
Executivo nãoé
super-homem
É importante não ficar refém dos
modismos da vida empresarial

Julio Sergio Cardozo

Os gurus da administração mo-
derna se empenham na tarefa de
idealizar a empresa dos sonhos,
redesenham organizações, aper-
feiçoamodesenvolvimento de ta-
lentos e, num sentido mais am-
plo desses processos evolutivos,
tentam definir as habilidades im-
prescindíveis a qualquer profis-
sional. Os pensadores do mundo
corporativo são especialmente
encantados com a tarefa de for-
matar as características encon-
tradas nos executivos de suces-
so. Como iniciativa, flexibilida-
de, competitividade, liderança,
agilidade nas decisões, capacida-
dede prever cenários, compreen-
são, autocontrole etc.O céué o li-
mite para se configurar a receita
ideal, embora seja difícil encon-
trar essa diversidade de compe-
tências numa mesma pessoa.

O ambiente empresarial, no
entanto, tem testado com fre-
qüência o poder de superação de
seus executivos diante de um ce-
nário de incertezas e volatilida-
de, permeado por um sistema
globalizado que encurtou distân-
cias e acirrou a concorrência.
Portanto, o executivo que me-
lhor compreender e identificar o
ciclo para agir em conformidade
com suas exigências, estará em
vantagem sobre os demais. E, pa-
rase atingir essenível deexcelên-
cia e performance, há necessida-
de de se fazer uma intensa busca
pelo autoconhecimento. Assim,
dedicar-sea umaatividade intros-
pectiva só trará benefícios e
transformará seu olhar acerca
das relações humanas e seus va-
lores. Pincei alguns ensinamen-
tos que, juntos, podem funcionar
como uma espécie de amálgama
entre o crescimento pessoal e
profissional. E valerão pelo resto

de nossas vidas.
PONDERAÇÕES

● O executivo não é super-ho-
mem e é incapaz de carregar um
peso maior que a sua força inter-
na lhepermite. Não tente fazer tu-
do ao mesmo tempo para de-
monstrar competência e eficiên-
cia. Não corra riscos desnecessá-
rios somente para marcar uma
posição. Este pode ser o primei-
ro passo rumo ao abismo.
● A disputa pelas oportunidades
joga as pessoas no pântano da
discórdia. A administração de in-
teresses divergentes e opostos é
missão de todos. Num momento

extremo, não permita que a vai-
dade pessoal comande seus ins-
tintos. Planeje antes de agir e
aguarde sua hora. A conquista
através do conflito é perigosa.
● Comemore evibrecom osuces-
so, mas fique atento porque o re-
sultado positivo oculta as defi-
ciências. Mantenha-se austero e
prudente com suas convicções.
Não deixe que o êxito transfor-
me seu comportamento. Trata-
se do instante ideal para firmar
parcerias, fazer alianças, e conta-
bilizar apoios importantes.
● Os tropeços e adversidades
são a circunstância adequada de
se fazer um diagnóstico, avaliar
ocenário eprepararas basessóli-
das para retomar o caminho.
Não é fácil perder. Seja forte pa-
ra reagir. Nessa hora, fundamen-
tal recorrer aos parceiros.
● O ambiente empresarial está
cercado de armadilhas tentado-

ras, sedutoras, e perigosas. Deci-
da rápido, mas com serenidade.
A oferta mais atraente pode não
ser a melhor. Ouça seus pares,
consulte e pondere. Mantenha o
comando e não coloque tudo a
perder com atitudes impensadas.
● Ninguém consegue nada sozi-
nho. Partilhe e compartilhe tudo
que estiver a seu alcance. Envolva
a equipe e faça com que cada um
se sinta parte de um todo. Evite o
“eu ganhei” e “nós perdemos”.
● O líder aumentará seu poder de
influência quando seus colabora-
dores perceberem sua clareza de
propósitos. Isso não se dá atra-
vés da retórica. Pelo contrário,
esta trilha é construída e fortale-
cidapor pequenas açõesdodia-a-
dia.
● O gestor tem na equipe seu
maior ativo. Evite se encastelar

atrás de um cargo e assuma o
papel doprofissional queagre-
ga e concilia. Não feche os ou-
vidos para opiniões nem freie
a verve criativa dos funcioná-
rios.
● A lealdade, o sucesso e ale-
gria devem ser saudados dia-
riamente. Torne públicos es-
ses sentimentos, nãodesperdi-
ce esse tesouro.
● Seja como e onde for, uma
postura ética e coerente fará a
diferença. Mantenha-se fiel a
seusprincípios e enfrenteas ad-
versidades com coragem e obs-
tinação. Seja assertivo, coeren-
te, sereno, e lembre-se: nada é
eterno na vida e, principalmen-
te, no mundo corporativo. ●
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Inês Migliaccio

■ Zurich Brasil Seguros - Cesar No-
vello assumiu a chefia da filial carioca.

■ Avaya - Luiz Antonio Ruiz ocupou a
Diretoria de Serviços.

■ Alstom - Valéria Toledo assumiu a ge-
rência de riscos.

■ DOTCorp - Nelson Lana Castello
Branco assumiu o cargo de gerente de re-
lacionamento.

■ Network1 - César Franco é o novo di-
retor de vendas.

■ Rodonaves - Aldo Teixeira Luque é o
novo consultor da filial SP.

■ Tecnoset - Fabio Vidal Romano é o no-
vo gerente de Negócios para a divisão Go-
verno.

■ Riema - Adriano Araújo é o novo ge-
rente comercial da área de Apart Servi-
ces.

■ Gol - O norte-americano Barry Siler
ocupará a cadeira de gestão de risco.

■ Bombril - O gerente de Marketing Fá-
bio Avari deixa a companhia. Em seu lu-
gar fica Cristiane Duarte, atual gerente
de Produto Sênior.

■ Fleet One - Luiz Kaufmann é o novo
presidente do Conselho de Administra-
ção.

■ Business Objects - Márcia Zikán assu-
miu a gerência de marketing.

■ Brasilprev - Valéria Rezende passa a
ocupar a diretoria comercial e Renato Do-
natello será o novo responsável pela área
de investimentos.

■ Hitachi Data Systems - Paulo Cas-
tanheira é o novo diretor-geral.

■ Sun Microsystems - Érsio Della
Libera é o novo diretor para Telecomu-
nicações & Utilities.

■ Magna Import - O francês Patrick

de Neufville deixou a Grand Vin e as-
sumiu a diretoria técnica da nova im-
portadora em SP.

■ 2S - Cristina Lopes Simões é a no-
va diretora de contas.

■ Apex - A advogada Carla Regina
Elias Arruda Barbosa foi contratada
pela Agência de Promoção de Expor-
tações do Brasil.

■ Advice Netbusiness - Carlos Cé-
sar de Souza assumiu o cargo de ge-
rente geral em SP.

■ Helibras - Julien Négrel é o novo
diretor comercial e de marketing.

■ UL - José Carlos Martins é o novo
engenheiro de projetos.

■ UTStarcom - Marcos Dias estará à
frente da diretoria comercial.

■ SulAmérica - Michal Spanar será
responsável pela Diretoria Técnica de
Previdência.

■ A. W. Faber-Castell - Gioji Okuhara
passa a ocupar o cargo de diretor-pre-
sidente.

■ In House - Marcelo De Ávila Paga-
neli assume Atendimento.

■ Integration - Paulo Catta-Preta
assumiu a gerência de Infra-Estrutura.

■ HBB - Miguel Gentile é o novo ge-
rente de Canal.

■ Arinso - Jefferson Wendler é o no-
vo executivo de vendas.

■ Amway - André Raduan assumiu a
direção geral.

Colaborações podem ser envia-
das a ines@agestado.com.br

Autoconhecimento
pode evitar que se caia
na mitificação
defendida por gurus

ABISMO: Quem exagera para mostrar eficiência corre riscos desnecessários
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