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A mundo corporativo encontra-se em um momento de intensa vitalidade de conceitos, filosofias e 
disseminação de novos paradigmas. Neste ambiente competitivo, os executivos tentam se 
equilibrar em meio a um terreno movediço, dominado por armadilhas, mas paradoxalmente 
repleto de oportunidades. Pode-se até concordar que o emprego da forma como aprendemos a 
conhecer anda escasso, é verdade, mas não falta trabalho. Os gurus da administração moderna 
costumam cobrar criatividade, engenhosidade e criatividade como competências para despertar 
inovação e, conseqüentemente, gerar valor. Dominar esta equação é algo fundamental para 
diferenciá-lo em relação à concorrência. 
 
As teorias construídas por esses estudiosos em gestão de pessoas, porém, podem tornar-se 
inócuas e ineficientes se o executivo não possuir uma condição fundamental que impulsiona e 
garanta solidez diante dos obstáculos: a paixão. Sem ela, não há quem resista aos desgastes 
provocados pela rotina estafante, o peso de um dia-a-dia determinado pela alta performance, 
superação de metas e resultados.  
 
Só a paixão é capaz de assegurar que a pessoa não perca a capacidade de sonhar e buscar seus 
objetivos pessoais e profissionais. Através dela, outros sentimentos vêm à tona para impulsionar 
a carreira, manter a harmonia espiritual, e pavimentar a trilha do sucesso. Portanto, em tempos 
de instabilidade provocada pelo processo de globalização, preste atenção na sua voz interna, e 
procure não se violentar para ser feliz. Veja algumas características presentes no código genético 
dos vencedores. Apaixone-se por essas idéias. É uma questão de atitude. Parece utopia, mas vai 
funcionar. 
 
Fé - O sucesso se conquista com persistência, competência e uma boa dose de sorte, 
principalmente porque o êxito não se dá de uma hora para a outra. É necessário criar as 
estruturas para trilhar este caminho. Daí a importância da fé nessa travessia cheia de dificuldades 
e percalços. É uma manifestação de crença no que está por vir. É um sentimento de renovação. 
 
Solidariedade - A necessidade de decidir a todo instante pode levar o executivo ao isolamento. A 
correria faz com que o profissional perca contato com a realidade, fique prisioneiro do seu próprio 
mundo, e se distancie de seus pares. Essa situação impede que essa pessoa doe seu tempo, seu 
conhecimento e sua inspiração a outras causas. A solidão é o começo do fim. O que vale é o todos 
por todos. 
 
Valores - O verdadeiro líder capaz de inspirar e conquistar a equipe cultiva os mais nobres valores 
no dia-a-dia corporativo. E não se trata de criar uma peça de retórica para atrair seguidores, pois 
o discurso pueril e ralo é facilmente detectado pela equipe. Por isso, transmitir boas práticas 
éticas e morais é o primeiro passo para se conquistar a confiança dos colaboradores. Os valores 
são universais e revelam uma postura positiva diante dos fatos. 
 
Bom Humor - A vida tem a cor que você pinta. O sorriso e a alegria liberam substâncias que 
colaboram para o bem estar, sepulta o estresse e, por fim, faz bem à saúde. É fato que os 
obstáculos, sejam pessoais ou profissionais, impedem que se mantenha este estado de espírito o 
tempo inteiro. O mau humor cria barreiras, afasta as pessoas, e desarticula o projeto corporativo. 
 
Intuição - Por mais que a previsão de cenários seja ferramenta fundamental na elaboração e 
condução do planejamento estratégico, a intuição é elemento chave na hora da decisão. Apóie-se 
nela e repare que a força do subconsciente possui poder de influenciar na sua conduta. Utilize-a 
com racionalidade, pondere os pontos positivos e negativos, as ameaças e oportunidades, e ouça 
sua intuição. 
 



Coragem - O executivo moderno não desiste nem baixa a guarda diante da derrota inicial. A 
determinação em perseguir as metas é que vai construir uma carreira vitoriosa. Tais objetivos 
estimulam dinamismo, criatividade e altivez para seguir em frente. Suportar as turbulências e 
adversidades é uma das principais características do profissional cortejado pelo mercado. 
 
Reputação - Se o cargo lhe confere poder para fazer e acontecer dentro da companhia, cuidado! 
Não se deixe contaminar por este instante, que certamente não será eterno. Aproveite o 
momento e redobre os esforços para criar um ambiente de justiça e transparência. Maximize suas 
relações através de iniciativas que denotem tal valor. Não desperdice esta chance sob pena de 
não ter outra. 
 
Generosidade - A briga por poder e prestígio é prática comum dentro dos escritórios. Fuja dessa 
hélice, não combata egoísmo com mesquinhez, aposente este tipo de arma. Lembre-se sempre do 
seu tamanho. Seja paciente, evite as calúnias, teorias conspiratórias, inveja, boicotes. Isso não o 
impede de ser firme quando necessário. Seja generoso, sempre. 
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