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Jack Welch, uma provável exceção: com 1,73 m, não teria a ltura para ser quem foi, um dos  
mais importantes líderes empresariais do sécu lo XX F inalmente, um livro que explica por qu e 
os executivos-chefe (CE Os) são intrinsecamente melhores que o resto de nós. As prateleiras  
rangem sob o peso dos manifestos de liderança, mas Mark van Vugt e Anjana Ahuja merecem 
algum crédito por solta rem um "Coelho de  Tróia" nesse gênero saturado. "Naturally Selected" 
é uma explicação peculiar, às vezes interessa nte, meio q ue pseudocientífica e n ão raramente 
desconcertante de com o a evol ução criou uma su bespécie de homens mais altos, que vivem 
casando de  novo e ganham mui to di nheiro. Se isso for verdade, p oderá algu m dia dar aos 
advogados do Upper East Side de Manha ttan especializados em div órcios o mesmo respald o 
que "A Origem das Espécies" deu aos professores de biologia. 
 
Van Vugt, professor d e psicolog ia da VU U niversity Amsterdam, e Ahuja, e x-jornalista do 
"Times" de Londres especia lizada em c iências, cria ram sua arg umentação a part ir de 
numerosos estudos científicos, an tropológicos, históricos e biológ icos. Eles traça m a evolução  
da liderança desde 2 milhões de anos atrás, até os primeiros ancestrais do homo sapiens que 
circularam pelas savanas africa nas. "Ao  l ongo da história evol ucionária da huma nidade", 
escrevem, "sempre houve uma corrida  a rmamentista en tre líderes e  segu idores pela 
supremacia na batalha pelo poder". 
 
E embora tenhamos percorrido um longo cami nho n o mi lênio interveni ente, os au tores 
sustentam que nossos  instintos de seguir os  líderes d inâmicos conti nuam primit ivos. E ssa 
afirmação b ásica - que é o balu arte da Teoria da Liderança Evolucionária dos dois - tem o 
propósito de explicar tudo q ue vai da fixação que Wall Street tem na sa úde de Steve Jobs aos 
motivos que já levaram Rupert Murdoch, Jack Welch e Larry Ellison a se casarem várias vezes. 
 
Segundo "Naturally Selected", ess es comportamentos têm raízes em nossa a ncestralidade. A 
doença de um líder, afirmam os autores, sem pre nos forçou a temer pelo grupo que ele lidera 
- especialm ente, se a  ação de sua empresa está sendo negociada a mais de US$ 3 00. 
Historicamente, na me dida em que os hom ens ficam mais poderosos, os m ais evoluíd os 
atraem mais mulheres jovens e bonitas. C om base em estudos sobre estadistas africanos 
antigos, os autores observam que é esperado que quanto mais ricos nossos líderes se tornam, 
"menores são as idade s das mulheres com quem eles se envolvem (aumentando, assim, suas 
chances de  concepção)". Finalmente, uma explicação ponderada do motivo que levou J. 
Howard Marshall a se casar com Anna Nicole Smith [quando se casaram, ele, conhecido  
empresário, tinha 89 anos e ela, Playmate de 1993, ex-atriz, ex-modelo, tinha 26]. 
 
A principal premissa da Teoria da Liderança Evolucionária é co locar as vidas complicadas dos 
modernos magnatas dos negócios num co ntexto histórico. O status, a firmam os autores,  
sempre atraiu as pess oas para os seus líderes . Assim, ao longo d os anos, a habilidade de 
enfrentar um an imal f oi su bstituída pela h abilidade de comandar um a companhia. "Dessa 
forma, graças à Teoria da Liderança Evolucionária, temos um fio que liga o dinheiro ao poder e 
ao sexo", afirmam os autores. 
 
Condizente com nosso comportamento ancestral, as corporações preferem confiar os cargos de 
executivo-chefe a re produtores saudáveis , sustentam van Vugt e Ahuj a. "E m épocas  
ancestrais, o único verdadeiro processo de sele ção para aspirantes a líderes er a a aparência e 
o comportamento. Toda vez que você vê uma pessoa atraente, o coração acelerado é a  
maneira abreviada da evolução de dizer que essa pessoa possui bo ns genes e, desse mod o, 
qualquer rebento que você tiver terá uma chance adequada de sobrevivência." 
 
Os autores também argumentam  que essas corporações não conseguem renu nciar a uma 
compulsão ancestral de escolher o candidato mais  al to. Em pri ncípio, suas estatí sticas dão 
suporte a e ssa afirmação. Em 20 05, mais de 30% dos CEOs das  empresas da "Fortune 5 00" 
tinham 1,89 m ou mais de altura, enquanto er am apenas 4% da população americana. Os 
autores também observam que, com exceção da derrota de John Kerry para George W. Bush, 
o candidato a presidente mais alto sempre é eleito nos Estados Unidos.  



 
Dois milhões de anos atrás, "uma pessoa mais alta era um inimigo mais temível num combate 
corpo a corpo, e também um melhor mante nedor da paz", escrevem . De maneira apropriada,  
a vitória de Bush é explicada com o asterisco darwiniano. Dubya [o apelido de Bush] tinha uma 
aparência mais máscula - qualidade apreciada em momentos de guerra. 
 
Mesmo assim, uma série de evidências contraditórias parece ter sido negligenciada. O CEO da 
Blackstone, Steve Schwartzma n - junto com  aparentemente metade de Wall Street e quase 
toda Hollywood - tem menos de 1 ,80 m. Assim como um quase anão corso que chegou perto 
de dominar toda a Europa. Com 1, 73 m, Jack Welch, o ex-executivo-chefe da General Electric 
(GE), poderia não ter vaga em uma equipe de  basquete coleg ial, mas foi um dos maiores  
líderes corporativos do fim do século XX.  
 
Os autores também encobrem o fato de que to do presidente em períodos de guerra, desde 
James Madison, ve nceu as disput as por reeleição nos E stados Unidos. Ou que, hoje, mais  de 
duas dezenas de mulheres comandam empresas da "Fortune 100" - apesar da afirmação de 
van Vugt e Ahuja de que "uma m ulher que exerce grande poder de certa forma ainda é vista 
como anormal, especialmente se estiver em idade de procriação". 
 
Infelizmente, ex plicar os h ábitos men os acei táveis de uma cul tura conti nua sendo uma 
proposta de negócio lucrativa. A corrida arm amentista evol ucionária en tre os  líderes e seus  
seguidores não tem na da a ver com a corrida en tre edi toras por truques para  vender l ivros 
sobre liderança. (Tradução de Mario Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 fev. 2011, Investimento, p. D10. 
  
 
 


