






nova categoria de usuários. Luke era estimado e de 
bom grado aceitou o desafio, mas não percebeu que 
tarimba técnica por si só não bastaria. Depois de per-
der vários prazos, executivos da empresa criaram 
um posto de "especialista" sênior para o rapaz — de 
modo a não desmoralizá-lo. No comando, colocaram 
outro sujeito tecnicamente qualificado e experiente 
também na gestão de projetos. Luke saiu da lista de 
gente de alto potencial. Teve uma carreira de relati-
vo destaque como especialista técnico, mas não num 
papel de liderança de projetos. 

Reconhecer que o comportamento conta. 
Embora o desempenho faça com que se destaque e 
seja promovido no início da carreira, é seu compor-
tamento que o mantém no radar como alguém de al-
to potencial. Embora habilidades superiores nunca 
percam importância, isso passa a ser esperado, pois 
a pessoa precisa se destacar em papéis com maior 
alcance. Candidatos ao cobiçado rótulo de "alto po-
tencial" precisam mostrar que seu comportamento 
mudou: de "adequação e filiação" para "modelo de 
conduta e mestre". 

A ascensão do gerente geral Phil Nolan à ala execu-
tiva da empresa — uma líder de mercado em produ-
tos de lavanderia — se deveu em grande parte a suas 
qualidades como modelo de conduta. Phil foi desta-
cado para cuidar do principal produto da empresa, 
um sabão líquido cujas vendas há anos vinham em 
queda. Dois gerentes de marketing de alta visibilida-
de tinham tido a oportunidade de revigorar as vendas 
do produto. Ambos tinham testado — em vão — táti-
cas de redução de preço. Agora, era a vez de Phil. Mas, 
com um forte currículo no desenvolvimento de pro-
dutos, e não em marketing, o gerente era o azarão. 

Por sorte, a direção da empresa viu mais em Phil 
— que, antes disso, promovera relações de coopera-
ção e trabalho em equipe para reerguer um proble-
mático grupo de desenvolvimento de produtos. Pela 
tremenda confiança que inspirava, conseguia travar 



a ambição nua e crua pode levar essa pessoa a fazer 
escolhas bastante difíceis. 

FATOR x 2 Capacidade catalítica de apren-
dizado. É comum pensarmos na pessoa de alto po-
tencial como alguém que está sempre aprendendo 

— mas muita gente aprende constantemente, porém 
não é voltada à ação ou a resultados. Indivíduos de 
alto potencial com quem travamos contato possuem 
o que chamamos de "capacidade catalítica de apren-
dizado". É gente que sabe buscar novas idéias, tem 
a capacidade cognitiva para absorvê-las e senso co-
mum para traduzir o novo conhecimento em ação 
produtiva para clientes e para a organização. 

FATOR x 3 Espírito empreendedor. Gente de 
alto potencial está sempre buscando saídas produ-
tivas para abrir novos caminhos. São exploradores e, 
como tal, assumem o desafio de sair periodicamen-
te da zona de conforto profissional a fim de avançar. 
Para tanto, podem ter de se arriscar: aceitar um pro-
jeto difícil no exterior, por exemplo, ou mudar para 
uma área da empresa que exija toda uma nova série 
de habilidades. Dado o desejo de se superar dessa 
pessoa, seria de imaginar que relutaria em correr tal 
risco. Mas a maioria parece achar que vantagens — a 
emoção e a oportunidade — superam os riscos. 

FATOR x 4 Sensores dinâmicos. Desejo de supe-
ração e um espírito empreendedor, somados à vonta-
de de achar novas abordagens, podem, na prática, ser 
a receita para o desastre profissional. Um indivíduo 
de alto potencial pode perder o rumo por uma série 
de razões. Pode, por exemplo, ser tentado a aceitar 
impulsivamente algo que parece uma tremenda 
oportunidade — só para descobrir que o posto pouco 
exige (não é desafiante) ou que não trará vantagem 

para a carreira a longo prazo. A pessoa também po-
de sair dos trilhos pelo desejo de agradar. Gente de 
alto potencial talvez evite divergir abertamente do 
chefe ou dar um feedback franco e, quem sabe, de-
cepcionante a um colega. Já gente promissora que se 
dá bem tem um radar bem calibrado que atribui mais 
valor a resultados de alta qualidade. 

Além de critério, a pessoa de alto potencial tem 
o que chamamos de "sensores dinâmicos". Com is-
so, evita esses riscos — ainda que por pouco. Sabe a 
hora certa de agir, sabe interpretar rapidamente uma 
situação, tem faro para oportunidades. Seu espírito 
empreendedor poderia levá-la a tomar decisões in-
sensatas, mas esses sensores a ajudam a decidir, por 
exemplo, quando investir em algo e quando recuar. 
O indivíduo de alto potencial tem o dom especial de 
estar no lugar certo na hora certa. 

Um caso exemplar e seus fatores X 
Um dos muitos profissionais de alto potencial que 
conhecemos foi Vineet Kapoor, descrito como astro 
em ascensão pelos chefes na suíça Synthes. Com fa-
turamento de mais de US$ 3 bilhões, a empresa fabri-
ca e comercializa próteses e biomateriais utilizados 
em cirurgias e regeneração de ossos e tecidos moles. 

Quando estudante, bem antes de entrar na Syn-
thes, Vineet queria dedicar-se à ciência; tinha o 
sonho de melhorar a vida de gente em economias 
emergentes como a índia. Essa visão básica seguiu 
com ele, mas sua carreira tomou um rumo inespe-
rado. Para surpresa dos colegas, Vineet foi trabalhar 
na área contábil depois da faculdade: queria adquirir 
um conhecimento de finanças que fosse útil em qual-
quer profissão. Entrou na firma indiana de auditoria 



Gurgaon, India; seu chefe nesse então dirigia as ope-
rações no país. Essa mudança a princípio derrubou 
o salário de Vineet, mas foi outra oportunidade para 
que aprendesse mais sobre como criar um negócio. 

Vineet falou de oportunidades interessantes aber-
tas durante sua carreira como consultor; quando a lei 
americana Sarbanes-Oxley entrou em vigor nos EUA, 
em 2002, havia clientes batendo a sua porta. Embo-
ra prometesse uma bela remuneração, o trabalho de 
adaptar empresas à lei não casava com suas priorida-
des: aprender e promover mudanças positivas e de 
grande escala em países emergentes. Por isso Vineet 
foi para a Synthes, onde seus fatores X se tornaram 
totalmente evidentes. 

Desejo de superação. Uma sede de sucesso 
pode levar certas pessoas ao limite. O segredo é ca-
nalizar o instinto. Vineet, por exemplo, decidiu que 
deveria sempre pensar como alguém um nível acima 
dele. Embora isso significasse fazer muitas pergun-
tas — às vezes, para a consternação de colegas e che-
fes —, esse interrogatório incessante era temperado 
com um desejo insaciável de mostrar resultados. 
Ninguém poria em dúvida seu compromisso com o 
trabalho e a empresa, e a ambição de Vineet não era 
uma questão de triunfo pessoal. Aliás, como diretor 
da empresa na índia, criou um livro de 150 páginas 
festejando a contribuição de colegas e destacando 
seus valores comuns. O tomo virou uma espécie de 
manual para a filial indiana da Synthes; para o pesso-
al, era esclarecedor. Foi tão comentado que profissio-
nais que tinham deixado a empresa voltaram porque 
a organização fora energizada pelo livro. 

O que mais motivava Vineet não era o desejo de su-
bir na hierarquia — o que o movia era sua aspiração ori-
ginal. Daí ter redigido um plano de negócios de 85 pá-
ginas que incluía o projeto de levar ensino de primeira 
a todo cirurgião indiano, incluindo os localizados em 
zonas remotas. Segundo o presidente da Synthes, o 
plano mudou o modo como a empresa encara a índia. 

Capacidade catalítica de aprendizado. Ao 
viajar aos EUA para uma reunião de estratégia da 
Synthes, Vineet esticou a estada para poder observar 
os vendedores americanos em ação. Nesse tempo, 
foi com eles a dezenas de visitas de vendas. Tendo 
captado a atenção do presidente com sua estratégia 
de crescimento, Vineet achou que a empresa só seria 
capaz de executá-la se contasse com a ajuda de mais 

— e gente diferente. Pegou o que aprendera 
com a equipe de vendas nos EUA e criou um novo 
perfil de competências para os vendedores na índia 

— perfil que destacava o empreendedorismo, atributo 
que, a seu ver, seria crucial para que a promessa do 
mercado indiano se cumprisse. 

Espírito empreendedor. Para Vineet, um dos 
aspectos mais difíceis do crescimento na carreira foi 
sair da zona de conforto, tanto profissional quanto 
pessoalmente. Recusou várias oportunidades, in-
cluindo uma que teria exigido a mudança para os 
EUA. Em certo momento, no entanto, aceitou o pos-
to de diretor de iniciativas estratégicas para a região 
da Ásia-Pacífico, o que o obrigou a trocar a índia por 
Cingapura. Para se preparar, Vineet passou um ano 
correndo o mundo: ficou parte do tempo na filial 
americana e o resto, na sede europeia na Suíça. Teve 
de adaptar seu estilo pessoal e criar novas estratégias. 
Sabia como conduzir uma equipe como "country ma-
nager", mas ajudar outros executivos nesse mesmo 
posto a atingir sua visão era difícil. Vineet adorava 
tocar as próprias operações e ter responsabilidade 
pelos resultados; no novo cargo, tinha de exercer 
um papel coadjuvante e usar de influência, e não de 
controle direto, para dar cabo das coisas. 

Sensores dinâmicos. Um indivíduo de alto 
potencial pode atrair rancor e inveja, além de admi-
ração — e tudo isso pode ser fonte de estresse. Quem 
realmente é de alto potencial entende esse fato e 
busca reduzir a animosidade. Vineet sem dúvida se 
importava com a imagem que faziam dele. Tinha 29 
anos quando lhe ofereceram o cargo de country ma-
nager na índia — e cogitou recusar a oferta porque 
achava que os outros poderiam considerá-lo jovem 
ou inexperiente demais. Essa consciência da per-
cepção alheia é um atributo definidor de alguém de 
grande potencial. 

Desenvolva seus fatores X 
Além de não aparecer em modelos de competências 
de liderança, os fatores X de um indivíduo de alto po-
tencial são difíceis de ensinar e aprender, sobretudo 
em sala de aula. É possível, no entanto, aumentar su-
as chances de desenvolver seus fatores X. 

Descobrir em que pontos você deixa a desejar é o 
primeiro passo. Se for reiteradamente pego de sur-
presa por acontecimentos, por exemplo, é bem pro-
vável que seus sensores dinâmicos não sejam muito 
fortes. Certas pessoas estão mais sintonizadas com o 
entorno do que outras, mas é possível melhorar o ra-
dar com medidas simples como ouvir os outros mais 



atentamente, observar suas reações ao que você diz 
e atualizar sua rede de relacionamentos para ficar em 
maior sintonia com novos negócios e mercados nos 
quais a empresa aposta. 

O aprendizado catalítico exige um interesse na 
ação, não só no aprendizado. Aprender sem alterar 
seu comportamento é uma oportunidade jogada 
fora. Pode ser difícil adquirir mais desejo de supera-
ção ou um espírito empreendedor, mas com alguma 
reflexão você pode começar a ser mais proativo ou 
assumir um pouco mais de riscos. Isso tudo deixa 
clara a importância de investir tempo e energia na 
autorreflexão. Também é preciso reconhecer o valor 
de buscar conselhos de um coach ou mentor — e de 
descobrir onde a ajuda de um conselheiro termina e 
sua independência começa. 

Rótulo de alto potencial 
tem suas desvantagens 
É maravilhoso ser reconhecido por seus dotes e por sua 
possível contribuição para o futuro da empresa, mas o 
rótulo de alto potencial tem um preço. Para começar, 
não há garantias: qualquer um pode ser excluído da lis-
ta. Há quem se retire voluntariamente ou por omissão, 
por não ter tempo ou paixão para seguir esse caminho. 
Praticamente toda empresa que ouvimos indicou que 
a permanência na lista não é garantida; descobrimos 
que, a cada ano, de 5% a 20% dos indivíduos de alto 
potencial perdem esse status, por escolha ou não. 

Entre as razões para a exclusão de alguém da lista 
de gente de alto potencial estão uma transição insa-
tisfatória para uma nova função, desempenho ruim 
por dois anos seguidos, conduta em conflito com 
a cultura e os valores da empresa e fracasso claro e 
considerável. Em nossa pesquisa, vimos um caso 
dramático de queda das alturas. Foi protagonizado 
por uma executiva que chamaremos de Marta, à épo-
ca considerada para o cargo de diretora de tecnologia 
de uma grande empresa de serviços financeiros. 
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