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Bob Lutz passou quase meio século trabalhando 
para e com os homens que comandam a maior parte 
da indústria automobilística mundial. Teve a oportu
nidade de acompanhar de perto que estratégias fun
cionam e que tipos de liderança são eficientes e de 
diferenciar as fraquezas dos presidentes-executivos 
que são apenas irritantes ou fatais para o negócio. 

Para ele, liderança não é algo teórico. É personifi
cada por pessoas de carne e osso, com a responsabili
dade de fazer com que as coisas aconteçam e de inspi
rar os outros. No livro Icons andldiots: Straight Talk 
on Leadership (ed. Portfolio), Lutz apresenta o perfil 
de 11 homens [veja quadro na página 78] que tiveram 
influência sobre ele e sua carreira, de um professor 
do ensino médio e um sargento da Marinha aos ex-
-presidentes da BMW, da Ford, da Chrysler e da GM. 
Ele não pega leve nem com os que ainda estão vivos 
nem com aqueles que já partiram. Lutz raramente 
foge da raia, e isso torna seus relatos e observações 
especialmente cortantes. 

O estilo é importante para Lutz; ele busca escre
ver livros de negócios que tenham também a capa
cidade de entreter. "Quero instruirao mesmo tempo 
que divirto, ou divertir ao mesmo tempo que ins
truo. Se um livro não é divertido de ler, por que al
guém vai se importar com ele?" 

Nesta entrevista, Lutz fala abertamente sobre 11 
líderes que conheceu e com que conviveu, buscan
do não a vingança, como reforça, mas destacando 
os aspectos positivos e negativos que geralmente 
compõem o perfil de uma liderança de sucesso. 
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O sr. trabalhou com diferentes tipos 
de líderes e, em seu livro, indica pon
tos fortes e fracos de cada u m deles. É 
possível generalizar e dizer que tipo 
é eficiente em que situação? 
Não há líderes onipotentes, capazes 
de dirigir uma grande organização 
em toda e qualquer circunstância. Eu 
sei que seria um bom líder em, talvez, 
75% ou 80% das situações pelas quais 
uma empresa passa. Mas, por exem
plo, se ela estiver em concordata e 
precisar fazer uma reestruturação 
radical e rápida, livrando-se de dívi
das, negociando com credores e até 
suspendendo pagamentos, eu não 
serei a pessoa certa. Nesse caso, a 
empresa precisa de um especialista, 
como um médico que atende emer
gências e é capaz de dizer: "Para o 
paciente sobreviver, vamos ter de 
cortar as duas pernas e um braço". 
Sou melhor na construção do negó
cio e na criação de produtos. 

Um tipo de líder definido é o for
temente voltado para os aspectos fi
nanceiros, o analista brilhante de 
balanços. Esse tipo é o melhor para 
lidar com bancos, companhias de 
seguros, empresas de serviços f i 
nanceiros e assim por diante. 

Há também os líderes charmo
sos, que respeitam as pessoas, dão-
-se bem com todos e não pressionam 
ninguém; são ótimos para comandar 
universidades, por exemplo. 

Aqueles voltados para o mercado, 
extremamente agressivos, sempre 
dispostos a aceitar riscos, mostram-se 
ideais para liderar empresas que bus
cam o crescimento rápido. Mas preci
sam ter por trás os controles de uma 
organização financeiramente forte. 

Falando em eficiência, eu diria que 
liderar uma empresa do setor indus-
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portavam-se excepcionalmente bem 
nas reuniões. Muito bem preparadas, 
tinham resposta para tudo. Eram pro
movidas tão rapidamente que era di
fícil avaliá-las em qualquer posição; 
passavam 18 meses em um cargo e já 
ganhavam a próxima promoção. Aí 
acabavam chegando a algum cargo em 
que eu tinha de trabalhar para elas ou 
com elas e eu me perguntava: "Como 
essa pessoa chegou até aqui?". A res
posta era: boa aparência, bom discur
so... parece brilhante... 

Uma curiosidade: há relação entre o 
que líderes são na vida pessoal e o esti
lo que adotam na empresa? 
Nos casos de Phil Caldwell, da Ford, e 
Ralph Mason, da Opel, com toda a cer
teza. Nos casos de Red Poling, também 
da Ford, e Eberhard von Ruenheim, da 
BMW, eu também diria que sim. 

Von Ruenheim é uma pessoa muito 
inteligente, mas passou parte de sua ju
ventude deslocado, na área de controle 
soviético da antiga Alemanha dividida 
do pós-Guerra. Essa realidade inten
sificou nele o senso de sobrevivência e 
o tornou uma pessoa profundamente 
desconfiada em relação ao que os outros 
falam ou fazem. Isso fez dele também al
guém obcecado por controle e, portan
to, com quem era difícil trabalhar. Mas 
ele foi um presidente brilhante. Ocupou 
o cargo na BMW por mais de 20 anos, o 
período mais longo de um CEO na histó
ria da indústria automobilística, e levou 
a produção da empresa de cerca de 200 
mil unidades por ano para 2 milhões. 

O sr. escreveu que a maioria dos líde
res é mental e emocionalmente fora da 
curva... Exatamente por serem impa
cientes, teimosos, cheios de opinião, 
insatisfeitos e autoritários é que eles 
seriam bem-sucedidos. As pessoas na 
organização entendem isso? Às vezes, 
imagino que aqueles de fora da empre
sa vejam apenas o sucesso e os de den
tro enxerguem somente a personali
dade desagradável... 
Você está certo. Na Ford, nós nos deli
ciávamos com as histórias de Phil Cald
well; eu nem contei todas no livro. Nós 

dizíamos: "Jesus, que loucura! Se as 
pessoas soubessem como esse sujeito 
se comporta aqui dentro!". E o mundo 
externo o via como um líder equilibra
do, controlado, atencioso, introspecti
vo e inteligente. Ele era brilhante co
mandando uma reunião de acionistas 
e, em muitos sentidos, foi um presiden
te de enorme sucesso. 

Steve Jobs, claro, é o melhor exem
plo de líder com personalidade fora da 
curva. Qualquer um que o tenha co
nhecido diz que era extremamente di
fícil lidar com ele; era inconstante, não 
ouvia ninguém, soltava patadas para 
todos os lados. Era uma pessoa absolu
tamente impossível. 

No entanto, embora a maioria dos líde
res "top" se mostre meio esquisita, os 
membros dos conselhos de adminis
tração ainda tendem a ser cautelosos e 
preferir líderes mais convencionais... 
Acham-nos esquisitos porque tende
mos a nos concentrar demais nos tra
ços de comportamento, não o suficiente 
nos resultados. 

Veja meu caso. Se as pessoas na 
Chrysler olhassem os resultados, di
riam: "Por que não fazemos desse su
jeito o líder da empresa? Ele reduziu 
os custos e aumentou o faturamento. 
Os produtos são brilhantes. O que mais 
podemos querer?". Em vez disso, disse
ram: "Tudo bem, mas acontece que esse 
suj eito está um pouco fora dos padrões". 

Os conselhos de administração ten
dem a selecionar CEOs que minimi
zarão os riscos para a empresa, sejam 
riscos de constrangimento, de mau 
comportamento, de falta de capacida
de com os números. Por exemplo, Lee 
Iacocca nunca seria presidente-exe-
cutivo da Ford. Henry Ford II certa vez 
sentou-se com ele e disse: "Veja, Lee, 
eu simplesmente não gosto de você e 
não o vejo liderando a empresa". 

Se Iacocca não tivesse deixado a Ford, 
nunca teria chegado à presidência de 
uma organização. Ele alcançou o topo 
na Chrysler porque a empresa estava em 
uma situação parecida com a da Apple 
quando chamou Steve Jobs de volta. 
Eles precisavam de alguém agressivo, 
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que poderia fazer as coisas acontece
rem, não importava sua personalida
de. E, em uma situação mais estável, o 
conselho de administração da Chrys
ler teria escolhido outra pessoa. 

A maioria das pessoas enxerga a l i
derança, para usar uma frase sua, 
de maneira "subjetiva, qualitati
va e emocional"? A liderança pode 
ser quantificada objetivamente? Na 
parte final de seu livro, o sr. avalia 
lacocca e outros dez líderes por meio 
de uma fórmula complexa. 
Qualquer ranking será subjetivo, e 
os pesos conferidos aos vários parâ
metros são especialmente subjeti
vos. Um executivo mais cauteloso ou 
orientado para os resultados finan
ceiros usaria uma escala de valores 
totalmente diferente, com muito mais 
parâmetros financeiros, por exem
plo. Alguém proveniente da área de 
recursos humanos daria muito mais 
ênfase a temas como diversidade e 
quantas mulheres foram promovidas 
a cargos de chefia durante sua gestão. 

O sr. ouviu objeções específicas a seu 
ranking? 
Uma pessoa ficou chateada porque 
todos os nomes da lista são homens. 
O que eu posso fazer? Nunca traba
lhei para uma mulher. 

Os CEOs dos quais o livro trata re
clamaram? 
Por enquanto, não. Mas, como gran
de parte dessas histórias aconteceu há 
muito tempo, algumas das pessoas já 
faleceram. Os advogados da editora 
levantaram todo tipo de questão. Que
riam saber se eu podia provar o que 
havia escrito, se eu tinha anotações, se 
existiam testemunhas. E ficaram real
mente preocupados, pois minhas res
postas foram não, não e não. Então eles 
quiseram saber quem já tinha morri
do. Dei a lista e eles respiraram alivia
dos. Não é bom ficar feliz por alguém 
estar morto, mas nesse caso ficamos. 

Eberhard von Ruenheim, porém, 
está vivo, com 84 anos de idade e, até 
onde sei, com ótima saúde. Ele vai 

ler o livro e acho que algumas partes 
vão deixá-lo irritado. Ele e eu con
versamos há algum tempo, quando 
eu já não trabalhava mais na BMW. 
Nós nos encontramos para jantar, 
acho que em Londres, e ele me disse: 
"É mesmo uma pena que não tenha
mos nos dado melhor quando eu 
era presidente e você meu vice-pre
sidente de marketing e vendas. Acho 
que foi por conta de falta de maturi
dade de ambos os lados". 

Ele estava no começo de seus 40 
anos quando entrou na BMW, e eu 
não tinha muito mais do que isso. Na 
posição que ocupávamos, nós dois 
provavelmente precisávamos de um 
pouco mais de temperança; sei que 
eu precisava. 

O sr. escreve: "Os leitores que tra
balharam para mim talvez queiram 
fazer uma avaliação do autor". O sr. 

conseguiu resistirá tentação de fazer 
uma autoavaliação? 
Pensei em fazer isso, mas concluí 
que, se eu fizesse um trabalho fran
co, as pessoas diriam: "Esse sujei
to tem uma opinião extremamente 
boa de si mesmo". Eu me sairia bas
tante bem em meu ranking, na ver
dade, mas com certeza tenho mi
nhas idiossincrasias também. 

Então, o sr. fez uma avaliação, só não 
publicou... 
Fiz mentalmente. Mas tenho certeza 
de que algumas das pessoas que traba
lharam para mim na Ford, na Chrys
ler, na GM, na Exide e na BMW vão 
me mandar uma avaliação, e isso será 
uma leitura muito interessante. Nunca 
se é velho demais para aprender. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 72-78, nov. /dez. 2013.




