
alorize seus pontos fortes. Provavel-
mente, você já recebeu essa orienta-
ção algumas vezes em sua carreira.
É um ótimo conselho e faz todo o

sentido. Afinal, se você já tem uma aptidão
natural, investir nessa habilidade parece ser
o caminho mais eficaz para obter bons resul-
tados. Pelo mesmo raciocínio, tentar aprimo-
rar pontos fracos soa como perda de tempo,
já que você dificilmente se tornará excelente

naquilo em que tem pouca ou nenhuma vo-
cação. Esse é o senso comum que baseia esco-
lhas de carreira e decisões diárias da maioria
dos profissionais. Esse modo de pensar e agir
não está errado, mas tem limites — e pouca
gente percebe isso.

Se você se apoia demais em uma compe-
tência, corre o risco de pecar pelo excesso. E
aí o que era qualidade vira defeito. "Ao se con-
centrar em um determinado comportamen-



Como descobrir se você exagera na dose

1. INCENTIVE O FEEDBACK
Incentive os colegas a lhe darem feedback. "As
pessoas é que vão dar o sinal amarelo", diz David
Lingerfelt, diretor da consultoria Mariaca, de São

2. QUESTIONE-SE
Quais as características que você gostaria de
ter como líder? Faça uma lista e cheque se vo-
cê está utilizando-as em excesso. Segundo Ro-

Paulo. Robert Kaplan sugere perguntar aos colegas:
"O que mais preciso fazer?", "O que devo parar de
fazer?" e "O que devo continuar fazendo?".

bert Kaplan, o exercício força a pensar em um
novo caminho, em desafiar alguns de seus pa-
radigmas sobre liderança.

Depois de diagnosticar o problema e tomar cons-
ciência da necessidade de mudança, S preciso
exercer o novo comportamento. "Desfaça o gati-

4. BUSQUE O EQUILÍBRIO
Quanto maior a sua preferência por um estilo de
liderança, maior a falta de afinidade com o seu
oposto. "Aprender outro comportamento ê um
exercício para se criar um novo repertório", diz a

diretora de desenvolvimento da Right Manage-
ment, Marisabel Ribeiro. Assim, você terá dois re-
pertórios e ser§ hábil para escolher o mais apro-
priado diante de uma nova situação.

lho antes de agir de determinada maneira, sempre
com muita disciplina e determinação", diz Fernan-
da Pomin, sócia-diretora da Korn/Ferry,

3. PRATIQUE DIARIAMENTE ATÉ MUDAR O COMPORTAMENTO



Tem talento para o jogo corporativo. Mas, de tanto fa-
zer política, começa a soar falso. Fala muito e entrega
pouco. As ações são diferentes do discurso.
COMO CORRIGIR: As pessoas esperam opinião, decisão e as-
sertividade desde que na medida certa. Não se comprometa
com tarefas que não você não é capaz de concluir.

A confiança é um componente do sucesso. Mas o ex-
cesso dela leva o profissional a ignorar ou a menosprezar
opiniões divergentes, prejudicando o próprio trabalho.
COMO CORRIGIR: "Valorizar-se demais é uma defesa as pró-
prias fraquezas", diz Fernanda Pomin, sócia-diretora da con-
sultoria Korn/Ferry, de São Paulo. Procure enxergar as qua-
lidades de cada integrante da equipe e imaginar como eles
podem colaborar com o seu desenvolvimento.

Ser comunicativo é bom. Abusar dessa qualidade, não.
Você pode parecer intrometido e carreirista.
COMO CORRIGIR: Comunicar-se bem é saber falar e, princi-
palmente, ouvir. Você precisa perceber como o seu compor-
tamento está sendo assimilado pelas pessoas a sua volta.

O sujeito sabe que é competente, mas centraliza por-
que só confia em si mesmo na hora de decidir.
COMO CORRIGIR: A responsabilidade é sua, mas aprenda a de-
legar. "É preciso praticar a confiança", diz Laura Castelhano, di-
retora-geral da BPI, consultoria de outplacement, de São Paulo.

Mesmo com a intenção de ajudar e ser resoluto, exage-
rar na iniciativa pode causar a impressão de que se es-
ta passando por cima de um colega ou da equipe.
COMO CORRIGIR: observe o impacto de suas atitudes. Quan-
do alguém disser "Calma!" ou "Deixa comigo!", pode estar que-
rendo dizer para você não ir além daquele ponto.

A compreensão é uma qualidade. O exagero, nesse ca-
so, é ser bonzinho demais. Como a centralização, a fal-
ta de direção também prejudica a equipe.
COMO CORRIGIR: Sem virar um tirano, organize a equipe em
torno do resultado. Se a pessoa pede para sair mais cedo, dei-
xe, mas pergunte quando ela poderá repor se for necessário.

Organização, pensamento lógico e rotina são importan-
tes para o gestor. Mas o excesso de rigidez prejudicará
o desempenho quando ocorrer algo fora do script.
COMO CORRIGIR: Procure entender que é impossível prever
tudo. Quem é organizado já está bem preparado para os im-
previstos, falta apenas aceitar que eles acontecem.

to que julgam positivo, os profissionais são
incapazes de perceber o próprio exagero", diz
em entrevista a VOCÊ S/A o consultor ameri-
cano Robert E. Kaplan (não confundir com o
guru quase homônimo Robert S. Kaplan, cria-
dor do método Balanced Scorecard), que pu-
blicou um artigo recente sobre o assunto na
edição americana da revista Harvard Business
Eeview. Dono de uma ferramenta de avaliação
de desempenho 360°, Kaplan fez uma pesqui-
sa com 1200 gerentes e diretores e constatou
que 55% deles são acusados por pares e subor-
dinados de exagerar na dose em pelo menos
um comportamento.

As pessoas tendem a se focar em um deter-
minado comportamento, algo que pode ter
sido reconhecido como qualidade em algu-
ma empresa ou que favoreceu o profissional
em uma determinada situação. "O que fun-
cionou no passado serve como um reforço
de imagem para o profissional", diz Marcelo
Cuellar, gerente da divisão de RH da Micha-
el Page. Como exemplo, basta pensar em um
executivo de vendas que tem como caracte-
rística o espírito empreendedor, no qual co-
loca suas fichas. Ao se concentrar apenas na
execução, ele deixa de pensar nos assuntos
estratégicos — e aí seu desempenho cai.

A culpa não é apenas do profissional. Se-
gundo Robert Kaplan, os processos de de-
senvolvimento de liderança e de avaliação
de desempenho, na maioria das vezes, divi-
dem as qualidades entre fortes e fracas e ig-
noram quando o pêndulo da balança pende
exageradamente para o extremo mais favo-
rável ao profissional. "Os instrumentos de
avaliação não consideram uma lição funda-
mental de décadas de investigação sobre fa-
lhas comportamentais: mais não é sempre
melhor, e executivos perdem seus empregos
quando seus pontos fortes viram fracos com
o uso exagerado", diz o especialista. Kaplan
diz que é possível detectar e corrigir os ex-
cessos, mas que este exercício exige atenção
diária e leva tempo. Trata-se de uma escolha
complexa: como abandonar um hábito que
até agora era visto como positivo. Kaplan su-
gere perguntar aos colegas: "O que mais pre-
ciso fazer?", "O que devo parar de fazer?" e "O
que devo continuar fazendo?". 
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