
ELES SE
ACHAM
O MÁXIMO
Executivos narcisistas têm
um impacto determinante
nos resultados das empresas
— para o bem ou para o mal
SILVANA MAUTONE

A
ORACLE É A MAIOR EM-
presa de software empre-
sarial do mundo. Criada
em 1977 pelo america-
no Larry Ellison, consi-
derado aluno medíocre
na época de colégio, fa-

turou no ano passado quase 12 bilhões
de dólares. Ellison, de 62 anos, é o prin-
cipal executivo da companhia e ainda não
cogita deixar o posto, A única vez em que
aparentemente tinha selecionado um
sucessor foi entre 1997 e 2000. quando
Raymond Lane ocupava a presidência.
Mas ele acabou sendo forçado pelo pró-
prio Ellison a pedir demissão, depois de
ser rebaixado de cargo. O motivo: Lane
discordou da visão do chefe. A postura
do fundador da Oracle é típica dos exe-
cutivos narcisistas. Eles se consideram as
pessoas mais importantes da organização
e não vêem com bons olhos quem con-
tradiz suas opiniões. No mercado, corre
solta uma piada que diz que a única di-
ferença entre Larry Ellison e Deus é que
Deus não pensa ser Larry Ellison.

Presidentes narcisistas costumam cha-
mar atenção — seja pela vaidade em re-
lação à própria imagem, seja pela ma-
neira como essa vaidade se reflete na to-
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Ellison, da Oracle:
comparação
com Deus

mada de decisões.
Estudo recém-di-
vulgado nos Esta-
dos Unidos mos-
trou que, mais que
isso. o perfil narci-
sista influencia o
resultado das com-
panhias. A pesqui-
sa, realizada pelos
professores Arijit
Chatterjee e Donald
Hambrick, da Uni-
versidade da Pensil-
vânia, analisou 111 presidentes do setor
de tecnologia com base em critérios co-
mo a freqüência de suas declarações em
comunicados oficiais, a proeminência de
suas fotos nos relatórios anuais e até mes-
mo a quantidade de vezes em que eles fa-
lam na primeira pessoa do singular.

O estudo não chega a um veredicto so-
bre o narcisismo empresarial. "O que ele
aponta é que os resultados das companhias
comandadas por esses profissionais ten-
dem a oscilar muito mais", disse Chatter-
jee. Segundo ele, organizações lideradas
por presidentes vaidosos costumam regis-
trar grandes lucros ou enormes perdas. É
oito ou oitenta. Ellison, da Oracle, é um
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narcisista de sucesso. Sua autoconfiança,
sua ousadia e sua visão foram fundamen-
tais para transformar a empresa na segun-
da maior da indústria de software do mun-
do, hoje atrás apenas da Microsoft. Já Carly
Fiorina seria uma narcisista que se deu mal.
A ex-presidente da HP é um exemplo de
profissional que, por ter tamanha certeza
de seu ponto de vista, desconsiderou a opi-
nião de boa parte dos acionistas — o que
acabou lhe custando o emprego. Outra
constatação da pesquisa é que executivos
mais narcisistas têm salários maiores. Sua
remuneração total chega a ser dez vezes
superior à do profissional que vem logo
abaixo no organograma.

Um dos traços mais marcantes dos nar-
cisistas é a centralização de poder—exa-
tamente uma das características mais apon-
tadas como inadequadas para os dias atuais
pelos headhunters. "A complexidade das
empresas faz com que o trabalho em equi-
pe seja muito mais importante", afirma
Darcio Crespi, da Heidrick & Struggles.
No Brasil, o empresário Abílio Diniz, do
Pão de Açúcar, costuma ser apontado co-
mo exemplo de líder narcisista. Tanto por
sua dedicação à forma física — ele é vi-
ciado em esportes-e estimula que seus fun-
cionários também o sejam — quanto pe-
lo estilo centralizador de tomar decisões.
"Ele até ouve a opinião de outras pessoas,
mas perde a cabeça se alguém disser algo
que considera besteira", diz um ex-dire-
tor da rede de supermercados. "Isso faz
com que os funcionários se sintam intimi-
dados para apresentar novas idéias."

O antropólogo e psicanalista america-
no Michael Maccoby, especializado em
liderança, defende que o narcisismo, des-
de que limitado a certo nível, pode ser ex-
tremamente útil e até necessário para os
negócios. Ele batizou os líderes que pos-
suem esse perfil de "narcisistas produti-
vos". Maccoby coloca nesse grupo no-
mes como Jack Welch, ex-presidente da
GE, e o megainvestidor George Soros.
"Talentosos e criativos, eles são estrate-
gistas capazes de mudar o mundo e dei-
xar um legado", afirma. O problema, se-
gundo Maccoby. são os "narcisistas im-
produtivos", que costumam ser megalo-
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maníacos e ter dificul-
dades em reconhecer
suas limitações. "Esse
tipo pode levar as em-
presas para o buraco." •

Diniz, do Pão
de Açúcar:
centralizador
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