questioná-lo e dê o máximo
para executá-la — não importa se considerou a decisão a melhor

Ao se comunicar de forma clara, você não apenas facilita o trabalho
de seu chefe como torna mais fácil para ele transmitir o que você está
fazendo (e por quê) para outros poderes constituídos, como o CEO.

possível ou não. Afinal, talvez seu chefe saiba mais do que você.
7. FAÇA SEU MELHOR NO TRABALHO
Os chefes esperam que você dê o máximo de si em qualquer tarefa
que assuma. A expectativa deles é que você supere os obstáculos e as
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dificuldades que impediriam a maioria das pessoas de ter sucesso no
que fazem.

ATALHO

Felizmente é de seu interesse destacar-se no trabalho, pois

COMO FAZER SEU CHEFE FELIZ

os mexericos sobre seu desempenho viajam com muita rapidez. No
mundo empresarial superconectado de hoje, todo mundo na empresa

• FAÇA o que prometeu.

(e de fora também) acaba descobrindo se o seu trabalho é realmente

• MANTENHA seu chefe informado.

bom.

• PREOCUPE-SE com a qualidade de seu trabalho.

Da mesma forma que a qualidade gera a imagem de marca de

• ACEITE as decisões depois de tomadas.

um produto, a qualidade de seu trabalho gera sua reputação. Mais

• RESOLVA os problemas sem choramingar.

importante ainda, essa reputação — imortalizada na internet — agora o

• SEJA claro e conciso.

acompanha para sempre.

• EXECUTE o melhor trabalho possível.
• IMPORTANTE: faça com que seu chefe tenha sucesso.

8. FAÇA SEU CHEFE TER SUCESSO
Independentemente do que esteja escrito em sua descrição de
atividades, seu verdadeiro trabalho é fazer com que seu chefe tenha
sucesso. Não importa com que tipo de chefe trabalhe, saiba que não
existem exceções para essa regra.
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