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Pare de exagerar
suas qualidades
Como corrigir a nociva tendência a levar uma
virtude a extremos. Robert E. Kaplan e
Robert B. Kaiser

E m círculos de desenvolvimento
de lideranças, é voz corrente que o
executivo deve descobrir e capitalizar

seus pontos fortes — supondo, é claro, que
estejam alinhados com alguma necessidade
organizacional. Por essa lógica, por mais que
o indivíduo tente superar certas deficiências,
o provável é que registre progresso apenas
marginal. Logo, é bom não perder muito
tempo tentando superar falhas. Melhor
mesmo é se concentrar em áreas em que
já se destaca e se cercar de gente com
qualidades complementares.
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O efeito do excesso

Empregar uma virtude de liderança em exces-

so é tão prejudicial quanto subutilizá-la. O

gráfico abaixo mostra a relação entre uma

liderança enérgica e a eficácia de modo ge-

ral. A avaliação da eficácia de executivos feita

por colegas de trabalho (numa escala de dez

pontos) é contraposta à nota dada à postura

enérgica.

Em geral, os executivos considerados os

mais eficazes são também vistos como aque-

les que exercem a "dose certa" — nem mui-

to, nem pouco — de liderança enérgica. Em

ambos os extremos, vemos uma acentuada

queda na eficácia. Nossa pesquisa mostra pa-

drões semelhantes na liderança habilitadora,

estratégica e operacional.

É uma abordagem razoável, nascida em respos-
ta ao foco quiçá doentio em deficiências na hora da
avaliação de desempenho. Um de nós (Kaplan), aliás,
citou num breve artigo na HBR sete anos atrás o valor
de entender seus pontos fortes — e não só porque é di-
fícil superar deficiências. O fato, contudo, é que uma
pessoa pode, sim, exagerar as próprias qualidades. O
artigo mencionava um executivo de mídia brilhante
que não via nada de especial em si. Embora captas-
se conceitos complexos com mais rapidez do que a
maioria das pessoas, não se dava conta — e mostrava
impaciência com colegas que, a seu ver, não acompa-
nhavam o ritmo. Só depois de ouvir um feedback fo-

cado esse executivo viu
que estava atropelando
os colegas. Em outras
palavras, tinha corrom-
pido inconscientemente
uma virtude — a agilida-
de mental — ao exagerar
na dose.

É um problema co-
mum. A maioria dos
gerentes já teve contato
com um líder fora dos
eixos — o chefe compre-
ensivo que acaba por ser
leniente demais com as
pessoas, por exemplo,
ou o brilhante diretor
operacional cujo foco
inarredável em resulta-
dos leva ao hipercontro-
le. Mas é extremamente
difícil enxergar, em si
próprio, esse excesso.

E é aí que ferramen-
tas de desenvolvimen-
to de lideranças estão
deixando a desejar. A
divisão de atributos em

"pontos fortes" e "defi-
ciências" ignora implici-
tamente o exagero de
virtudes. Dado esse mo-
delo mental incomple-
to, não surpreende que
a maioria das avaliações
de lideranças de 360
graus use escalas de
classificação de zero a
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cinco (nas quais quanto maior a pontuação, melhor).
Essas ferramentas ignoram uma lição crucial de dé-
cadas de pesquisa sobre o insucesso profissional:
mais nem sempre é melhor, e o executivo perde o
emprego quando um ponto forte é exagerado a pon-
to de virar deficiência.

Com base em nossos 25 anos de consultoria em li-
derança e na análise do feedback de 360 graus de cer-
ca de 1.200 gerentes de nível médio e alto (avaliação
feita por quase 15 mil colegas de trabalho ao longo de
uma década), criamos estratégias e ferramentas para
ajudar o gestor a reconhecer quando está levando
uma qualidade a extremos e a corrigir essa tendência
contraproducente.

O custo da virtude exagerada
Em nossa pesquisa testamos os efeitos de uma quali-
dade em excesso sobre dois aspectos do desempenho
da equipe: vitalidade (definida como moral, envolvi-
mento e coesão) e produtividade (quantidade e quali-
dade dos resultados). Descobrimos que o exagero de
um ponto forte é sempre prejudicial ao desempenho,
mas mesmo uma ligeira tendência ao excesso pode
ser nociva. Se for um pouco enérgico demais, por
exemplo, os resultados da equipe podem até melho-
rar, mas sua vitalidade será abalada, e o moral enfra-
quecido acabará por minar a produtividade. Se exa-
gerar um pouco no apoio, a vitalidade pode aumentar,
mas a produtividade cairá ao longo do tempo, o que
por sua vez derrubará o moral. Em geral, o excesso
abala a eficácia da liderança tanto quanto a insufici-
ência (o quadro "O efeito do excesso" apresenta os
resultados no caso da liderança enérgica).

Quando o conhecemos, um executivo que aqui
chamaremos de Tom tinha entrado havia pouco pa-
ra o comité de gestão da empresa (para proteger a
privacidade de nossos clientes, esse e outros diri-
gentes descritos no artigo são uma colagem de indi-
víduos). Colegas de Tom e o presidente da empresa
tinham uma única queixa: ele era agressivo demais
nas reuniões do comité. Essa dinâmica se manifes-
tou, por exemplo, em sua crítica altamente pública à
proposta de maior centralização. Para cortar custos
(bem acima da média do setor), a empresa — que
fabricava equipamentos de telecomunicações — vi-
nha migrando para um modelo de serviços compar-
tilhados. Tom acaloradamente argumentou que a
empresa deveria reduzir o risco com a centralização
em etapas. A razão que deu foi que a divisão que
tocava tinha um bom desempenho; a empresa de-
veria centralizar primeiro atividades de divisões que



Ferramentas de desenvolvi-

mento de liderança como a

avaliação de 360 graus não

indicam quando uma vir-

tude do indivíduo, em do-

se exagerada, se converte

em deficiência — como no

caso de um chefe com-

preensivo que acaba sen-

do leniente demais com os

subordinados.

Exagerar um ponto forte

também pode reduzir a ca-

pacidade do líder no polo

oposto. Uma avaliação po-

de dar ao executivo nota al-

ta em inovação — mas dei-

xar de apontar que a con-

tínua aposta no novo pode

estar prejudicando a boa

execução.

A atenção a virtudes em-

pregadas em excesso é a

única saída para a obtenção

de um equilíbrio em dois bi-

nómios cruciais: liderança

estratégica versus opera-

cional e liderança enérgica

versus habilitadora.

O campo do desenvolvimento de lideranças faz
um desserviço ao administrador ao não avaliar o
uso exagerado de qualidades positivas.

precisavam melhorar as margens. Já o motivo não
declarado — e basicamente inconsciente — era que
ele, Tom, encarava as alterações propostas como
falta de consideração por seus resultados. Ao levar a
postura enérgica a um extremo (manifestada na de-
fesa inarredável da própria posição), Tom a degra-
dou. É um dos custos de exagerar uma qualidade.

Há outro custo: uma liderança desequilibrada.
Ao exagerar uma virtude, o líder corre o risco de re-
duzir a capacidade no polo oposto. Por exemplo, um
líder que sabe envolver os outros nas decisões e é in-
centivado a reforçar essa qualidade pode não perce-
ber que, ao envolver muita gente, está demorando
demais para entrar em ação. Entre os altos execu-
tivos que estudamos, 97% dos que exageravam na
liderança enérgica de certa forma deixavam a de-
sejar na liderança habilitadora, segundo colegas de
trabalho. E 94% dos que exageravam na liderança
operacional de certa forma eram deficientes na lide-
rança estratégica. Um marcado desequilíbrio pode
limitar o prestígio pessoal do líder e suas perspec-
tivas profissionais (veja o quadro "Virtudes contra-
postas de liderança" para mais detalhes sobre dois
dualismos fundamentais na liderança — enérgica
versus habilitadora e estratégica versus operacional).
Infelizmente, poucos líderes reconhecem a própria
deficiência no polo oposto de uma qualidade.

Ache seu equilíbrio
Não é difícil entender por que exagerar uma quali-
dade pode causar problemas, mas a compreensão

intelectual dessa ideia, e até mesmo a vontade de
mudar, não salvarão a pessoa de si mesma. Para
encontrar um equilíbrio, é preciso buscar também a
raiz de seu comportamento. Tom, por exemplo, sem-
pre encarara a própria conduta sob uma ótica posi-
tiva: estava se fazendo ouvir, sendo direto. Qual o
problema com isso? Verdade seja dita, esses atributos
são virtudes — até certo ponto. Tom ficou atónito ao
descobrir que os outros o achavam agressivo demais.

No caso dele, a mudança de mentalidade foi in-
crivelmente fácil. Em parte porque, ao receber a má
notícia, ficou sabendo também que os colegas, os
subordinados e o presidente da empresa tinham alto
apreço por ele. Para Tom, respeito era importantís-
simo; quando sentiu que já não tinha de vender a
si mesmo, conseguiu relaxar e ouvir outros pontos
de vista. Numa sondagem sobre a liderança feita an-
tes de sua sessão de feedback, os colegas disseram
que Tom defendia exageradamente suas posições.
Meses depois, outra consulta mostrou uma melhora
considerável nesse quesito; agora, a equipe podia
aproveitar muito mais o juízo de Tom para os negó-
cios — juízo em geral muito bom.

Tom é a exceção. Para a maioria de nós, a transi-
ção é bastante difícil. Quem não consegue conceber
que uma pessoa possa ser voltada demais a resulta-
dos (o que pode levá-la a exigir demais da equipe)
ou aferrada demais a princípios (e talvez professoral,
crítica ou intolerante) dificilmente conseguirá mu-
dar. Mas Tom tinha a mente aberta: como ele mes-
mo disse, descobriu que podia ter paixão sem perder
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É comum entendermos a liderança como o equilíbrio de dois dualismos

básicos. O da liderança estratégica versus liderança operacional define

o "quê" do trabalho de um líder: esse indivíduo está posicionando a

empresa para ser competitiva no futuro e ao mesmo tempo fazendo

com que gere resultados no presente? Já o dualismo liderança enérgica

versus liderança habilitadora tem a ver com o "como": o líder é capaz

de assumir as rédeas e ao mesmo tempo abrir espaço para que outros

contribuam?

Cada dualismo desses pode ser desmembrado em subpares. Com

base na inteligência coletiva de líderes, na literatura sobre o tema e

em nossas próprias constatações, identificamos três subpares em ca-

da um.

O QUÊ DA LIDERANÇA

Estratégica
Posiciona a organização
para o futuro

Traça planos
Pensa no longo prazo e tem
uma perspectiva geral das
coisas

Busca crescimento
Procura maneiras de fazer a
empresa crescer e expandir
seus recursos

Promove inovação
Questiona o status quo e
incentiva novas ideias

Operacional
Foca a organização em
resultados de curto prazo

Foca resultados
Administra detalhes rotineiros
da implementação

Maximiza eficiência
Conserva recursos com corte
de custos e seleção de
prioridades

Mantém ordem
Usa procedimentos e disciplina
de processos para fazer o que
é preciso

O COMO DA LIDERANÇA

Enérgica
Exerce influência com base no
intelecto e na energia próprios

Assume comando
Toma a iniciativa; dá ordens

Declara/decide
Assume posição e a defende

Pressiona
Estabelece altas expectativas e
cobra resultados das pessoas

Habilitadora
Cria condições para que
outros contribuam

Empodera
Dá aos outros autonomia
para que façam seu trabalho

Ouve/inclui
Busca a opinião alheia;
aberto a influências

Apoia
Mostra apreciação e
sensibilidade

a compaixão, que podia ter razão sem ser o dono
da verdade.

Reconheça suas virtudes exageradas. Como ob-
servamos lá atrás, não é fácil saber quando estamos
exagerando um ponto forte. Em nossa amostra, 55%
dos executivos eram descritos pelos colegas como
alguém que exagerava a dose de pelo menos um
atributo de liderança. Já na autoavaliação, a maioria
dos executivos não disse exagerar esse mesmo atri-
buto. O problema é agravado em instrumentos de
pesquisa com escala de avaliação de cinco pontos.
Um gerente atribuiu a si mesmo um cinco no quesito

"decidido — toma decisões sem titubear". Suas ob-
servações por escrito sobre a avaliação não refletiam
qualquer consciência das desvantagens dessa deter-
minação. A nota dada por seus colegas nesse quesito
foi igualmente alta, mas, em discussões posteriores,
o executivo foi descrito por eles como alguém que se
impunha e tinha a tendência a reprimir o debate.

O campo do desenvolvimento de lideranças faz
um desserviço ao administrador ao não avaliar o uso
exagerado de qualidades positivas. É natural que
executivos como Tom encarem um cinco — em ge-
ral definido como "em grande medida" — como uma
nota excelente. O problema é que, quando seus cole-
gas de trabalho lhe dão nota cinco num certo quesito
de liderança, pode ser indício de que esse comporta-
mento está sendo exacerbado. Só que a pontuação,
por si só, não indica explicitamente o exagero.

Logo, é preciso encontrar outras formas de trazê-
lo â luz. Um passo inicial seria examinar as pontua-
ções mais elevadas em seu último relatório de 360
graus. Pergunte a si mesmo se essas virtudes estão
sendo exageradas. Pergunte a seus colegas em que
você exagera, ou, melhor ainda, faça uma sondagem
com três perguntas: o que devo fazer mais? O que
devo fazer menos? O que devo continuar fazendo?
Se ainda assim não tiver certeza, pergunte a seu côn-
juge ou a um amigo muito próximo, que provavel-
mente saberão.

Outra técnica é fazer uma lista das qualidades que,
como líder, você mais deseja ter. Está exagerando
alguma delas? É uma pergunta difícil de responder,
mas o obriga a pensar de uma nova forma, a desafiar
algumas de suas premissas sobre liderança e suas
habilidades. Pergunte a si mesmo se, secretamente,
você se orgulha de ser superior a outros líderes em
algum quesito. É justamente nesse atributo que você
corre o risco de exagerar.

Para verificar se há desequilíbrio não é preciso
um instrumento de avaliação elaborado. É possível



simplesmente colher a opinião dos outros com uma
lista de qualidades — lista que você elabora do zero
ou que obtém pronta (com a ajuda do quadro "Vir-
tudes contrapostas de liderança", por exemplo, ou
da distinção feita por John Kotter entre liderança e
gestão num clássico da HBR, o artigo "What Leaders
ReallyDo").

E, agora, o maior desafio: descobrir a fonte do exa-
gero, que pode ser a premissa inquestionada de que
mais é melhor ou uma série de expectativas dema-
siado elevadas (aqui, de novo, o cônjuge ou um bom
amigo podem ser fonte confiável de informação).

consenso se manifestava em reuniões excessivamen-
te longas que punham à prova a paciência da equipe.
A certa altura, as pessoas queriam que ela interviesse
e decidisse. Quando Maureen deixou de buscar a total
concordância da equipe, contentando-se com o apoio
de oito entre dez, as reuniões ficaram muito mais pro-
dutivas — e aqueles dois indivíduos dissidentes não
se importavam, pois ao menos sua opinião fora ouvi-
da (e, de quebra, sobrava mais tempo em seu dia).

Habilitadora demais e insuficientemente enérgi-
ca, Maureen também era desequilibrada no dualis-
mo estratégico-operacional. Era um astro no quesito

Por mais importante que seja para um líder
melhorar cada vez mais, pouquíssimos podem
ser tudo para todos.

Redirecione suas virtudes. Quanto mais forte for
sua preferência por um estilo de liderança, maior
será sua aversão pelo oposto. Um líder que gosta de
servir, por exemplo, não suporta o egoísmo e é co-
nhecido por não cuidar bem de si mesmo.

Não seria realista sugerir que todo indivíduo
poderia se tornar totalmente equilibrado. Nossa
pesquisa revela que apenas 5% dos executivos con-
seguem um equilíbrio entre liderança enérgica e ha-
bilitadora, bem como entre liderança estratégica e
operacional. A maioria pende para um ou outro lado

— desequilíbrio prejudicial para o próprio indivíduo e
para a equipe. Se estiver pronto para adotar uma no-
va mentalidade e começar a corrigir essa tendência
assimétrica, basta deixar de exagerar certo atributo e
de subutilizar seu oposto. Naturalmente, isso é mui-
to mais difícil do que soa.

A boa notícia é que um executivo pode, por vezes,
reaplicar suas qualidades para recuperar o equilíbrio.
Foi o que vimos com Tom: sua inerente determina-
ção foi da virtude ao vício e de volta à virtude. Quan-
do reconheceu que os outros o consideravam exces-
sivamente agressivo, Tom mudou o próprio compor-
tamento por pura força de vontade — reforçada pela
consciência de que tinha o respeito dos colegas.

Ou vejamos o caso de outra executiva com quem
trabalhamos, Maureen, gerente geral de uma se-
guradora. Sua marcada preferência pela busca do

estratégia, mas sua compreensão do quadro geral
era prejudicada pela incapacidade de executar. Es-
pecializada na liderança estratégica e habilitadora,
atuava num nível elevado demais e não era firme o
bastante com as pessoas quando estas perdiam de
vista as metas maiores ou quando seu progresso era
lento demais. Para implementar seu plano de longo
prazo, precisava ser mais enérgica e acentuar seu
foco operacional. Embora lhe causasse desconforto,
obrigou-se a ser mais dura com aqueles cujo desem-
penho deixava a desejar. Além disso, se envolveu
um pouco mais na execução diária — e ao mesmo
tempo nomeou um vice-gerente geral, um coorde-
nador com qualidades que lhe faltavam. Por mais
importante que seja para um líder melhorar cada vez
mais, pouquíssimos podem ser tudo para todos.

UM EXECUTIVO SEMPRE CORRE o RISCO de ser unidi-

mensional — e, muitas vezes, não percebe o que
sacrifica em consequência disso. A empresa talvez
pudesse ajudá-lo a mitigar esse risco, ajudando-o a
enxergar virtudes exageradas e tendências descom-
pensadas (em tese, a empresa lhe deve essa informa-
ção). Mas não dá para contar com isso. Agora, mais
do que nunca, cabe ao líder assumir o controle da
própria carreira — e está em seu poder administrar
suas virtudes para que estas não se tornem'vícios.
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