
R O : A G O R A !

IVAN MARTINS



Olhe bem para as nove fotos na página ao lado e responda
rapidamente: quais desses homens são executivos à fren-

te de empresas de sucesso? São poucos elementos para fazer
uma análise precisa em tão pouco tempo, é verdade. Mas uma
pergunta muito semelhante foi feita para 100 alunos com ida-
de entre 18 e 22 anos nos Estados Unidos. Com duas diferen-
ças importantes: lá, erarn mostradas 50 imagens e tratava-se
de um estudo científico (aqui não passa de uma brincadeira,
cuja resposta pode ser encontrada no pé desta página) que aca-
ba de ser publicado na revista americana Psychological Science.
Conduzido pelos professores de psicologia Nicholas Rule e
Nalini Ambady, da Universidade Tufts, em Medford, Massa-
chusetts ele tinha como objetivo determinar se é possível es-
tabelecer uma relação entre a aparên-
cia e a competência de um executivo.

Rule e Nalini separaram
imagens dos presidentes das 25 em-
presas que se encontram no topo e
das 25 na base da respeitada lista
das mil maiores companhias dos
Estados Unidos, publicada pela re-
vista Fortune. Por uma feliz coincidência, todos os homens
da lista tinham mais ou menos a mesma idade, perfil cauca-
síano e a única mulher foi excluída do estudo. Isso para que
fatores como raça e gênero não influenciassem no resultado
final. As imagens foram tratadas (um fundo falso foi apli-
cado nas fotos, que traziam apenas o rosto dos executivos e
nada mais) e mostradas para os alunos. Metade deles tinha
de dizer se o homem na foto era competente ou não. A tarefa
dos restantes era indicar suas maiores características, corno
competência, maturidade e confiabilidade. Se alguém re-
conhecesse o executivo na foto, seria excluído do estudo. O
resultado? A aparência está intrinsecarnente ligada ao de-
sempenho. Cerca de 77% dos alunos apontaram como bem-

sucedidos os executivos à frente das 25 maiores empresas da
lista da Fortune. "Ainda não sabemos quais são as caracterís-
ticas de uma pessoa que podem influenciar nessa decisão",
disse Rule. "Esse será o segundo passo da nossa pesquisa."

Para corroborar a tese de que as aparências não en-
ganam, foi publicado recentemente no Brasil um estudo que
usa mais ou menos a mesma premissa. Conduzido por Al-
fredo Behrens, um uruguaio radicado no Brasil desde 1972 c
professor do Ibmec, a idéia do trabalho surgiu de uma dúvi-
da: o carisma é importante para a liderança? Para responder
à pergunta, foram mostrados vídeos de seis segundos, sem
som, de seis executivos brasileiros e estrangeiros para 130
estudantes de pós-gradução do Brasil e do exterior. Depois

de assisti-los, os estudantes tinham
de responder com quais daqueles
executivos eles gostariam de tra-
balhar. Cerca de 30% apontaram o
vídeo de Luiz Ernesto Gemignani,
empresário com cara de professor e
que transmite ar de conhecimento
a seus comandados. Indagados, em

seguida, sobre quem seus colegas de trabalho gostariam de
ter como chefe, mais de 25% escolheram um tipo paternal,
protetor e, segundo eles, confiável: José Penido, presidente da
Votorantim Celulose e Papel. Os executivos que passaram a
sensação de egoístas e duros (cujos nomes não foram revela-
dos) acabaram sendo os menos votados por todos os estudan-
tes. "O estudo é uma forma inovadora de avaliar a liderança
nos negócios de uma outra perspectiva", disse Behrens.
"É bom saber o que as pessoas pensam sobre seus chefes."
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