
UM PROFISSIONAL AMBICIOSO costuma passar um tempo
considerável pensando em estratégias que o ajudem a atin-
gir um grau ainda maior de sucesso. Luta para conseguir um
cargo mais imponente, uma remuneração maior e responsa-
bilidade por um volume superior de receitas, lucros e fun-
cionários. Sua definição de sucesso é, em geral,"fortemente
influenciada pela família, por amigos e por colegas.

Muitos, no entanto, acabam descobrindo que, apesar do
esforço e das conquistas, falta em sua vida um verdadeiro
senso de satisfação e realização profissional. Em minha car-
reira na Goldman Sachs e durante os últimos anos — dedi-
cados a ensinar e a orientar gestores e alunos de MBA na

Harvard Business School —, conheci um número incrivel-
mente grande de executivos de destaque que manifestavam
profunda frustração com a própria carreira. Era gente que
olhava para trás e sentia que devia ter realizado mais ou, até,
ter escolhido uma carreira totalmente distinta.

Peguemos o caso de um analista de mercado de uma gran-
de corretora de valores que me procurou porque se sentia
desanimado com o progresso da carreira. Era algo parti-
cularmente irônico, pois o sujeito era bastante conhecido,
altamente respeitado (era o número um no ranking do se-
tor) e bem remunerado. O que me disse foi que, depois de
dez anos, estava cansado do trabalho, não gostava do chefe



e sentia que não tinha potencial para
subir mais. O pior, porém, é que sem-
pre quisera ser gestor de investimentos
— mas começara como analista e nun-
ca parará para reavaliar os rumos da
carreira. Era um beco sem saída, acha-
va. Temia perder o status e não queria
decepcionar ninguém, mas ao mesmo
tempo não tinha vontade de seguir fa-
zendo o que fazia.

Durante a conversa, ele se pergun-
tou se estivera tão ocupado tentando
atingir metas específicas e impressio-
nar os outros que acabara esquecendo
aquilo que realmente gostava de fazer.
A verdade é que ele adorava analisar
ações e avaliar equipes de gestão de
empresas, mas também queria ser res-
ponsável por tomar as decisões em si
de investimento — e prestar contas pe-
los resultados. Incentivei meu interlo-
cutor a se mexer, a falar com uma série
de firmas de investimento (inclusive
aquela para a qual trabalhava) sobre
uma mudança na carreira. Tendo se-
guido meu conselho, ele recebeu — e
aceitou — uma proposta para ser ge-
rente de carteira na divisão de gestão
de ativos da própria firma em que es-
tava. Descobriu que os dirigentes da
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• Para se realizar profissional-
mente, o indivíduo deve exa-
minar a fundo o que o sucesso
significa em seu íntimo e,
então, encontrar um caminho
que o leve até lá.
Administrar sua carreira é
responsabilidade sua, não de
seu chefe.

• Para atingir seu potencial é
preciso conhecer a si mesmo
— sobretudo seus pontos
fortes, suas debilidades e
suas paixões; identificar e se
destacar em tarefas críticas
para o sucesso em seu traba-
lho; e demonstrar caráter e
liderança.

mou, este artigo tem o objetivo de
ajudá-lo a examinar a seguinte ques-
tão: "Estou atingindo meu potencial?".
Não é o mesmo que perguntar "Como
chegar ao topo?" ou "Como ter sucesso
em minha carreira?". A meta é, antes,
fazer um exame muito pessoal de co-
mo o indivíduo define o sucesso em
seu íntimo e, então, encontrar um ca-
minho que o leve até lá.

Perguntar "Estou atingindo meu
potencial?" não é o mesmo que
indagar "Como chegar ao topo?".

empresa queriam segurá-lo, fosse qual
fosse a descrição de seu cargo, e que
estavam bastante surpresos em saber
que o rapaz queria atuar na área de in-
vestimentos. Esse analista é, hoje, um
espetacular gestor de investimentos
— e, embora lamente não ter parado
para reavaliar a carreira anos antes, es-
tá felicíssimo por ter feito a mudança
enquanto ainda "havia tempo".

Se o leitor estiver sentindo frustra-
ção parecida, ou até arrependimen-
to, pelo rumo que sua carreira to-

Para tanto, é preciso parar um ins-
tante e reavaliar sua carreira — par-
tindo com o reconhecimento de que
administrá-la é sua responsabilidade.
Um número excessivo de gente se sen-
te vítima da própria carreira, quando
na realidade possui um grau considerá-
vel de controle. Para assumir as rédeas
a pessoa precisa reexaminar o próprio
comportamento em três grandes áreas:
conhecer a si mesma, destacar-se em
tarefas críticas e demonstrar caráter e
liderança.

Conheça a si mesmo
Para assumir a responsabilidade pela
própria carreira é preciso, primeiro, fa-
zer uma avaliação fiel de sua qualifica-
ção e de seu desempenho no momento.
Você é capaz de colocar no papel dois
ou três de seus grandes pontos fortes
e duas ou três de suas maiores defi-
ciências? Embora consiga especificar
os próprios pontos fortes, a maioria
das pessoas tem dificuldade para iden-
tificar debilidades importantes. Esse
exercício envolve uma reflexão since-
ra e, quase sempre, exige que a pessoa
ouça a opinião de gente que lhe dirá a
verdade nua e crua. Infelizmente, em
geral não dá para esperar que o chefe
avalie honestamente seus pontos for-
tes ou lhe indique onde você deixa a
desejar. Cabe a você assumir o contro-
le do processo, buscando orientação,
pedindo feedback bastante específico
e se dispondo a ouvir a opinião de
uma ampla gama de indivíduos em
diversos níveis da organização. Co-
lher feedback precisa ser um processo
constante, pois à medida que avança
na carreira você enfrentará novos de-
safios e novas exigências.

Há pouco, conheci um chefe de di-
visão de uma grande firma de serviços
profissionais. Embora há anos fosse
um astro em ascensão, esse indivíduo
sentia que começara a estagnar. Seus
subordinados diretos e o presidente da
empresa já não pareciam interessados
nem animados ao tratar com ele — e
ele não sabia por quê. Em nossas con-
versas, ele conseguia especificar muito
bem seus pontos fortes. Já quando quis
saber de suas deficiências, ouvi respos-
tas bastante genéricas, coisas como
"Talvez eu seja impaciente demais" e
"Preciso me tornar mais visível". Mes-
mo quando perguntei o que seu chefe
lhe dizia ele custou a pensar em uma
deficiência que fosse. Passei-lhe uma
tarefa: entrevistar pelo menos cinco
colegas e subordinados.

Semanas depois, ele voltava com
várias "surpresas". Tinha ouvido, por
exemplo, que embora fosse decidido e
atento a detalhes, queria controlar tu-



do, tinha um estilo ditatorial e não ou-
via os outros. Munido dessas descober-
tas, buscou coaching, começou a atacar
os próprios defeitos e passou a pedir
regularmente o feedback de colegas
e subordinados. Um ano depois, dizia
que era uma pessoa mais eficaz devido
a essas iniciativas — que prosseguiam
— e que voltara a se sentir confiante e
otimista em relação à carreira.

Uma iniciativa dessas exige tempo,
humildade e disposição a enfrentar
debilidades, medos e pontos cegos que
muitos de nós preferiríamos ignorar.
Nunca deixo de me impressionar, po-
rém, com a capacidade do ser humano
de mudar e melhorar uma vez ciente
daquilo que tem de pior e de melhor.

Naturalmente, pedir que os outros
apontem suas deficiências não é fácil,
sobretudo se estivermos falando de
subordinados. É um pedido a ser fei-
to numa conversa a sós com esse po-
tencial coach — que precisa de tempo
para se convencer de sua sinceridade.
Ao verem que o chefe está agindo com
base no feedback deles, os subordi-
nados tendem a adotar uma postura
mais proativa na hora de dar conse-
lhos, pois sabem que sua opinião é va-
lorizada. Além disso, subordinados e
colegas passarão a sentir interesse em
seu sucesso e no de sua unidade — o
que tornará mais fácil que desfrutem
trabalhar a seu lado.

Uma vez ciente de seus pontos for-
tes e debilidades, o desafio seguinte é
descobrir o que, realmente, você gosta
de fazer. Qual o trabalho de seus so-
nhos? Em que medida ele corresponde
àquilo que você faz hoje? Muita gente
não sabe qual sua verdadeira paixão
— ou está de tal forma presa à visão
dos colegas que acaba indo parar na
carreira errada. Há pouco, fui aborda-
do por um aluno de MBA que queria
saber se o melhor seria trabalhar num
fundo de hedge, numa firma de private
equity ou num banco de investimento.
Quando perguntei se tinha interesse
no mercado financeiro, ele foi logo di-
zendo que não. Aliás, nem sabia muito
bem quais as principais atividades en-

volvidas em cada trabalho desses. Já
quando perguntei o que faria se tivesse
US$ 10 milhões no banco, a resposta
foi bem clara: iria trabalhar na indús-
tria da música. O rapaz era um músico
destacado e adorava o setor. Ao per-
ceber o quanto se deixara influenciar
pela preferência dos colegas de turma
pelo lucrativo setor financeiro, viu que
teria de repensar suas escolhas.

A opinião geral sobre a atração exer-
cida por essa ou aquela carreira muda
constantemente. Vinte e cinco anos
atrás, medicina e direito eram conside-
radas profissões financeiramente grati-
ficantes e socialmente desejáveis. Hoje,
uma série de médicos e advogados vive

gócio. Para quem faz pesquisa médica,
por exemplo, essas atividades prova-
velmente seriam realizar pesquisa de
ponta, publicar artigos e levantar fun-
dos. Para quem administra uma gran-
de força de vendas, as tarefas cruciais
talvez sejam atrair, reter e desenvolver
vendedores competentes; segmentar
clientes; e administrar a relação com
clientes. Se estiver pensando em tro-
car de emprego, é bom saber que tipo
de atividade trará o sucesso no novo
posto e, então, se perguntar se gostaria
de estar fazendo isso. No cargo atual,
identificar tarefas críticas o ajuda a de-
terminar como distribuir seu tempo e
cultivar suas habilidades.

Vi muita gente empacar na carreira
por evitar qualquer risco.

frustrada com o trabalho e percebe que
sua escolha profissional talvez tenha
sido excessivamente ditada por aquilo
que diziam colegas e a opinião popular
— e não pela probabilidade de que re-
almente viessem a gostar do trabalho.
Fundos de hedge e private equity são
as áreas mais badaladas do momen-
to, mas quem entra nelas desprovido
de forte entusiasmo pelo trabalho ali
feito pode se ver, daqui a alguns anos,
recomeçando do zero. Quem ama o
que faz encontra forças para enfrentar
reveses pessoais, superar adversidades,
encarar e abordar as próprias falhas e
trabalhar as longas horas geralmente
necessárias para atingir plenamente
seu potencial.

Destaque-se em tarefas
críticas
Se à pessoa não se destacar nas ativida-
des centrais à área escolhida, será mui-
to difícil ter sucesso. Parece algo de
uma obviedade brutal, mas muitos exe-
cutivos esquecem de identificar as três
ou quatro atividades mais importantes
para o sucesso em seu trabalho ou ne-

Líderes promissores às vezes se es-
quecem dessa conexão. Pouco tempo
atrás, um novo chefe de divisão de uma
grande empresa industrial me contou
que estava tendo dificuldade para au-
mentar a receita e o lucro. Reclamou
que passava tempo demais apagando
incêndios e que seu dia não tinha ho-
ras suficientes. Quando pedi que enu-
merasse os três principais fatores do
sucesso em seu setor, ele viu que não
sabia ao certo. Passou as semanas se-
guintes entrevistando funcionários e
clientes e acabou concluindo que para
triunfar naquela área era preciso culti-
var relações próximas com gerentes de
compras de cada um de seus 25 prin-
cipais clientes, instalar os indivíduos
certos em postos cruciais de liderança
em vendas e manufatura e permanecer
na vanguarda da inovação em produ-
tos. Viu, ainda, que sua divisão vinha
se saindo mal em todas as três áreas.

O passo seguinte foi limpar a agen-
da, fazer um esforço para delegar tare-
fas menos centrais para o sucesso e se
concentrar em melhorar o desempe-
nho em cada área citada acima. Seis



Para atingir seu potencial é preciso introspecção e certas condutas proativas.

Tudo começa, porém, com uma filosofia básica para navegar por esse terreno.

Administrar sua carreira é responsabilidade totalmente sua — e é preciso agir com

isso em mente. Muitos profissionais promissores esperam que os superiores sir-

vam de mentores, dêem uma boa orientação, abram oportunidades desafiantes e, em

geral, norteiem seu desenvolvimento. Essa postura passiva provavelmente lhe trará

problemas a certa altura. Embora os superiores tenham um papel, a carreira é sua.

2 Cuidado com a opinião geral. Quase sempre ela é errada — para o seu caso. Seguir

a maioria pode levá-lo a se sentir bem no começo, mas não raro causa sério arre-

pendimento lá na frente. Para atingir seu potencial, é preciso se livrar da pressão dos

pares e da opinião popular; avaliar suas próprias paixões, habilidades e convicções; e

ter corajem suficiente para agir com base nisso.

O Saiba que, ainda que não seja feita justiça em determinado momento, ela geralmente

O prevalece no final. Ao sofrer uma injustiça, é preciso estar disposto a parar para

avaliar de modo objetivo seu próprio papel nos acontecimentos. Essa mentalidade

o ajudará a aprender com os inevitáveis contratempos e a se reerguer no final. Vai,

ainda, ajudá-lo a permanecer focado naquilo que está sob seu controle, bem como

aumentar sua determinação a agir como se a palavra final coubesse a você.

meses depois, contou que substituíra
uma série de executivos — incluindo
o gerente de vendas e o diretor de de-
senvolvimento de produtos — e criara
um comitê executivo que se reunia
toda semana para discutir questões
cruciais para os negócios. Além dis-
so, disse que vinha casando, de modo
muito mais disciplinado, as próprias
prioridades (e as da equipe de lide-
rança) com os motores do sucesso da
empresa. Vendas e lucro começaram a
melhorar e o executivo passou a sentir
que sua carreira novamente entraria
em ascensão.

Demonstre caráter
e liderança
Embora soem vagos, caráter e lideran-
ça costumam fazer a diferença entre
um bom desempenho e o desempe-
nho estelar. Uma medida do caráter
é o grau em que o indivíduo coloca os
interesses da empresa e dos colegas
à frente dos próprios. Um líder exce-
lente está disposto a fazer coisas pelos
outros ainda que não vá ganhar na-
da com isso. Atua como coach e como
mentor. Pensa como se fosse o dono da
empresa e busca saber o que faria se
coubesse a si a decisão final. Está dis-
posto a recomendar algo que traga be-
nefícios para o desempenho geral da
organização, possivelmente em detri-
mento do desempenho de sua unidade.
Tem a coragem para acreditar que, em
última instância, será premiado, ainda
que seus atos possam ferir seus pró-
prios interesses no curto prazo.

Ser um líder significa, ainda, estar
disposto a dizer o que pensa — ainda
que para manifestar uma opinião na-
da popular. Propostas do presidente
costumam ser aceitas por todos, mes-
mo por aqueles que, no fundo, têm
sérias reservas sobre a questão. Só
que a maioria dos presidentes de em-
presa anseia desesperadamente por
opiniões dissidentes, para poder to-
mar decisões melhores. Embora deva
exercer discernimento para calcular o
tom e o momento da dissidência, um
líder emergente deve saber que pode

Text Box
Fonte: Harvard Business Review, ano 86, n. 7, p. 35-39, jul. 2008.




