
Depois de fazer seu nome no mercado 

editorial com Chega deBabaquice!, best-

seller internacional lançado em 2007, 

Robert Sutton está na estrada de novo, 

divulgando seu último livro, Bom 

Chefe, Mau Chefe. Diz que vem ao país 

em abril para uma palestra ou duas. 

Sutton conversou com Época NEGÓ-

CIOS por telefone, de seu escritório na 

Universidade Stanford. Ao ritmo de 

mil palavras por minuto, divertindo-

se com cada uma delas, tratou Steve 

Jobs como um idiota em recuperação e 

apontou A.G. Lafley, ex-CEO da Proc-

ter & Gamble, e Brad Bird, diretor da 

Pixar, como modelos de bons chefes. 

Ao final da conversa, fez uma reco-

mendação: "A idéia de que eu talvez 

seja um idiota americano sem noção 

de como são as empresas no Brasil 

é algo que você deveria enfatizar". 

»> Bom Chefe, Mau Chefe de algu-
ma forma nos remete a 0 Médico e 
O Monstro. Incrível como a mesma 
pessoa pode criar o paraíso e o in-
ferno no ambiente de trabalho. Essa 
idéia passou pela sua cabeça?_É 
uma simplificação exagerada, mas, 

sim, trata-se da noção de que nossas 

maiores fortalezas tornam-se nossas 

maiores fraquezas. Algumas pessoas 

não conseguem deixar de dizer a ab-

soluta verdade, o que é maravilhoso. 

A não ser pelo fato de que às vezes não 

são nada discretas e criam problemas 

ao apontar as fraquezas alheias. Eu, 

aliás, talvez seja uma dessas pessoas. 

Estou ciente dessa fraqueza. Geral-

mente não consigo me conter quando 

acho que alguém é metido a besta. 

»> Um dos CEOs com quem conver-
sei sobre seu livro disse que o que 
o senhor descreve é basicamente 
o ambiente de trabalho america-
no, marcado pelo jeito de dividir as 
pessoas entre vencedoras e perde-
doras, o que gera pressão e frustra-
ção._Ele tem razão. Sendo americano, 

me confesso culpado por isso. Por ou-

tro lado, quando penso nas pessoas 

que são realmente ruins e destrutivas, 

nos 15% ou 20% piores, há evidências 

em qualquer cultura de que encontrar 

um modo de não deixar essa gente ve-

nenosa causar muito dano é sempre 

uma boa idéia. Nós, americanos, re-

almente dividimos as pessoas entre 

vencedoras e perdedoras. Mas, tendo 

visto como os brasileiros reagem ao 

futebol, acho que vocês têm essa ten-

dência também. Quando seus times 

pisam na bola, vocês ficam loucos! 

»> O senhor acredita que as quali-
dades que fazem um bom chefe nos 
Estados Unidos são universais?_ 
Minha resposta é: não sei. Algumas 

delas são baseadas em aspectos uni-

versais do comportamento humano. 

Se você olhar para as pesquisas sobre 

diferenças culturais, seus efeitos sobre 

a gestão são normalmente da ordem de 

10% do resultado. Mas devo dizer que 

sou ignorante em relação ao Brasil. 

»> Parece que, nestes tempos, todo 
alto executivo está fazendo coa-
ching. Por quê?_Estou trabalhan-

do com pequenos grupos de apoio a 

CEOs. Cada um com 15 executivos. 

Acompanhei cinco grupos no últi-

mo ano, então foram 75 presidentes. 

Cerca da metade faz coaching. Fiquei 

chocado ao saber. A razão para isso 

é que os líderes mais espertos perce-

bem que não há ninguém na empresa 

disposto a dizer a verdade a eles, não 

importa o que façam. Então, contra-

tam gente de fora para ajudá-los a 

enxergar quais são seus problemas. 

»> Qual é a sua opinião sobre co-
aching? _Depende. Tem um cara 

no conselho da Apple chamado Bill 

Campbell, que foi um alto executi-

vo em vários lugares e, antes disso, 

até os 39 anos, foi técnico do time de 

futebol americano da Universidade 

Columbia. Hoje, uma de suas tarefas 

é fazer coaching para Steve Jobs. Eles 

moram no mesmo bairro, saem para 

caminhar todo domingo à tarde. Ele 

é conhecido como o maior coaching 



do Vale do Silício. Já esteve envolvido 

com a turma do Google também. Ele 

lida com as pessoas como seres hu-

manos completos, não trata apenas 

do problema que estão enfrentan-

do naquele momento nos negócios. 

»> Como o senhor avalia Steve Jobs 

pelos parâmetros de Bom Chefe, 

Mau Chefe?_Não é que eu conheça 

Steve Jobs, mas estou em uma rede 

social na qual muitas pessoas es-

tão conectadas a ele. Há montes de 

pistas de que Steve Jobs fez uma jor-

nada que o levou a ser uma pessoa 

muito mais razoável e aberta. Mas 

se você olhar para a jornada dele... 

Ele foi demitido da Apple por ser 

destrutivo e, quando começou uma 

empresa nova chamada NeXT, apli-

cou o mesmo estilo de um total idiota. 

»> Não é exagero chamar alguém 

como Jobs de total idiota?_Posso 

dizer que o temperamento dele era 

uma coisa idiótica de bebê chorão. 

Por absoluta coincidência, jantei com 

um cara da NeXT no dia de um chi-

lique histórico de Jobs. Eles estavam 

construindo uma fábrica, e Steve Jobs 

pediu que comprassem vans brancas 

para combinar com o ambiente. Ele 

é obcecado por cores e estética, o que 

explica muito de seu sucesso. Bom, as 

vans chegaram em um tom de branco 

diferente do que fora usado na fábri-

ca. Ele se pôs a gritar e a chorar por 

meia hora. Demitiu todo mundo. Às 

vezes ele fazia isso. Eram umas 30 

vans, e ele fez com que repintassem 

cada uma para que as cores combinas-

sem perfeitamente com as da fábrica. 

»> Então Steve Jobs vai para a colu-

na do mau chefe?_Uma das razões 

pelas quais dizem que a NeXT fracas-

sou é que Jobs não se cercou de pessoas 

a quem ouvia. Independentemente do 

quanto o líder é idolatrado, ele precisa 

de uma equipe ao seu redor com um 

leque completo de habilidades, capaz 

de compensar suas fraquezas. Há 

evidências de que Jobs é muito menos 

babaca hoje do que foi no passado. 

»> E se tentássemos colocar gente 

de carne e osso no seu modelo de 

chefe bom? Quem o senhor acha que 

seria um bom exemplo?_Duaspesso-
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as me veem à mente imediatamente. 

'Uma delas foi presidente da Procter & 

Gamble por uma década. Seu nome é 

A.G. Lafley. É um ser humano adorá-

vel. A idéia principal de meu livro é a 

noção de estar afinado com as pessoas 

que você lidera. E ele é realmente o tipo 

de sujeito não carismático, mas todo 

mundo que trabalha com ele desenvol-

ve uma relação muito emocional com 

A.G. Quando ele assumiu, havia dois 

membros venenosos na alta gestão 

da empresa que estavam arruinando 

a cultura da Procter & Gamble. Ele se 

livrou deles muito rapidamente, mes-

mo sendo o cara legal que é. Mas o que 

A.G. realmente tem de especial é a ha-

bilidade de estar afinado, ter empatia 

e entender como é trabalhar para ele. 

>» E a segunda pessoa?_É um su-

jeito completamente diferente. Ele 

t raba lha naquela que é provavel-

mente a minha empresa favorita nos 

Estados Unidos. Se tivesse a chance 

de trabalhar em qualquer lugar que 

escolhesse, eu iria para a Pixar. Há 

montes de pessoas maravilhosas lá, 

mas a minha preferida é Brad Bird, 

vencedor de um Oscar pelo filme Ra-

tatouille e outro por Os Incríveis. Ele é 

um desses caras que todos adoram 

para trabalhar. E uma das razões por 

que amam Brad Bird está no fato de 

que os funcionários estão constan-

temente brigando com ele. Não bri-

gam porque se odeiam, mas brigam 

em torno de idéias. Na Pixar você 

batalha pelas melhores idéias. Um 

cara chamado John Walker, que foi o 

principal produtor de três filmes da 

empresa, me disse que trabalhar com 

Brad Bird é "estar em conflito apaixo-

nado". Em comparação, A.G.Lafley 

é tão chato... São dois extremos. 

»> Seu livro traz dicas para os can-

didatos a bons chefes. Qual o sr. 

elegeria como a fundamental?_ 

Considere-se culpado até provar-se 

inocente. Há muitas evidências de que 

as pessoas não estão atentas às suas 

fraquezas, e quando elas chegam a 

posições de poder nas empresas se 

iludem ainda mais. Eu começaria com 

a suposição de que você precisa ouvir 

melhor. De que as pessoas geralmente 

têm medo de dizer a verdade aos chefes 

e se limitam a fazer falsos elogios.
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