
campanha eleitoral deste ano mais 
uma vez submeteu o cidadão a uma 
enxurrada de propaganda negati

va, de temas polarizantes e de pequenas 
gafes amplificadas ao máximo limite. Não 
é por nada que acusar alguém de "fazer po
lítica" é um insulto. No papel de consultora 
empresarial em questões de estratégia — e 
tendo ocupado altos postos de assessoria 
na campanha de Howard Dean à presi
dência dos Estados Unidos e na disputa ao 
governo do estado de Massachusetts pelo 
ex-secretário do Trabalho Robert Reich e 
pelo atual governador, Deval Patrick, entre 
outros —, creio que todo executivo pode (e 
deve) aprender com o mundo da política 
para triunfar na carreira. 

Não se trata, é claro, de se lançar a uma 
maquiavélica cruzada por poder; manipu
lar ou usar os outros não ajuda ninguém a 
longo prazo. Já se dedicar um tempinho a 
cultivar relações autênticas, a melhorar seu 
currículo e a dar uma contribuição real aos 
outros, é possível fazer política no trabalho 
com integridade e se dar bem. Uma ideia é 
imitar a conduta dos melhores políticos: tra
çar metas claras, buscar o apoio dos outros, 
adquirir e exercer influência e, então, partir 
com tudo para a execução a fim de atingir 
seus objetivos. Em suma, é possível traçar 
um plano de campanha para sua carreira. 

Vejamos o caso de Barack Obama e Mitt 
Romney, candidatos à disputa presidencial 
americana neste ano. Os dois partiram 
com a mesma meta — vencer a eleição 
no dia 6 de novembro — e programaram 
sua agenda com este objetivo em mente. 
A corrida presidencial de 2008 mal tinha 
acabado quando equipes de ambos os 
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lados começaram a se preparar para 2012, 
calculando o comparecimento esperado 
às urnas e quantos votos cada candidato 
precisaria para vencer. Essas equipes 
também traçaram, mês a mês, tudo o 
que seria necessário para chegar lá, até os 
mínimos detalhes: quantos voluntários de 
campanha recrutar em cada região, quanto 
dinheiro arrecadar, em quantas portas 
bater e por aí vai. 

O leitor talvez hesite em traçar e atingir 
metas para a carreira desse jeito. Afinal, as 
atribuições rotineiras de sua função prova
velmente já consomem todo o seu tempo. 
E será preciso mesmo ser tão calculista? 
Não bastaria simplesmente dar o melhor 
de si? É o tipo de pergunta que costuma fa
zer um candidato à reeleição, que julga não 
precisar de uma estratégia de campanha 
por supor que o eleitorado já enxerga seus 
méritos. Infelizmente, não é bem assim. 
Como explicam Linda Hill e Kent Lineback 
no livro Being the Boss: The 3 Imperatives 
forBecoming a Great Leader, uma orga
nização é uma entidade inerentemente 
política; quem fecha os olhos para essa 
dinâmica acaba sem nenhum poder. Para 
ter sucesso, é preciso definir seu objetivo e 
traçar um plano para chegar lá. 

Foi o que aconteceu com Lenny 
Achan, que começou a carreira na área 
de enfermagem do Mount Sinai Medicai 
Center, um hospital em Nova York para o 
qual já prestei serviços. Lá no comecinho, 
Lenny decidiu que sua meta era chegar a 
um alto posto executivo na área de saúde. 
Para tanto, foi logo traçando um plano. 

"Comecei redigindo o currículo que gostaria 
de ter dali a cinco ou dez anos. Em 2002, 
por exemplo, fiz um currículo para 2012", 
recorda. "Coloquei os cursos que teria feito, 
os comitês e organizações aos quais per
tenceria, o que estaria fazendo nas horas 
vagas. Botei isso tudo no papel para poder 
dirigir minha ação para esse foco." 

Esse exercício exigiu que Lenny investi
gasse, a fundo, a qualificação e a filiação de 
gente em quem se espelhava e que identifi
casse as lacunas entre a experiência desses 
indivíduos e a sua. Quando notou que altos 
executivos de um hospital precisavam ter 

um currículo forte em finanças, buscou um 
posto administrativo no qual pudesse ter 
a responsabilidade por resultados, por um 
balanço. "Conseguia enxergar o que estava 
faltando porque sabia onde queria chegar", 
conta. 

O plano de campanha de Lenny ajudou 
a ampliar sua perspectiva. "Passou a ser 
uma questão de visão estratégica a longo 
prazo, não de táticas de curto prazo", diz. 

"Não se trata de conseguir uma promoção 
porque quero estar ganhando mais em um 
ou dois anos. A pergunta, antes, é em que 
situação estarei daqui a dez anos?" Hoje, 
com apenas 35 anos, Lenny é diretor de 
comunicação do Mount Sinai — um posto 
graduado que teria sido inimaginável para 
o rapaz uma década atrás. 

Defina metas intermediárias 
O primeiro passo para traçar um plano de 
campanha para a carreira é identificar sua 
meta, ainda que provisória (assessorei 
um político que, com mais de um ano de 
antecedência, planejou a campanha a 
uma vaga no Congresso; como o titular da 
vaga acabou não deixando o cargo, meu 
cliente partiu para outra meta). É possível 
atualizar periodicamente o plano — ou 
pré-redigir um novo currículo — à medida 
que suas metas forem mudando. Por ora, 
defina um objetivo e entre em ação. A ideia 
talvez seja conseguir uma promoção a 
vice-presidente sênior, achar uma editora 
para publicar seu livro ou conseguir uma 
vaga para sua startup em uma incubadora 
importante. 

Assim como a campanha presidencial 
americana se pauta pela data das primárias 
de New Hampshire, dos "caucuses" (as
sembleias populares) de Iowa e dos prazos 
para apresentação de declarações financei
ras, o leitor precisa tomar nota de datas que 
considera cruciais. Essa lista pode incluir 
avaliações de desempenho anuais, prazos 
de inscrição (para programas de pós-

-graduação, prêmios ou bolsas de estudo) 
ou calendários de iniciativas da empresa 
das quais gostaria de participar (a abertura 
da filial em Cingapura ou a reestruturação 
do sistema de TI, digamos). Ajuda muito 

imprimir calendários mensais que partam 
da data presente e terminem com a data 
limite para a consecução de sua meta. Isso 
feito, comece a trabalhar com o fim desse 
calendário em mente, assim como equipes 
de campanhas eleitorais fazem. 

Reforce seus dotes 
A agenda que a pessoa monta para si pró
pria é o núcleo de seu plano de campanha 
profissional. Mas como saber que medidas 
tomar? Conheço um executivo que decidiu 
imitar a trajetória de gente que admira
va — nos mínimos detalhes. Se o sujeito 
tivesse sido admitido a um programa para 
trabalhar na Casa Branca, o White House 
Fellows, ele fazia disso sua ambição. Se 
fosse um maratonista, ele seguia à risca um 
regime de treinos. Seu plano de construção 
do currículo fez maravilhas — hoje, o exe
cutivo é um sujeito de sucesso, altamente 
respeitado em sua área. Já se preferir uma 
versão menos extrema, o leitor pode se 
limitar a entrevistas exploratórias para 

saber mais sobre a experiência que terá de 
ter. Outra dica é ser flexível. Políticos ex
perientes entendem a evolução tradicional 
da carreira: de vereador a prefeito e a go
vernador, digamos. Mas ficam de olho em 
oportunidades inesperadas (se o senador A 
assumir uma pasta no governo, o deputado 
B será indicado para substituí-lo, o que 
significa que posso concorrer à vaga aberta 
na Câmara dos Deputados). 

Um candidato sempre reserva um 
tempo para se preparar para debates, es
tudar a legislação e políticas e treinar para 
falar em público — e o mesmo deve fazer 
o leitor no caso de habilidades que deseja 
cultivar. Aproveite ao máximo qualquer 
espacinho em sua agenda. Lenny decidiu 
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que a capacidade de orientar bem os outros 
é importante para um executivo do setor 
de saúde. Logo, fez uma pós em educação. 

"Como tinha tempo nos fins de semana, 
pesquisei até encontrar um programa con
dizente nesses dias", conta. Se for precisar 
de um doutorado para atingir seu objetivo, 
digamos, é melhor começar a se preparar 
agora para o exame de admissão. 

Um título acadêmico formal pode até ser 
a resposta, mas volta e meia é possível ad
quirir certa capacitação com uma combina
ção de cursos mais breves e direcionados e 
alguma iniciativa pessoal. No caso de Lenny, 
foi a experiência com mídias sociais nas 

horas vagas — criando um aplicativo que 
economiza a bateria do celular — que aca
bou lhe rendendo uma promoção. "Gastei 
muito dinheiro para criar meu primeiro apli
cativo, mas foi como fazer outro mestrado 

— aprendi coisas que jamais teria aprendido 
na escola", diz. Seus chefes no Mount Sinai 
ficaram interessados quando souberam de 
seu hobby (Lenny já estava trabalhando em 
seu segundo aplicativo) e foram logo lhe 
oferecendo o posto de vice-presidente de 
mídias digitais e sociais, o que levou a seu 
papel atual no comando de todas as iniciati
vas de marketing da instituição. 

Assim como Lenny, é possível determi

nar o rumo a seguir — com três passos 
simples: 

• Identificar competências adquiridas 
por gente que já atingiu a meta por você 
traçada. 

• Determinar que competências é 
possível adquirir por conta própria. Para as 
demais, descobrir quanto tempo de estudo 
formal será preciso. 

• Inserir o plano de desenvolvimento de 
competências em sua agenda de campanha. 

Busque gente influente 
Um fator crucial para o sucesso na política 

— e na carreira — é quem você conhece. 
Quando trabalhei em New Hampshire para 
Howard Dean, o candidato tinha reuniões 
infindáveis para buscar o apoio de dirigen
tes locais, pois essa gente controlava votos 
e recursos em seus pequenos redutos no 
estado. Ou vejamos o caso de Christopher, 
um profissional de finanças de uma empre
sa do ranking Fortune 500. Quando buscou 
uma cobiçada promoção a vice-presidente, 
Christopher percebeu que um comitê 
inteiro, e não só seu chefe, decidiria se ele 
seria ou não promovido. "Há 20 cargos na 
vice-presidência e 50 interessados, então 
é preciso conseguir o voto das pessoas — 
de gente que queira ver você no cargo", 
explica. "Se quiser ser o número 20 em vez 
do número 21, a pessoa precisa contar com 
o apoio dos outros." 

Christopher partiu para a ação. Impri
miu a biografia de vice-presidentes no site 
da empresa e assinalou a informação com 
cores distintas: verde para aliados, amarelo 
para gente que conhecia superficialmente e 
vermelho para quem não conhecia. "Havia 
muito vermelho na página", recorda. Aquilo 
precisava mudar. "Se dissesse algo em uma 
reunião, queria que soubessem que era o 
Christopher que acabara de se pronunciar — 
e não um cara qualquer do financeiro." 

Além daqueles com poder direto, é 
preciso pensar em gente com influência 
indireta. Identifique uma pessoa cuja 
opinião realmente conte para seu chefe: sua 
mulher ou seu marido, um colega de outro 
departamento, um ex-colega de trabalho, 
quem sabe um blogueiro de quem ele goste. 
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Políticos sabem há muito que a influência 
nem sempre é óbvia — daí traçarem estraté
gias de campanha para tirar partido do poder 
indireto. Vejamos como um grupo de defen
sores da união entre homossexuais fez uma 
campanha de sucesso para legalizar essa 
união no estado de Nova York no ano passa
do. Segundo reportagem no The New York 
Times, essa turma sabia que teria dificulda
de para conseguir o apoio de legisladores 
republicanos. O que fez, então, foi recrutar 
doadores republicanos abastados com 
algum homossexual na família — e deixar a 
esses doadores a tarefa de convencimento. 
Às vezes, o mensageiro certo é a solução. 

Por último, é essencial se aliar a — e 
estabelecer pontes com — grupos influen
tes, como faria um político ao buscar o 
apoio de uma assembleia comunitária local 
ou uma associação de veteranos de guerra. 
Tente imaginar que grupos o ajudariam 
a chegar a gente que você gostaria de 
conhecer — potenciais clientes, superiores 
na hierarquia da empresa, formadores de 
opinião no setor — e evite compromissos 
que o façam perder tempo ou tragam um 
retorno mínimo. 

Eis um punhado de medidas concretas 
para identificar quem poderia ajudá-lo em 
sua campanha de carreira: 

• Trace um mapa do poder, usando 
círculos para indicar quem tem mais 
influência sobre sua carreira — e, por sua 
vez, quem tem a maior influência sobre 
eles (veja o boxe "Mapa do poder para sua 
campanha de carreira"). 

• Descubra algo que você pode oferecer 
a esses indivíduos influentes — conheci
mento, assessoria em um projeto, ajuda 
com networking — e maneiras de cultivar 
o conhecimento ou as competências sin
gulares aos quais essa gente daria valor. 

• Faça uma lista dos grupos aos quais 
deveria pertencer por serem influentes ou 
porque permitiriam o contato com indiví
duos cruciais. 

Peça votos 
Diz uma máxima da política que, para 
lembrar seu nome, o eleitor precisa ouvi-lo 
pelo menos sete vezes (o que explica a 

enxurrada de anúncios no rádio, adesivos 
para carro, cavaletes, cartazes, santinhos e 
afins). Para conduzir bem a campanha de 
sua carreira, é preciso que os outros saibam 
quem você é. Na campanha à presidência 
de Howard Dean, usamos a estratégia da 

"reunião em casa" para mobilizar eleitores: 
um militante reunia de dez a 20 amigos 
em casa para ouvir alguém da campanha 
do candidato falar. Era muito melhor do 
que a típica peregrinação de porta em 
porta, pois nos valíamos de redes sociais 
e da pressão dos pares para angariar mais 
votos. Embora Dean não tenha conseguido 
se eleger, a ideia da reunião em casa — e do 
uso de redes sociais de modo mais amplo — 
se provou altamente eficaz em campanhas 
políticas, incluindo na de Barack Obama 
em 2008. 

Christopher, o aspirante a vice-presi
dente de finanças, usou a mesma tática. 
Tendo identificado os executivos que te
riam voz em sua promoção, não cruzou os 
braços. Tratou de estabelecer relações com 
eles (chegou a estipular metas trimestrais 
de progresso para si mesmo). "Uma coisa 
que fazia era pensar em algo que estava 
fazendo que merecesse uma conversa de 
15 minutos deles comigo", conta. Outra 
meta sua eram almoços de trabalho, algo 
altamente visível no complexo da empresa. 

"Se estou circulando uma semana com um 
alto vice-presidente e na semana seguinte 
com outro (...), não demora muito para que 
esteja ao lado de outro bambambã", expli
ca. Essa cartilha segue à risca a de um bom 
político em campanha nos EUA: candida
tos volta e meia se reúnem com doadores 
influentes e têm listas de formadores de 
opinião a quem cultivar. 

Também é preciso pensar em uma 
estratégia para que seu nome repercuta 
pela "câmara de eco" e caia na boca de 

indivíduos em seu mapa do poder. Tro
cando em miúdos, é preciso garantir que 
ouçam seu nome por toda parte. Descubra 
a que simpósios vão e apresente uma pro
posta para falar ali. Descubra que mídias 
sociais frequentam e comece a retuitar 
ou a fazer comentários sobre seus posts. 
Ofereça-se para chefiar um comitê em uma 
organização de classe à qual pertencem. O 
segredo é cultivar esse contato e forjar rela
ções gradualmente — e não, é claro, retuitar 
mensagens de alguém 30 vezes em dois 
dias, o que cheira mais a obsessão. 

Tendo identificado alvos influentes e 
estratégias, é hora, finalmente, de marcar 
encontros e definir prazos. Quem poderia 
ir almoçar nesta semana? Quando apresen
tar a proposta ao tal simpósio? Seu plano 
deve incluir todos os elementos cruciais, 
de marcos definidos externamente (sua 
avaliação anual) a objetivos de longo prazo 
(concluir um doutorado) a táticas de curto 
prazo (se oferecer para chefiar um comitê 
do setor). Tudo isso ajuda a criar um roteiro 
claro para a consecução de seus objetivos. 

o INTENSO PLANO de campanha de Chris
topher no final deu resultados. Depois de 
dois anos e meio preparando o terreno, o 
rapaz conseguiu a promoção. "Muitas em
presas dizem que você é responsável pela 
própria carreira", conta. "Mas volta e meia 
a pessoa nem sabe que não está tomando 
as medidas certas — e perde anos com isso.' 
Não caia nesse erro. 

No meio empresarial, ainda é um insul
to alguém ser chamado de "político". Mas 
não devia ser. Pensar como um estrategista 
de campanha vai ajudá-lo a traçar metas 
claras, cultivar novas competências e forjar 
relacionamentos com gente importante 
para sua vida profissional. Criar um plano 
de campanha para a carreira garante 
que, a cada dia, você esteja dando passos 
pequenos, mas importantes, para armar o 
terreno para um futuro vitorioso. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 11, p. 82-85, nov. 2012.




