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a empresa sem se aposentar), se torna-
ram CEOs, presidentes ou COOs de outras 
organizações.  

Ansioso para desvendar os segredos 
destes formadores de talentos, decidi ana-
lisar milhares de artigos e livros e fazer 
mais de 200 entrevistas. Identifiquei 18 
sujeitos de estudo primários (superchefes 
definitivos) e algumas dezenas de secun-
dários (superchefes prováveis). Então, me 
concentrei nos padrões (gostos comuns, 
tendências, comportamentos), algo que 
pudesse ajudar a explicar como essas pes-
soas conseguiam impulsionar não apenas 
a empresa, mas também seus protegidos. 

Descobri que superchefes comparti-
lham uma série de características-chave 
de personalidade. Tendem a ser extrema-
mente confiantes, competitivos e criati-
vos. Também costumam agir com integri-
dade e se expor sem medo. 

Mas muito mais interessantes (e mais 
importantes para fins de ensino) foram as 
semelhanças que notei nas “estratégias de 
pessoas” que empregam. O notável suces-
so como formadores de talento não parece 
ser resultado de alguma habilidade inata. 
Esses líderes seguem práticas específicas 
para contratar e aprimorar pessoas, com-
portamentos que podemos estudar e in-
corporar ao nosso próprio repertório.

Contratação  
não ConvenCional
Superchefes começam pela procura de 
pessoas extraordinariamente talentosas — 
indivíduos capazes não apenas de dirigir 
um negócio, mas de reescrever a própria 
definição de sucesso. Como disse Lorne 
Michaels, produtor de longa data do Satur-
day Night Live: “Se olhar ao redor da sala 
e pensar “ Deus, essas pessoas são incrí-
veis”,  então provavelmente você está no 
lugar certo”. Confira como ele e outros  
fazem isso.

Foco na inteligência, criatividade 
e flexibilidade. Superchefes valorizam 
esses três atributos acima de todos os ou-
tros. C. Ronald Blankenship e R. Scot Sel-
lers, ambos protegidos do guru imobiliá-
rio Bill Sanders antes de se tornarem CEOs 
das principais empresas de bens de con-
sumo, relembram como Sanders gostava 

O que Ralph lauRen, Larry Ellison, Julian 
Robertson, Jay Chiat, Bill Walsh, George 
Lucas, Bob Noyce, Lorne Michaels  
e Mary Kay Ash têm em comum? 

Certamente são conhecidos por serem 
talentosos e bem-sucedidos — e mesmo 
lendários — em suas respectivas áreas de 
atuação. Todos são vistos como inova-
dores e pioneiros em novos modelos de 
negócio, produtos ou serviços, criando 
bilhões de dólares em valor. Mas há algo 
que distingue esses ícones de seus colegas 
igualmente famosos: a capacidade de for-
mar talentos. Eles não apenas construíram 
organizações, mas identificaram, treina-
ram e desenvolveram uma futura gera-
ção de líderes. Pertencem a uma categoria 
além das superestrelas: a dos superchefes. 

Comecei a investigar este grupo de ges-
tores há uma década, época em que notei 
um padrão curioso: quando atentamos 
para os melhores de determinado setor, é 
comum constatarmos que até metade de-
les trabalhou para o mesmo famoso líder. 
No futebol profissional, 20 dos 32 treina-
dores da NFL (sigla em inglês de Liga Na-

cional de Futebol Americano) foram alu-
nos de Bill Walsh, do San Francisco 49ers 
ou de alguns de seus discípulos. Na área 
de hedge funds, dezenas de apadrinhados 
de Julian Robertson, fundador da empre-
sa de investimentos Tiger Management, 
se tornaram grandes gestores de fundos. E 
de 1994 até 2004, nove dos 11 executivos 
que trabalharam em estreita colaboração 
com Larry Ellison, da Oracle (e deixaram 

O
SuperCheFeS Começam 
pela proCura de peSSoaS 
extraordinariamente 
talentoSaS, CapazeS de 
reeSCrever a deFinição 
de SuCeSSo.
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de se gabar por ter trazido tantas pessoas 
“quatro vezes mais inteligentes” do que 
ele. Sanders insistia que, se não se preten-
de contratar alguém extraordinário, me-
lhor não contratar ninguém.

Superchefes apreciam pes-
soas capazes de abordar proble-
mas a partir de novos ângulos, 
lidar com surpresas, aprender rapida-
mente e se destacar em qualquer posição. 
Norman Brinker, que criou um novo con-
ceito de jantar descontraído e fundou a 
Steak and Ale, é um bom exemplo. Como 
relembra Rick Berman, que trabalhou 
sob seu comando antes de fundar uma 
empresa de lobby de sucesso, Brinker 
“não gostava de contratar pessoas para 

jogar na primeira base, mas somente bons 
jogadores de beisebol”. A ênfase na versa-
tilidade ajudou a dar origem a uma gera-
ção de líderes de topo do setor de restau-
rantes, como os CEOs do Outback Ste-
akhouse, P.F. Chang’s e Burger King. 

encontre vencedores improváveis. 
Superchefes consideram as credenciais, é 
claro, mas também estão dispostos a cor-
rer riscos com pessoas que não têm expe-
riência no setor ou nem mesmo formação 
acadêmica. De acordo com Marty Staff , 
que trabalhou para Ralph Lauren antes de 
se tornar CEO da Hugo Boss USA, certa vez 
Lauren fez de uma modelo de passarela a 
chefe de design feminino “por nenhuma 

outra razão que não fosse pelo fato de ela 
parecer dominar o assunto — ela tinha as 
roupas”.  Na gigante do setor de assistên-
cia médica HCA, não era incomum ver 
Tommy Frist colocar fi sioterapeutas ru-
mo ao C-suite, simplesmente porque 
via algo neles. 

Eles rejeitam noções preconcebidas so-
bre como deve ser o talento, por isso ten-
dem a mostrar maior abertura em relação 
às mulheres e minorias. De fato, Mary Kay 
Ash projetou expressamente sua compa-
nhia para empoderar o público feminino. 
Suas salas de conferências de vendas dis-
paravam a mensagem “Se ela pode fazer, 
eu também posso”. Walsh criou um pro-
grama de bolsas da NFL para treinadores 
de minorias étnicas, permitindo aos parti-
cipantes rápida ascensão na liga e a si mes-
mo a chance de se aproximar de uma vasta 
e nova fonte de talentos.

Superchefes, não raro, dispensam o 
processo de entrevista convencional tam-
bém. Muitos preferem colocar questões 
incomuns ou peculiares ou usar a obser-
vação como ferramenta. Quando Ralph 
Lauren se encontrava com candidatos a 
emprego, por exemplo, gostava de pedir 
que explicassem o que vestiam e por quê. 
Sanders costumava convidar os aspiran-
tes para andar com ele e outros gestores 
por um pico de mais de dois mil metros 
em seu rancho no Novo México. “Aprendí-
amos muito sobre esses jovens durante as 
caminhadas”, recorda Constance Moore, 
que trabalhava para Sanders na Security 
Capital antes de se tornar CEO da BRE Pro-
perties. “Depois, sentávamos para conver-
sar sobre cada um deles e descobrir quais 
queríamos conosco. ”

adapte o trabalho ou a organiza-
ção ao talento. Convenientemente, 

Os três tipos de superchefe

BASTARDOS GLORIOSOS
Eles se preocupam com uma 
coisa: ganhar. são os discos 
rígidos mais avançados, 
mas percebem que para 
ter resultados excelentes 
precisam desenvolver as 
melhores pessoas e equipes 
do mundo. E assim o fazem. 

exemplos: Larry Ellison, 
michael milken, bonnie 
fuller, Julian robertson, Jay 
chiat

CULTIVADORES
Estes treinadores e 
professores costumam se 
assemelhar a mentores 
tradicionais. Eles se 
orgulham de conduzir os 
outros lado a lado e se 
preocupam profundamente 
com o sucesso de seus 
protegidos. ajudam as 
pessoas a realizar mais do 
que jamais imaginaram ser 
possível.

exemplos: Mary Kay Ash, 
bill walsh, michael miles, 
norman brinker, Tommy 
frist

ICONOCLASTAS
Estes executivos geralmente 
atuam em áreas criativas, 
onde sua paixão sincera 
pelo trabalho inspira seus 
protegidos.

exemplos: Ralph Lauren, 
alice waters, george lucas, 
Jon stewart, lorne michaels, 
robert noyce

SuperCheFeS tendem 
a Ser extremamente 
ConFianteS, CompetitivoS 
e CriativoS. tamBém 
CoStumam agir Com 
integridade e Se 
expor Sem medo.
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ao cinema digital e ao papel que todos de-
sempenhariam era algo transformador. 
“Eu o ouvi explicar como poderia ser o  
futuro e, aos 22 anos, me sentia contagia-
do com aquilo. Acreditei nele. E isso mu-
dou minha carreira.” Tom Carroll, agora 
presidente do TBWA Group, faz uma  
observação semelhante sobre seu ex- 
chefe, Chiat. “Jay deixa marcas nas pes-
soas, não dá para voltar a ser como antes. 
Uma vez que você sente isso, não conse-
gue mudar.”

Seja um mestre. Superchefes delegam 
de forma extremamente eficaz. Depois 
que escolhem pessoas inteligentes, am-
biciosas e adaptáveis e lhes mostram sua 
visão, eles confiam a execução à equipe. 
“Norman Brinker nos deu incrível auto-
nomia”, conta Richard Frank, ex-gerente 
sênior da Steak and Ale que passou a co-
mandar a Chuck E. Cheese. “Definitiva-
mente podíamos falhar.” E mais: super-
chefes também permanecem intimamente 
envolvidos com os detalhes de seu negó-
cio e com o trabalho de seus funcionários. 
O piloto licenciado Tommy Frist, do HCA, 
gostava de levar os funcionários no seu 
avião para eventos da empresa. Ele usava 
o tempo de voo para se envolver no que 
era quase um tutorial sobre algum aspecto 
do trabalho deles.

Os ensinamentos dos superchefes se 
estendem também a lições de liderança e 
de vida. Frist costumava aconselhar ges-
tores sobre tudo, desde o estabelecimen-
to de metas diárias até a importância de se 
preparar e permanecer afiado. Luc Vande-
velde, o ex-presidente da Marks and Spen-
cer e do Carrefour, aprendeu com o ex-
-CEO da Kraft, Michael Miles, a caminhar 
por uma linha tênue entre a parceria e a 
microgestão com os funcionários. Miles o 
aconselhou a trabalhar perto o suficiente 
para “provocar habilidades”, mas não tão 
próximo a ponto de “restringi-las”. “Nun-
ca vou me esquecer dessas palavras”, con-
ta Vandevelde. “Elas mudaram profun-
damente a minha abordagem de gestão, 
criando um ambiente onde as pessoas po-
dem fazer o seu melhor. ”

incentive mudanças radicais.  
Todos os superchefes que estudei ofere-
ciam oportunidades de progressão muito 

Superchefes compreendem esse desejo  
e sabem que o talento da equipe é mais 
 importante do que a estabilidade. Eles 
também enxergam o volume de negócios 
como uma oportunidade para encontrar 
novas estrelas. Considere como o funda-
dor da Discovery Communications, John 
Hendricks, reagiu quando, em 1997, seu 
braço direito, Richard Allen, foi convida- 
do para se tornar o chefe da ramificação 
com fins lucrativos da National Geogra-
phic. Hendricks adoraria ter Allen por  
perto, mas nunca tentou segurá-lo porque  
se deu conta de que preferia ter um amigo, 
mais do que qualquer pessoa, liderando 
a concorrente. “Uma grande indicação da 
sua generosidade”, diz Allen. Esse tipo de 
atitude tem recompensa: quando se  
espalhar a fama de que quem trabalha pa-
ra você tem sucesso não só em sua organi-
zação, mas também fora dela, o mundo vai 
começar a bater à sua porta. Superchefes 
quase não precisam recrutar porque sua 
reputação traz um fluxo contínuo de ta-
lento até eles.

liderança ativa
Superchefes também têm uma forma dis-
tinta de desenvolver colaboradores. Con-
sidere Larry Ellison. Sua maior força, de 
acordo com um dos seus protegidos, é a 
sua capacidade “de fazer pessoas excep-
cionais realizar o impossível”. Ouvi his-
tórias de tendências similares em relação 
a outros líderes. A partir deles, é possível 
extrair estes princípios:

defina expectativas elevadas. Su-
perchefes são otimistas em relação ao 
que sua equipe pode realizar. Eles exigem 
desempenho extraordinário: “Perfeito é 
bom o suficiente” capta a postura deles. O 
lendário Bob Noyce, por exemplo, “podia 
ser um supervisor muito, muito difícil”, 
recorda seu colega e cofundador da Intel 
Gordon Moore. “Se estivesse preparado 
para o desafio, você poderia se sair muito 
bem”. Mas superchefes vão além, fazem 
pressão em busca de resultados e incutem 
sentimentos de confiança e excelência em 
seus seguidores. Michael Rubin, um jovem 
membro do Graphics Group, da Lucasfilm, 
na década de 1980, recorda como escu-
tar Lucas falar sobre sua visão em relação 

superchefes deixam os cargos (e às vezes 
até a organização) sob medida para os re-
cém-contratados. Enquanto era treinador 
assistente do Cincinnati Bengals, Wal-
sh precisou inventar um novo ataque que 
permitisse ao zagueiro reserva se desta-
car depois de ter sofrido uma lesão, o que 
prejudicou a equipe. O jogador tinha mais 
precisão do que força no braço, por isso 
Walsh criou uma estratégia incomum com 
passes curtos, que mais tarde ficou co-
nhecida como “West Coast offense” (ata-
que da costa oeste), quando ainda estava 
no 49ers. Lorne Michaels permite que as 
ideias e habilidades de seu grupo mode-
lem e remodelem constantemente suas 
contribuições para o Saturday Night Live 
(SNL). Em algumas ocasiões, escritores se 
tornam artistas, e artistas ou assistentes 
de diretores se transformam em escrito-
res. Na Industrial Light & Magic, os funcio-
nários de George Lucas nem sequer têm 
descrições de cargo. Eles recebem tarefas 

de vários projetos de acordo com o que é 
necessário e com a disponibilidade. Todos 
esses exemplos vão contra as práticas tra-
dicionais de recursos humanos, mas refle-
tem uma mentalidade inovadora que su-
perchefes trazem para praticamente tudo 
o que fazem.

aceite a agitação. A carreira de pes-
soas inteligentes, criativas e flexíveis ten-
de a ter ritmo acelerado. Algumas gos-
tam de seguir em frente rapidamente. 

meSmo depoiS que  
alguém Sai da 
organização, 
oS SuperCheFeS 
Continuam a oFereCer 
aConSelhamento e  
Fazer apreSentaçõeS.
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além daquelas encontradas em institui-
ções tradicionais. Em vez de dependerem 
exclusivamente de “modelos de compe-
tência” para orientar decisões de desen-
volvimento e de promoção, eles próprios 
constituíam exemplos de carne e osso para 
os seguidores que tinham demonstrado 
seus méritos buscando condensar eficien-
temente aprendizagem e crescimento.

Chase Coleman, um discípulo de Julian 
Robertson, diz que seu ex-chefe “sabia co-
mo oferecer uma curva de aprendizagem 
para quem se destacava em sua primeira 
tarefa”. De fato, apenas três anos depois 
de Coleman entrar para Tiger Management 
como analista de tecnologia, Robertson o 
despachou com US$ 25 milhões para ini-
ciar o seu próprio fundo. Larry Ellison op-
tou por uma abordagem semelhante, diz 
Gary Bloom, ex-vice-presidente executivo 
da Oracle, mais tarde CEO da Veritas.  
“Um dos méritos da Oracle é a prática de 
atribuir continuamente novas responsa- 
bilidades aos funcionários”, observa 
Bloom. Por exemplo, Safra Catz atuou  
como CEO por uma década antes de  
ser formalmente promovida a coCEO  
(com Mark Hurd) em 2014.  

permaneça conectado. Para super-
chefes, aconselhar protegidos é um com-
promisso de longo prazo. Mesmo depois 
que alguém sai da organização, eles  
continuam a oferecer recomendações, 
fazer apresentações pessoais e torná-los 

membros de suas redes. 
O ex-diretor de criação Ken Segall diz 

que, embora tenha trabalhado para Jay 
Chiat por apenas três anos, durante mea-
dos dos anos 1990 mantinha o costume de 
ligar para o ex-chefe sempre que muda-
va de emprego. “Em geral, recebia um re-
torno em duas ou três horas no máximo”, 
recorda Segall. “Ele conversava comigo 
e me aconselhava. Chiat era esse tipo de 
pessoa. ”

Manter o relacionamento com  
ex-funcionários pode favorecer diver- 
sas oportunidades futuras para os super-
chefes, como o desenvolvimento de par-
cerias de negócios. Frist ajudou muitos 
gestores que haviam trabalhado para ele 
na HCA a iniciar empresas na área de cui-
dados de saúde, como investidores ou 
clientes. Lorne Michaels se destacou assim 
também, produzindo filmes e programas 
de TV com as ex-estrelas do SNL Jimmy 
Fallon, Seth Meyers, Fred Armisen e  
Tina Fey.

SuperCheFeS adotam pRáticaS que os co-
locam acima até mesmo dos melhores e 
mais tradicionais chefes. Procuram e con-
tratam talentos de forma incomum. Criam 
altas expectativas e usam isso a seu favor, 
ocupando posição de “mestre” para traba-
lhar com promissores “aprendizes”. Acei-
tam de bom grado que seus protegidos 
sigam para coisas maiores e melhores e se 
certificam de que se mantenham conec-
tados.

Você também pode se aproximar des-
se ideal. Não pense que precisa tentar to-
dos os movimentos da cartilha de uma 
vez. Experimente um ou dois. Considere 

candidatos pouco convencionais para po-
sições abertas visando os que são dotados 
de habilidades incomuns. Lembre-se de 
que as pessoas são mais eficazes quando 
se sentem confiantes e podem usar o tra-
balho para se desenvolver. Procure visitar 
as trincheiras com mais frequência, apro-
ximando-se dos funcionários da linha de 
frente, de modo que possa aprender mais 
sobre os talentos deles e os desafios espe-
cíficos que enfrentam. Assim você pode 
transmitir conhecimento que os ajude a 
crescer. Procure oportunidades para dele-
gar grandes responsabilidades mesmo pa-
ra os membros mais jovens da equipe.

Seguindo a cartilha dos superchefes, 
todos nós podemos aprimorar o processo 
de desenvolver talentos, criar forças 
de trabalho de maior desempenho e, 
finalmente, empresas e setores mais 
dinâmicos e sustentáveis.    
                                                      HBr reprint R1701J–P

SuperCheFeS São 
otimiStaS em relação 
ao que Sua equipe 
pode realizar. eleS 
exigem deSempenho 
extraordinário.

Entre 1980 e 2012, o número de tarefas no local de trabalho 
que necessitam de habilidades sociais saltou 24%, enquanto 
as que exigem capacidades matemáticas aumentaram 
apenas 11%.

“ThE growing imporTancE of social skills in  
ThE labor markET”, por DaviD J. DEming.
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