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O que, afinal de contas, diferencia executivos bem-sucedidos dos mal-sucedidos? Esta é, 
certamente, uma das questões mais estudadas no mundo corporativo nas últimas duas 
décadas. Inúmeros pesquisadores dedicaram anos de trabalho e bastante esforço para 
descobrir a tal fórmula do sucesso.  
 
Boa parte deste esforço concluiu que o que determina o sucesso profissional não é apenas a 
união de determinados conhecimentos, habilidades e atitudes, mas sim o que o executivo faz 
com todo esse conjunto. São as chamadas competências, ou comportamentos observáveis, 
que fazem a diferença na tal fórmula do sucesso.  
 
Entretanto, uma análise mais aprofundada sobre este tema levou a uma descoberta muito 
interessante: o excesso de determinadas competências pode ser igualmente ou ainda mais 
prejudicial ao desempenho dos profissionais. Por mais paradoxal que possa parecer, foi 
justamente esta a conclusão do estudo dos pesquisadores Michael Lombardo e Robert 
Eichinger, referências mundiais sobre temas relacionados à gestão e desenvolvimento de 
talentos executivos.  
 
Lombardo e Eichinger não se contentaram em simplesmente identificar as competências 
relacionadas ao sucesso no mundo corporativo. Estudaram também as razões pelas quais 
muitos executivos, bem sucedidos até um determinado ponto de suas carreiras, sofrem o 
chamado "descarrilamento" após chegarem ao topo das organizações. 
 
Os pesquisadores concluíram que existe um conjunto de competências associadas ao 
"descarrilamento", batizadas por eles como "anticompetências", ou, ainda, "bloqueadores de 
carreira". Interessante também observar que muitas destas anticompetências são exatamente 
a expressão do excesso de algumas das competências relacionadas ao sucesso.  
 
Analisemos o cenário. Responda rapidamente: qual é o executivo que conseguiu chegar ao 
topo de uma grande organização sem uma boa dose de autoconfiança? Ninguém duvida de 
que autoconfiança seja um ingrediente importante para o sucesso.  
 
Contudo, o excesso de autoconfiança pode se transformar em arrogância ou prepotência. O 
executivo confia tanto na sua própria capacidade que não consegue mais considerar opiniões 
divergentes das suas próprias no seu processo decisório. Certamente a qualidade de suas 
decisões está seriamente ameaçada. 
 
Outro bom exemplo, aliás, muito popular no mundo corporativo, é o famoso foco no resultado. 
Novamente, não se pode questionar a importância desta competência em uma carreira 
executiva de sucesso. O problema acontece quando o excesso de foco no resultado vira " 
resultado a qualquer custo " . 
 
Para minha surpresa, muitos são os executivos que citam orgulhosamente suas maiores 
realizações e conquistas sem sequer perceberem os estragos causados por sua obsessão por 
resultados. Eles sequer percebem a linha tênue que separa o que é politicamente correto do 
que não é ético. 
 
E o que falar sobre executivos que desenvolveram tão bem sua competência de influência e 
persuasão, que passam a confundir o exercício da liderança com a simples manipulação ou 
abuso de poder?  
 
Assim, a grande questão para os executivos passa a ser entender até que ponto o 
desenvolvimento de uma determinada competência será saudável para eles. Saber discernir 
entre o certo e o errado em cada situação, em um mundo com tantas ambigüidades, talvez 
seja uma das principais chaves para o desenvolvimento de uma carreira bem sucedida.  
 



O executivo que não se conhece ou que não pauta suas ações em um eixo sólido de valores, 
provavelmente terá maior dificuldade para discernir e tomar decisões, tornando-se, portanto, 
um ótimo candidato ao efeito implacável do uso de determinadas competências em excesso.  
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