
O professor Sydney Finkelstein, cujos artigos são publica-
dos na Harvard Business Review e em outras revistas famo-
sas, no seu livro Por Que Executivos Inteligentes Falham
(M. Books do Brasil Editora Ltda - São Paulo - 2007), reve-
la que quando os erros acontecem, as razões, as justificati-
vas e até as desculpas são sempre as mesmas e têm forte
conexão com dificuldades na tomada de decisões e na
liderança.
Na realidade, ser espetacularmente mal sucedido requer al-
gumas qualidades pessoais especialíssimas.
Naturalmente, não vamos falar somente do comportamen-
to daqueles indivíduos cujos fracassos foram enormes e ti-
veram repercussão nacional ou até internacional, fazendo
com que centenas de milhares de pessoas perdessem os
seus empregos e milhares de investidores viram as suas
aplicações evaporarem, destruindo centenas de milhões de
reais (dólares) ou até bilhões...
As qualidades pessoais desses "fracassados destruidores"
(mesmo que tenham desperdiçado apenas algumas cente-
nas de milhares de reais...) são fascinantes(!?!?), porque,
com regularidade, estão associadas a qualidades admirá-
veis, vistas nos empreendedores notáveis...
Afinal de contas, poucos têm a possibilidade de destruir mui-
tos valores sem ter demonstrado o potencial para criá-los!!!
A maioria dos grandes destruidores de valor é constituída

por indivíduos de inteligência rara e talento notável.
Quase sempre, são irresistivelmente charmosos, exercem
grande magnetismo pessoal e servem de inspiração a mui-
tos seres humanos que vivem na condição de "ninguéns"
(nobodies ou pessoas sem expressão...), ou seja, transfor-
mam-se em "alguéns" (somebodies) admirados.
É comum seu rosto aparecer na capa de revistas como
Forbes, Exame, Fortune, Época Negócios, Business Week,
Isto É Dinheiro, etc.
A lista de líderes que fracassaram espetacularmente não é,
entretanto, uma relação de pessoas incapazes de desempe-
nhar seu cargo.
É uma lista de quem possui o talento especial para transfor-
mar em enorme o que poderia ser um fracasso modesto.
• E como conseguem fazer isto?
• Qual é o segredo de seu poder destruidor?

Curiosamente, é possível identificar sete hábitos que ca-
racterizam pessoas espetacularmente mal sucedidas.
Quase todos os líderes que foram responsáveis por grandes
fracassos empresariais exibem cinco ou seis desses hábitos
e freqüentemente os sete!!!
O incrível é que cada um desses hábitos representa uma
qualidade amplamente admirada no mundo empresarial do
século XXI!!!



Antes de mais nada, caro leitor da Qualimetria, responda as
seguintes perguntas:
• Não queremos líderes ambiciosos e proativos?
• Um CEO não deve tomar a iniciativa e criar oportunida-

des de negócios, em vez de apenas reagir aos desenvol-
vimentos no seu setor?

• Uma empresa não deve tentar dominar o seu meio em-
presarial, moldar o futuro de seus mercados, bem como
estabelecer o ritmo dentro deles?

Obviamente, a resposta que o leitor deve ter dado a todas
essas perguntas é sim.

Mas existe um porém.
Líderes bem-sucedidos são proativos porque sabem que não
dominam o meio.
Sabem também que por mais bem-sucedidos que tenham
sido no passado, estão sempre à mercê das mudanças cir-
cunstanciais.
Precisam gerar um fluxo constante de novas iniciativas, por-
que não podem fazer as coisas acontecerem ao seu bel-
prazer.
Para que o sucesso dure mais que um breve instante, todo
empreendimento de negócios precisa garantir a interação
voluntária com os clientes e fornecedores.
Isso significa que por mais bem-sucedida que seja a compa-
nhia, o plano geral de negócios tem de ser continuamente
reajustado e renegociado.
Lamentavelmente, os líderes que vêem a si mesmos e as
suas empresas como dominadores do ambiente em que se
inserem, acabam esquecendo todas essas coisas.
Superestimam o fato de que controlam eventos apenas até
certo ponto e subestimam, em grande parte, a função do
acaso e as circunstâncias no seu próprio sucesso.
Eles acreditam piamente que podem ditar regras a todos
que os cercam e que seu sucesso e da sua empresa exis-
tem porque eles fizeram com que isso acontecesse!?!?
Infelizmente (ou felizmente), a maioria dos CEOs tem a ple-
na convicção de ser pessoalmente capaz de controlar o que
determinará o sucesso ou o fracasso de sua organização,
uma tendência que se denomina ilusão de preeminência
pessoal (IPP).
Dessa maneira, no lugar de desdobrarem-se para acompa-
nhar as condições e as turbulências do século XXI, esses
CEOs sucumbem a essa ilusão - preeminência pessoal - e
acreditam fielmente que podem criar as condições nas quais
eles e suas empresas irão operar.
Além disso, eles acham que podem fazê-lo apenas com sua
genialidade e força de personalidade.
Mais do que isso, imaginam que seu trabalho é concretizar
a sua visão criativa, impondo a sua vontade sobre os cola-
boradores indisciplinados, e acreditam que todos os outros
funcionários estão na organização para executar as suas
concepções de maneira incondicional.
Para os líderes que sofrem de IPP, aqueles que interagem
com eles são instrumentos a serem usados, materiais a
serem moldados ou massa de manobra para suas
performances.
Quando líderes empresariais pensam assim, costumam va-
ler-se de comportamento intimidador para dominar os em-
pregados que os rodeiam.
Eles desejam ser "maiores do que a vida", "legendários",
"inspiradores", etc.
Um complemento assustador do comportamento de execu-
tivos que sucumbem à IPP é que eles acabam também se
sujeitando à ilusão de preeminência corporativa (IPC).
O CEO que sofre de IPC passa a acreditar que sua empresa
é vital para a sobrevivência dos seus fornecedores e para a
qualidade de vida dos clientes.



Assim, no lugar de procurar satisfazer os mutáveis desejos
dos clientes, os CEOs que sofrem de IPC passam a adminis-
trar suas organizações como se os clientes tivessem sorte
de terem as suas necessidades atendidas eficazmente pe-
las suas empresas.
É como se toda a relação com os clientes ficasse de cabeça
para baixo, de forma que é função deles - dos clientes -
agradar à empresa, mostrando-se dignos dos produtos (ou
serviços) que ela lhes oferece.
Líderes que sofrem de IPC costumam crer que a superiori-
dade do produto (serviço) da sua empresa a torna
invulnerável e dizem a si mesmos, se a empresa fabrica o
melhor produto (oferece o melhor serviço) do mundo, são
os clientes que devem vir até ela ou então contentar-se com
algo inferior.
Claro que a IPP e a IPC dos CEOs acabam levando a grandes
desastres empresariais.

Realmente, identificar-se demais com a empresa incentiva
os executivos (e os gerentes) a tomar decisões tolas!?!?
Em vez de tratarem a empresa como algo que precisam cui-
dar, nutrir e proteger, os líderes empresariais que se identi-
ficam demais com as suas organizações acabam tratando-
as como uma extensão de si mesmos.
E aí, eles acabam fazendo coisas que têm sentido para um
indivíduo, mas não para a empresa.
Os líderes que sucumbem à IPP têm uma grande probabili-
dade de cair na armadilha do 2- hábito.
Quando os CEOs e seus funcionários não conseguem sepa-
rar o CEO da organização, estão no caminho que leva à
mentalidade do "império privado".
Eles costumam fazer opções empresariais que lhes sejam
convenientes, e não à empresa.
Talvez o fato mais surpreendente que acontece quando CEOs
identificam-se demais com sua empresa é que ficam me-
nos cuidadosos com o patrimônio da empresa.
Correm grandes riscos com o dinheiro alheio, não porque
seja dinheiro alheio, mas porque tratam-no como se fosse
dinheiro próprio e gostam de correr grandes riscos.
Se os executivos estão no cargo há muito tempo ou partici-
param de um período de crescimento rápido da empresa,
acabam achando que ganharam tanto dinheiro para a em-
presa que suas despesas, mesmo se extravagantes, consi-
go mesmos e com aqueles que lhes são caros, são triviais.
E aí, começa a viagem para o grande fracasso da orga-
nização...

É difícil não nos deixarmos impressionar por líderes empresari-
ais que continuamente nos deixam perplexos com a velocida-
de na qual podem focar o que é realmente importante.
Eles sempre parecem ter um conhecimento profundo dos
fatos relevantes, podem compreender situações complexas
instantaneamente e, sobretudo, têm o dom da firmeza na
tomada de decisões.
De modo geral, essa é a imagem do executivo competente
que aprendemos a admirar durante décadas.
O problema com essa situação de competência executiva é
quando a mesma trata-se, na realidade, de uma fraude!!!
Em um mundo onde as condições empresariais estão sem-
pre mudando e as inovações parecem ser a única constan-
te, ninguém pode "ter todas as respostas corretas" por
muito tempo.
Líderes que são invariavelmente firmes e decisivos costu-
mam resolver questões tão rapidamente que não têm opor-
tunidade de avaliar seus desdobramentos.
Pior, porque como esses líderes precisam sentir que já têm
todas as respostas, não têm como aprender novas.
Sempre que algo importantíssimo está em jogo, seu instin-
to é forçar a solução rápida, sem permitir períodos de incer-
teza, mesmo quando esses sejam necessários.
Às vezes, indivíduos em torno do CEO incentivam esse "com-
portamento decidido", ou seja, criam a atmosfera de que o
seu grande chefe "sabe tudo sobre tudo", pois isso é
tranqüilizador.
Eles querem seguir um líder que tem todas as respostas,
pois crêem que o contrário é assustador.
E dessa maneira acabam proliferando os executivos que têm
como ideal de competência executiva ser o dono da pala-
vra final em tudo que a empresa faz, propagando um estilo
gerencial autocrático, de cima para baixo.
Os executivos "com todas as respostas" não confiam em
qualquer pessoa e acabam fazendo desde o design até o
marketingdo produto da empresa, tomando sozinhos todas
as decisões-chave, em vez de delegá-las a outros gerentes.
E assim acabam colocando a marca pessoal em todos os
aspectos das operações da empresa e, com essa estraté-
gia, mais tempo, menos tempo, entram na rota que os con-
duz à colheita de resultados terrivelmente desastrosos para
as suas organizações...



Os CEOs com objetivos firmes acreditam que a parte essen-
cial de seu trabalho é instilar uma crença em sua visão por
toda a empresa, fazendo com que todos se esforcem para
cumprir as metas traçadas para chegar a mesma.
Assim, se um gerente ou qualquer outro profissional não se
concentrar nessa causa, isto é o suficiente para o CEO pen-
sar que está sendo sabotado na sua visão.
Após um curto período de concessão, esse CEO acaba apre-
sentando aos gerentes e a todos os funcionários hesitantes
as opções de: "seguirem fielmente o seu plano" ou saírem
(serem demitidos) da empresa.
O problema é que essa política é, ao mesmo tempo, desne-
cessária e destrutiva.
Um CEO não precisa que todos na organização, sem exce-
ção, endossem sua visão para que ela seja levada a cabo,
com êxito.
Ao eliminar todos os pontos de vista contrastantes e opos-
tos, o executivo de uma companhia perde a melhor oportu-
nidade para corrigir os eventuais problemas quando esses
surgem, além de soterrar toda a criatividade e o capital hu-
mano ao seu redor.
Os executivos responsáveis por grandes catástrofes empre-
sariais têm no seu currículo a eliminação ou demissão de
muitos "colaboradores" que assumiram uma posição
contrária.
Portanto, é terrível quem tem o hábito de suprimir todo aque-
le que não concorda com as suas idéias e, com isso, afasta
muitos daqueles que podem preveni-lo sobre as suas estra-
tégias equivocadas que acabarão levando-o a terminar sua
carreira como mal sucedido !!!

São inúmeros os CEOs que passam grande parte do tempo
proferindo discursos em congressos, aparecendo em pro-
gramas de televisão, sendo entrevistados por jornalistas e
com isto construindo um notável carisma.
São brilhantes em inspirar confiança no público, nos seus
empregados, nos novos contratados e principalmente nos
investidores.
O grande problema é que, em meio a todo o frenesi e home-
nagens da mídia, esses líderes correm o risco de fazer com
que seus esforços tornem-se superficiais e ineficazes.
Em vez de realmente realizar coisas, eles costumam optar
pela aparência de realizá-las.
Sua energia e atenção concentram-se na moldagem de uma
admirada imagem pública, e não na administração da
empresa.
Obviamente, a maioria dos CEOs que alcança um nível de
sucesso na mídia não chega a essa condição por pura sorte,
mas por dedicar-se assiduamente às relações públicas.
O fato é que quando uma empresa consegue inovar, é bas-
tante tentador para o CEO concentrar a maior parte de sua
energia em vender a nova visão que anima os esforços da
organização.
Porém, o esforço de relações públicas abrangentes que este
CEO acaba desenvolvendo não apenas o desvia do trabalho
real, como ele acaba criando expectativas difíceis de serem
cumpridas com o novo produto (serviço) da empresa.
Além disso, quando um CEO transforma a imagem da em-
presa em prioridade máxima, costuma incentivar diversas
práticas de relatórios financeiros que promovam essa
imagem.
Isso, naturalmente, acaba colocando o executivo em um cur-
so muito perigoso.
Na última década, no mundo todo e particularmente nos
Estados Unidos da América (EUA), diversos executivos vale-
ram-se da contabilidade criativa para passar ao público
uma imagem positiva, mas distorcida, da sua empresa.
Mas não dá para enganar os acionistas e o público em geral
por muito tempo, e esses "executivos inteligentes" acaba-
ram levando as suas organizações a falhas fatais...



Pois é, são muito os gestores principais das organizações que
sucumbem a este hábito, ou seja, eles costumam classificar obs-
táculos como se fossem dificuldades insignificantes.
Ficam, na realidade, tão encantados com a visão que desejam
alcançar, que acabam ignorando as grandes barreiras para
concretizá-la.
Supõem que muitos problemas são solucionáveis, quando na ver-
dade são insolúveis ou têm uma solução de custo muito elevado.
Isto acontece geralmente com os executivos que vivenciaram,
antes, uma série de êxitos e que assim ficam extremamente
autoconfiantes e propensos a subestimarem obstáculos
intransponíveis.
Também os executivos acostumados a solucionar problemas técni-
cos têm uma grande probabilidade de subestimar problemas que
não evidenciam claramente como são intimidadores.
Em alguns casos, o hábito de tratar todos os obstáculos como
insignificantes é uma parte essencial do estilo pessoal do líder.
Executivos que usam esse enfoque são capazes de superar mui-
tos obstáculos através de uma combinação de charme e ímpeto.
Assim, eles atraem outras pessoas para seus projetos, inspiram
autoconfiança nas mesmas para fazer o que for necessário e as
deixam apavoradas, tentando manter o empreendimento em an-
damento. Aliás, ao se recusarem a aborrecer-se com dificuldades
potenciais, ajudam os outros a fazer a mesma coisa...

Mas por que esses executivos agem assim?
Por que não recuam algum tempo até ficar claro se uma certa
linha de atividade produzirá um retorno adequado sobre o in-
vestimento feito?

E as respostas a essas questões são basicamente psicológicas.
Alguns CEOs sentem uma enorme necessidade de acertar em toda
decisão importante que tomam, em parte pelas mesmas razões
pelas quais se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa.
Se admitirem que são falíveis, sua posição como CEO parecerá
assustadoramente precária.
Contudo, os funcionários, os críticos especializados em negócios
e a comunidade de investidores desejarão que a empresa seja
administrada por alguém com uma habilidade quase mágica de
agir sempre certo.
Depois que o CEO admitir o erro em alguma questão importan-
te, haverá sempre alguém para dizer que ele não estava apto
para o cargo que ocupa!?!?
Por isso, quando um CEO percebe que subestimou um obstá-
culo, geralmente não se dá por vencido, prossegue no mesmo
curso de ação, jamais admitindo que a sua decisão está errada,
até que se torne um executivo muito malsucedido pelo prejuízo
que causou à organização.

Muitos CEOs a caminho de tornarem-se espetacularmente
malsucedidos aceleram o declínio da empresa ao retomarem o
que consideram testado e aprovado.
Em sua sede de certeza em um mundo cada vez mais imprevisível,
insistem em usar o marcador errado.
Em seu empenho em alcançar a estabilidade em um mundo de
mudanças, apossam-se da resposta de ontem.
Em seu empenho em conseguir o máximo do que consideram
seus pontos fortes essenciais, insistem em fornecer um produto a
um mercado que não existe mais.
No lugar de considerar várias opções, CEOs com esse hábito es-
colhem o curso de ação com referência a si próprios e às coisas
que lhes deram êxito no passado.
Na maioria das vezes, os executivos adotam estratégias inade-
quadas ou prejudiciais, em conseqüência de um "momento
crucia!" no início de suas carreiras. Em determinado ponto, esco-
lheram uma certa política que resultou num notável sucesso.
Isso torna-se um "momento crucial".
Em geral, é aquela coisa que os tornou famosos, que lhes pro-
porcionou os cargos posteriores, aquilo que os tornou especi-
ais. O problema é que depois que se vivência esse "momento
crucial", costuma-se deixar que ele determine as regras pelo
resto da carreira. E se esses indivíduos tornam-se o CEO de
uma grande empresa, permitem que esse momento crucial, até
certo ponto, defina a empresa também.
Um risco especial de momentos cruciais é que podem resultar
em estratégias de recuo que, além de serem inadequados, são
inerentemente de alto risco.
Dessa maneira, muitos CEOs ambiciosos não fracassam estron-
dosamente por serem incapazes de aprender, mas porque
aprenderam bem demais apenas uma lição!!!

Bem, todo aquele que estiver se tornando um somebody (alguém)
admirado na sua organização precisa se analisar, para ver se não
está adquirindo algum dos hábitos (ou todos) de pessoas espeta-
cularmente mal sucedidas.
Além disso, seria de muita ajuda para os que alcançaram as posi-
ções mais importantes numa organização, que os seus auxiliares
diretos os alertassem que esses hábitos nefastos deveriam ser
abandonados. Por fim, sempre que esses sete hábitos começa-
rem a exercer influência excessiva sobre os principais executivos
de uma organização, é função primordial do Conselho de Admi-
nistração (se ele existir...) intervir.
Os sete hábitos das pessoas espetacularmente mal sucedidas
são perigosíssimos para passarem despercebidos, e particu-
larmente os investidores devem estar atentos aos seus sinais!!!

Text Box
Fonte: Qualimetria, n. 188, p. 1-5, abr. 2007.




