


MARKETING

Determinação, garra e espírito combativo são
características que vêm sendo cada vez mais valorizadas
no universo corporativo. Saiba como usar Inteligência
Competitiva para dar um impulso na sua carreira
TEXTO: PRISCILA RODRIGUES

ia das pessoas torce o nariz para a palavra competição,
atribuem ao termo uma força negativa, quando, na ver-

a característica super valorizada pelas empresas,
eu dia-a-dia de trabalho, você é do tipo que vai à

uilo que quer, até transmitindo, às vezes, a im-
pressão de ser 'durona demais', parabéns! Pois o mercado,
hoje, busca profissionais que não têm medo de correr riscos
e mostrar as garras afiadas.

É claro que a pessoa que assume uma postura passiva
tem também suas chances, principalmente se tiver um cur-
rículo irretocável, mas vai demorar muito mais para atingir
o topo. Pense bem: dificilmente seu chefe vai adivinhar que
você deseja uma promoção, almeja mudar de área ou gos-
taria de implantar algumas modificações em seu departa-
mento. Ele não tem bola de cristal.

É preciso verbalizar seus anseios e, se
necessário, entrar em uma disputa acir-
rada por uma vaga concorrida. Isso tudo,
é claro, calcado em argumentos convin-
centes, um desempenho consistente e
ter ética. Para descobrir o caminho das
pedras, conversamos com alguns con-
sultores de carreiras e mulheres de perfil
competitivo. Veja as dicas para você al-
cançar seus objetivos:

"JEITINHO FEMININO"
Mais do que uma boa formação acadê-
mica e experiência, as empresas que-
rem para suas equipes indivíduos com
inteligência emocional. Carlos Facci-
na, de São Paulo, gerente de assuntos
corporativos da Nestlé, aponta os sen-
timentos como fatores essenciais em
uma carreira de sucesso.

Para Faccina, "a emoção na atuação
profissional das executivas pode ser
positiva, e não negativa. A sensibilida-
de e percepção facilitam a compreen-
são da realidade mais
complexa e com isso
fazem com que as mu-
lheres tenham uma
maior capacidade de
tomar uma decisão",
diz ele, que acaba de
lançar o livro O Profis-
sional Competitivo:
Razão, Emoções e Senti-
mentos na Gestão (Cam-
pus-Elsevier).

Ou seja, ao pisar em um terreno difí-
cil, lance mão das qualidades femini-
nas - dica também válida para a com-
petição com o sexo oposto. "Penso que
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sabemos conduzir reuniões com mais
sabedoria", opina Beatriz Cullen, 46
anos,diretora-executiva da Associação
Brasileira das Relações Empresa Clien-
te (Abrarec), em São Paulo.

As mulheres, segue Beatriz, demons-
tram preocupação em olhar o grupo
como um todo, não apenas para serem
bem aceitas, como também para colo-
car em prática as idéias. "O interessan-
te é que a ala feminina não tem medo
de mostrar a sua sensibilidade mesmo
nos momentos complicados. E acredi-
to na força da intuição, que geralmente
não falha", completa Ana Paula Giun-
tini Zamper, executiva de ibm.com da
IBM Brasil, em São Paulo.

MOSTRE A QUE VEIO
Se uma situação requer postura mais
agressiva, não hesite em marcar terri-
tório e não tema o que os outros vão

dizer. Às vezes, quando
a mulher tem atitude
focada, direcionada e
baseada em resultados,
ela é tida como agressi-
va, mas não necessaria-
mente hostil.

"O mercado deman-
da profissionais firmes,
proativos e geradores de
resultados", diz Luciana
Monteiro Uemura, 33

anos, gerente de marketing da McAfee
do Brasil, em São Paulo.

Se você se colocar pela competência,
apresentando um bom desempenho
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COMPETIR E PRECISO

e benefícios concretos não só
para o seu currículo, mas para
o de toda a equipe, pode ter cer-
teza de que não vai ganhar fama
de antipática ou arrogante.

Quem atesta isso é Andréa
Druck, 42 anos, diretora insti-
tucional do Grupo Habitasul,
de Porto Alegre (RS), executiva
que não pensa duas vezes antes de ser
combativa. "Agressividade positiva e
produtiva é o dever de todo profissio-
nal que tem de tomar as rédeas e correr
o risco dentro da sua perspectiva e fun-
ção para o resultado global".

A profissional diz que seu ritmo de
trabalho é intenso, o que a faz ter uma
tendência natural a expor e defender
suas idéias exaustivamente, o que
nem sempre é simpático aos colegas.
"Mas posso dizer que a recíproca é ver-
dadeira: respeito muito mais aqueles
que não temem a divergência e posi-

cionam-se sem temer o desequilíbrio
em relação do objetivo que prevêem e
almejam", justifica Andrea.

IDENTIFIQUE A DOSE CERTA
Segundo a psicóloga Adriana Fellipelli,
diretora-executiva da Right Manage-
ment, em São Paulo, a agressividade
na psicologia não é algo ruim. "Ela é
importante e, desde que bem dosada,
movimenta o indivíduo", observa.

Porém, completa a especialista,
existe um grau desse comportamento
vital e necessário que, sem ele, a pessoa
não consegue superar dificuldades e
obstáculos que ocorrem todos os dias
em maior ou menor intensidade.

A combatividade também con-
tribui para que a pessoa se coloque,
defenda seus interesses e os deixe
claros para os outros. Mas em ex-
cesso, a competivividade pode se
transformar em uma briga de egos,
em que nem empresa nem funcio-
nários ganham ou crescem. "É a si-
tuação que determina a conduta. O
fato de se recuar por um tempo não
significa abrir mão de uma posição.
Há de se avaliar os prós e os contras
em conseguir uma resposta ime-
diata de uma forma que gere atrito,
ou retomar o assunto no momento
apropriado", aconselha Odete Duar-

te, 41 anos, diretora de comunicação
corporativa da Rhodia América Latina.

Para Cecília Maria Fagioli, 45 anos,
gerente de Comunicação Corporativa
da DHL Global Forwarding, em São
Paulo, é preciso ter feeling para iden-
tificar a hora de ser mais assertiva: "Se
você sentir que a batalha pode lhe cus-
tar a credibilidade ou comprometer
seus princípios de ética, não tenha dú-
vidas - é melhor recuar."

DISPUTA= ESTÍMULO
A competitividade é positiva, sim, des-
de que envolva um exemplo a seguir

ou a superar. Colegas, líderes
e funcionários supercompe-
tentes são extremamente esti-
mulantes. Nos impulsionam
a dar o nosso melhor sempre e
a buscar contínuo aperfeiçoa-
mento. Oferecem patamares e
parâmetros de comparação e
exigência cada vez mais altos.
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Existe troca de informação,
conhecimento, provocação para
indagações e reflexões.

Contudo, se a competição se
dá na medida em que um ne-
cessita da supressão do outro,
algo está errado na estrutura
da empresa, no alinhamento
estratégico dos colaboradores
ou na seleção destes. "A superação é o
que deve ser estimulado. A competição
excessiva tira o foco da verdadeira com-
petição", pondera Andréa Druck.

TENHA UMA ESTRATÉGIA ÉTICA
O mundo globalizado não tem espaço
para os profissionais passivos, mas sim
aos comprometedores, que não recu-
am diante de obstáculos, argumenta
Ana Miralla Ronzi, consultora de Re-
cursos Humanos da Transerch Brasil.
"Mas a competição só é saudável a
partir do momento em que o líder tem

a capacidade de formular o senso de
missão para o grupo", avisa.

Em outras palavras, o que está em
jogo é um objetivo na carreira e,seja in-
dividual ou coletivo, ele não pode passar
por cima de valores como honestidade
everdade.Use armas"limpas".

De acordo com a psicóloga Adriana
Fellipelli, um modo de disputar uma
promoção sem transmitir uma ima-
gem negativa é jamais se auto-deno-
minar a responsável por todos os mé-
ritos. "Fale de suas ações, mas compar-
tilhe o mérito com os demais", sugere.

Portanto, minha cara, esqueça
o auto-elogio, já que ele passa
uma postura pretensiosa.

Mais uma dica: "Ao envolver
outras pessoas nos projetos
que quer implantar, você ga-
nha visibilidade". Por isso, ao
criticar evite fazê-lo de forma
arrogante. Para demonstrar
suas opiniões sem ser ofensiva
mantenha o foco no conteúdo,
e não nas pessoas e seus com-
portamentos.

Se tiver que falar sobre um
comportamento que lhe afe-
tou, mostre o impacto que ele
causou, não condene o colega.

NÃO FUJA À LUTA
Competir é saudável. "Somos com-
petitivos por excelência. O impor-
tante é ter consciência de que nossos
valores devem co-existir com a com-
petitividade", alega Carlos Faccina,
da Nestlé. Já Beatriz Cullen, diretora
da Abrarec, relembra que a pressão
da vida corporativa exige esse perfil
como força motriz. "O mercado é fo-
cado em resultados e o prazo deles
sempre é para ontem", brinca.

Profissionais passivos, em geral,
demoram mais para tomar decisões.
Negligenciam quando surgem oportu-

nidades. "Um ambiente com-
petitivo mede a capacidade do
profissional em superar barrei-
ras, a vontade de querer crescer
e se desenvolver. Se, em um
momento de desafios, eu tiver
que escolher alguém compe-
titivo ou alguém cooperativo,
vou escolher o primeiro", avisa
Ana Paula, da IBM Brasil. •
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