
'Como líder, Steve Jobs era um fracasso' 
George Kohlrieser 
por Daniela Almeida 
 
Para George Kohlrieser, professor do IMD, um bom líder mostra que se importa com sua 
equipe; e isso o fundador da Apple não sabia fazer 
 

 
George Kohlrieser, professor de Liderança e Comportamento Organizacional na escola de líderes IMD (Foto: 

Divulgação) 
  
O caminho para ser um bom líder é mostrar que se importa e estabelecer um relacionamento 
emocional com cada pessoa da equipe, ainda que você não goste dela. O motivo? Funcionário 
que confia no chefe é proativo, criativo, inova, assume riscos, e, logo, pode gerar bons 
resultados. Ao menos é o que prega George Kohlrieser, autor de best-sellers e professor de 
Liderança e Comportamento Organizacional da escola suíça de negócios IMD. 
  
Em breve passagem pelo Brasil, o autor de “Hostage at the Table” (O Hóspede na Mesa) e do 
recém-lançado “Care To Dare” (Importe-se para Ousar, em tradução livre) – ambos ainda sem 
edições brasileiras – falou à NEGÓCIOS. 
  
Na entrevista abaixo, ele detalha o perfil do chamado “líder de alta performance”, diz por que 
considera Richard Branson um líder de sucesso e Steve Jobs um "fracasso", explica porque 
acredita que as mulheres são potencialmente melhores que os homens em cargos de liderança 
e aponta o que falta aos presidentes e CEOS brasileiros. 
 
Que líderes empresariais o senhor citaria, no mundo? 
 
Posso destacar Richard Branson, da Virgin, ou Howard Schultz, do Starbucks. Eles são modelos 
de como construir um ambiente seguro. Cerca de 80% das pessoas não confiam em seus 
chefes, então, eles estão sempre na defensiva, em vez de se sentirem à vontade para assumir 
riscos, falhar, errar ou superar seus medos. 
  
Branson é um tipo diferente de líder. É um executivo muito criativo, mas por vezes 
imprevisível. Mesmo assim, pode ser considerado um exemplo? 
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Ele é um tipo “diferente” de líder, mas é um líder que inspira sua equipe e que construiu um 
modelo no qual usa a transparência para eliminar as diferenças. Ele é o oposto de Steve Jobs. 
Jobs foi ótimo em termos de marketing, mas em termos de inspirar os funcionários e construir 
relacionamentos com a equipe, ele era um fracasso. 
  
O senhor diz que Branson é um melhor líder que Jobs, mas ao compararmos os 
resultados da Apple e da Virgin, é impossível negar que o segundo conseguiu um 
desempenho melhor... 
 
A Apple é forte devido ao seu produto, não devido à liderança que teve. Se as pessoas se 
sentem distantes de seus chefes imediatos, elas tendem a não se engajar. Na Europa, um 
estudo do Instituto Gallup mostrou que apenas 12% dos funcionários são engajados na 
Alemanha, 7% na França e, em todos os outros países, esse índice fica abaixo dos 30%. 
Quando os chefes mostram que se importam, eles geram pró-atividade na equipe. Líderes que 
não recriam esse ambiente até podem ter altos resultados, mas isso é baseado no medo, na 
ameaça, no domínio e no controle exagerado. São resultados em curto prazo, mas não 
necessariamente alta performance. Veja a incógnita na qual a Apple se encontra agora, sem 
Jobs. 
  
O que um líder precisa fazer para se tornar um líder de alta performance? 
 
Líderes de alta performance conseguem reunir a energia necessária e mantê-la focada de uma 
maneira que eles inspiram outras pessoas para algumas visões e metas. Para fazer isso, 
precisam se importar – o assunto de meu último livro. Depois, eles precisam estar dispostos a 
assumir riscos e levar outras pessoas a assumirem riscos, desenvolvendo todo o potencial 
existente e atingir os resultados máximos. 
  
Na prática, essa é uma tarefa bem difícil... 
 
Uma vez treinado, isso se torna automático. Em meu livro mais recente, “Care To Dare”, 
abordo o fato de que os líderes de alta performance conseguem criar um ambiente de 
segurança, no qual as pessoas sentem confiança e isso desliga no cérebro um mecanismo 
natural usado para se proteger do perigo e do estresse. Uma vez desligado esse mecanismo, 
as pessoas sentem que podem arriscar, fazendo o necessário para atingir os objetivos, em vez 
de agirem como se fossem reféns de uma situação ou pessoa em específico. 
  
Em seu livro “Hostage at the Table”, de 2006, o senhor diz aos executivos como 
resolver conflitos para aumentar a performance. Pode dar cinco dicas sobre como 
fazer isso? 
 
Algumas das dicas que dou no livro são: administre suas emoções, dessa maneira você se 
mantém focado no problema e na meta, não na pessoa; construa uma ligação emocional entre 
você e o liderado, mesmo que não goste da pessoa em questão; consiga distinguir o que você 
quer do que os outros querem; entenda qual é a motivação de seus liderados; crie um diálogo 
real, que envolva uma compreensão profunda; uma vez feito isso, engaje-se no processo de 
barganha e crie um ganho mútuo. 
  
Essa parece a descrição de um bom cenário de negociação. 
 
Sim e a (boa) negociação, em parte, baseia-se em muitas perguntas. É isso que a outra parte 
deseja. Então, inclua isso e encontre maneiras de criar uma ponte com o liderado. Finalmente, 
você atingirá um acordo. Ao atingir esse ponto, fica mais fácil voltar e negociar novamente 
com essa pessoa. 
  
Então, essa é a melhor forma de um líder influenciar a equipe? 
 
Sim, em resumo, para chegar à alta performance, o líder deve compreender que o conflito 
guarda, basicamente diferenças. Para resolvê-lo, é preciso construir uma ponte com seus 
liderados. São diferenças na comunicação, nas opiniões, em termos de metas, de desejos, de 
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status, de motivações. São muitas que poderíamos listar aqui. Ao identificar esses pontos, é 
possível construir uma ponte que os una. O objetivo em comum pode unir as pessoas, não 
importa qual o tamanho da diferença. 
  
Entre homens e mulheres, quem têm maior potencial para se tornarem líderes de 
alta performance? 
 
Essa palavra “potencial” é muito importante, ela mostra que essa não é uma regra. Há 
pesquisas que mostram que as mulheres aprendem mais facilmente como lidar com conflitos, 
a recuar, a negociar fortemente e a criar laços. Os homens, em sua maioria, têm dificuldade 
em se conectar emocionalmente com as pessoas. É muito difícil para eles criar esse ambiente 
colaborativo, porque eles são muito competitivos e controladores. Veja as mulheres que estão 
liderando empresas como a IBM (Virginia Rometty) ou a Kraft Foods (Irene Rosenfeld). 
  
Os homens são conhecidos por serem mais objetivos. Potencialmente, não seria mais 
fácil separar o problema da pessoa, por exemplo? 
 
Essa é uma aposta. (Risos.) Muitos, na verdade, são “desconectados”. Parece que eles são 
muito racionais, mas fazem isso de uma posição desconexa. Na verdade, eles são muito 
emotivos e mal humorados. O que acontece é que eles sabem esconder essas características. 
A maioria dos CEOs que são demitidos sai das empresas porque não conseguem se conectar 
aos seus “seguidores”. Eles são muito desapegados. As mulheres, por outro lado, nascem com 
essa habilidade de lidar com o emocional. Uma vez que elas conseguem aprender a separar o 
problema das pessoas e a se manterem focadas nas metas, conseguem lidar com os dois (o 
emocional e o racional). E liderança é uma questão de equilíbrio. 
 
Fonte: Época Negócios. [Portal]. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2012/11/80-das-
pessoas-nao-confiam-em-seus-chefes.html >. Acesso em: 27 nov. 2012. 
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