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Ela permeia o ambiente de trabalho, pode causar transtorno entre colegas,acirrar os ânimos e 
derrubar a produtividade, mas o estímulo à auto-superação faz dela um artifício positivo. 
 
A competição é uma batalha sangrenta envolvendo ao menos dois lados, dos quais somente 
restará um: o vencedor. E cabe a ele levar para casa todas as batatas. Certo? Nem tanto. Talvez 
seja hora de rever seus conceitos, advertem especialistas. Hoje, a competição entre os executivos 
nas empresas tem mais a ver com a liderança servidora propalada pelo best seller O Monge e o 
Executivo, de James C. Hunter (nosso entrevistado nesta edição), do que com as disputas 
territoriais e estratégicas travadas na idade média. Para passar longe do perfil de executivo 
medieval, é bom saber extrair o que há de bom em competir e deixar tudo o que há de ruim nisso 
longe do edifício. E isso é possível, acredite, sem perder a vontade de vencer. 
 
Ok, a própria definição de competição pressupõe concorrência a uma mesma pretensão por duas 
ou mais pessoas, com o objetivo de igualar ou superar o outro. Mas isso não quer dizer que é 
preciso ter sede de sangue. O concorrente, seu colega de trabalho que apresenta melhores 
resultados, pode servir antes como inspiração, um exemplo a ser seguido, do que como alvo a ser 
derrubado. "Trabalhar em equipe envolve cooperação. A competição é importante como estímulo, 
mas não podemos deixar de lado uma palavra essencial para o dia-a-dia na empresa: ética", 
previne Armando Lourenzo, diretor de Educação Continuada da Universidade Anhembi Morumbi e 
mestre em Administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 
Paulo. 
 
Competir é um estímulo que funciona. O profissional capaz de observar os pontos fortes dos 
colegas e buscar o aprimoramento dentro da empresa tem pela frente um caminho com menos 
pedras. Essa atitude é vista com bons olhos por quem seleciona executivos e planeja suas 
carreiras. "As empresas não querem alguém apático, querem uma pessoa com vontade de crescer 
e que saiba dosar isso. Elas procuram alguém que invista em sua formação, que esteja sempre 
estudando, lendo, participando de grupos, que entenda que o trabalho em equipe é fundamental e 
que consiga ajudar as pessoas em volta a crescerem também", ensina Joaquim Rocha, diretor de 
RH da TCS do Brasil. 
 
E, caso o funcionário seja apático, não tem esse espírito competitivo que o leva a lutar por 
melhores resultados, sua apatia pode (e deve) ser sacudida. O acomodado não é bem visto pelos 
colegas e superiores, mas a culpa não é só dele. O pensamento já se dissemina entre os 
executivos: a falta de atitude competitiva pode ter mais a ver com a qualidade da liderança, de 
quem está à frente de uma equipe, do que com a personalidade da pessoa considerada apática. 
Se o líder não for muito forte ele acaba deteriorando a relação entre os indivíduos, afetando a 
produtividade da equipe. Já o líder que é um servidor humano usa a competição saudável, pois 
ele foca a equipe como um grupo participante de todas as decisões e se transforma em um 
facilitador, o qual vai fomentar a competição madura, com cara de auto-superação. 
 
Ele ajuda os liderados a desenvolver um projeto de autodesenvolvimento, e pode até virar o 
coach dos outros profissionais. 
 
O profissional capaz de observar os pontos fortes dos colegas e buscar o aprimoramento dentro 
da empresa tem pela frente um caminho com menos pedras. 
 
Responsabilidades iguais 
 
Segundo Rocha, os executivos vêm sendo desenvolvidos para ter essa postura de liderança dentro 
das empresas. "Eles vão deixar, em pouco tempo, de ser especialistas em uma área e se 
transformarão em gestores. Assim, 100% da responsabilidade de fazer um funcionário apático 



acender sua competitividade é do RH, 100% é do líder e 100% é do próprio profissional", reforça, 
sugerindo que todos têm o mesmo nível de responsabilidade em um ambiente de trabalho 
humano. 
 
Nessa competição de conceitos, aliás, os consultores garantem que os melhores resultados são da 
humanização, em detrimento do darwinismo empresarial - segundo o qual somente o mais forte 
sobrevive na empresa, o que leva muitos executivos à agressividade. O profissional fica em um 
constante estado de defesa a fim de se manter vivo ante os colegas. "Isso não é certo. Você deve 
querer superar o outro, e não derrubar o outro", lembra Carlos Hilsdorf, consultor, pesquisador do 
comportamento humano e autor do livro Atitudes Vencedoras (ed. Senac). 
 
Mas não dá para pensar também que é em qualquer ambiente profissional que a competitividade 
poderá ser explorada no que tem de melhor, sem despertar agressividade. "Essa visão da 
competitividade positiva tem de envolver um grupo social maduro. Competição entre imaturos 
tende a gerar alguns conflitos que depois serão irreversíveis", avisa Wilson Mileris, consultor, 
conferencista e treinador especializado na área de motivação. As equipes que conseguem mais 
resultados são aquelas que harmonizam as suas energias. Se a competitividade for a única 
condição para formar uma equipe campeã, surge um problema de liderança, porque um 
profissional joga contra o outro, aparece o conflito, e o darwinismo se encarrega de escolher 
quem vai sobreviver ao massacre. 
 
"As competições internas, normalmente, terminam em conflitos organizacionais ou na 
deterioração do clima organizacional. A competição sempre reforça a distância entre chefes e 
subordinados, entre setores, entre unidades. Enfim, tende a desintegrar a organização sem que, 
às vezes, o líder perceba. Os objetivos passam a ser individuais ou setoriais, e não da organização 
como um todo", previne Mileris. O risco passa a ser de ter uma equipe doente, que está se 
agredindo o tempo inteiro. "A competitividade deve ser vista como elemento agregador de 
estimulação para que as pessoas possam buscar superação, mas sem esquecer a cooperação", 
completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atitudes vencedoras 

   

O que é preciso para manter sempre a 
postura positiva e ter certeza que se está
aproveitando o lado legal da 
competitividade? Não muito. Confira: 

1 Observe: em vez de pensar em tomar 
o lugar de seus colegas, imagine como 
você pode aprender e aproveitar as 
qualidades deles; 

2 Posicione-se: não é preciso ser 
agressivo para garantir o seu espaço, 
nem é necessário empurrar um colega 
escada abaixo, basta deixar claro quais 
são as suas idéias e os seus objetivos; 

3 Coopere: é importante saber ouvir um 
idéia e conseguir perceber que ela pode 
ser melhor que a sua. Lembre-se que 
existe mais maneiras de se atingir um 
objetivo além da que você já pensou; 

4 Mexa-se: não espere por prêmios ou 
estímulos materiais para correr atrás dos 
objetivos delegados à sua equipe. O bom
competidor busca vencer no quesito 
auto-superação; 

5 Seja ético: você pode alcançar tudo o 
que a empresa deseja que alcance, mas 
evoluir no ambiente de trabalho exige 
um bom network e amigos que gostem 
(em vez de temer) de trabalhar com 
você. 

 
 
 
Outros equilíbrios 
 
O especialista adverte que o profissional que ainda não sabe aproveitar o lado bom da competição 
pode sofrer em outras áreas da vida, além da profissional. Segundo ele, a área profissional gera o 
equilíbrio financeiro, e nela o executivo investe pelo menos um terço da vida. Mas existem outras 
cinco áreas que devem ser observadas: a física (saúde, capacidade de ir e vir, de fazer as coisas); 
a mental (autocontrole, retenção de informação, tolerância à frustração); a social (habilidade para 
se relacionar, fazer o network e o marketing de relacionamento); a espiritual (não é religião, mas 
sim, a fé, a crença na missão da empresa, nos projetos, na sua gestão, nos seus diretores, na sua 
equipe); e, por último, a familiar (na qual as pessoas concentram a maior parte da energia). 
 
"Se você concentra sua vida em competir na área profissional, arrebenta a área familiar. Os casais 
se separam, as mães perdem o contato com os filhos, a qualidade de vida vai lá embaixo. Aí, você 
começa a ficar burro emocionalmente e passa a somatizar. Vêm as doenças, o mal-estar, e assim 
por diante. Por isso a competição deve ser entendida apenas como elemento estimulativo para as 



pessoas buscarem a auto-superação, ou seja, para elas alavancarem seu crescimento, usar 
modelos se aprimorando", ressalta Mileris. 
 
" As competições internas, normalmente, terminam em conflitos organizacionais ou na 
deterioração do clima organizacional. A competição sempre reforça a distância entre chefes e 
subordinados, entre setores, entre unidades. Wilson Mileris 
 
 

AMANSANDO a onça 

   

Aquele colega pode não ter lido a 
matéria, e por isso não entendeu o que é
a competitividade positiva. Para evitar 
que ele volte a encará-lo com um sorriso 
sádico e sede de sangue, eis algumas 
atitudes sugeridas pelos especialistas 
para você não virar uma vítima de quem 
tem, na competição violenta e acirrada, 
o objetivo de vida: 

1 Transparência: conversar é um santo 
remédio, e vai fazer o seu amigo 
repensar as atitudes que vinha tendo. É 
importante, na hora de bater o papo com
ele, evitar o confronto direto. Mileris 
apelidou sua receita de PNP (positivo, 
negativo, positivo). Ou seja, no começo 
comente as características positivas dele,
para depois falar do que mais incomoda. 
Na conclusão, não esqueça de voltar a 
falar de outras qualidades do 
interlocutor. A receita garante a 
audiência. 

2 Feedback: no caso de colegas mais 
agressivos que estão começando a 
superar os estertores competitivos, é 
importante ressaltar, sempre que 
possível, quais benefícios a nova atitude 
está trazendo à equipe. Ele ficará 
satisfeito, e você mais tranqüilo por 
contribuir com uma mudança de 
comportamento duradoura. 

3 Ajude os amigos a desenvolver 
objetivos e metas na carreira dentro da 
empresa. Assim eles terão em mente 
aonde querem chegar e em quanto 
tempo. Não esqueça de deixar claro que 
uma carreira duradoura exige postura 
ética e atitudes verdadeiras. O 
profissional que perde a confiança da 
equipe acaba isolado e incapaz de galgar 
degraus com a anuência dos demais. 
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