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Dentre o rol das competências mais requeridas, e por que não dizer críticas, para se qualificar um 
executivo, o foco no resultado é, sem dúvida, aquele que merece a maior atenção no desempenho 
de nossas atividades de recrutamento, seleção e avaliação de executivos. Em rápidas palavras, ter 
foco no resultado significa ter capacidade e habilidade para gerenciar recursos, tempo, pessoas, 
ferramentas e energias para que objetivos sejam superados, com qualidade, assertividade e no 
tempo planejado. A questão que se coloca agora é como validar esta competência, tendo 
principalmente em vista que os recursos em geral, sejam eles financeiros, tecnológicos, humanos 
ou mesmo o tempo, são cada vez mais escassos. 
 
Temos conosco que o ponto crucial a ser avaliado é a capacidade de execução do profissional e a 
sua disciplina em ter as suas tarefas realizadas. Neste caso, não estamos falando em capacidade 
de planejamento e sim em capacidade de executar, o que naturalmente é bem diferente. Verdade 
é que na prática muitos se colocam como bons planejadores, com belos planos de trabalho, 
ótimos planos de negócios, bem fundamentados; mas o que realmente nos importa é a 
capacidade de implementação e, acima de tudo, a de atingir e superar os resultados planejados. 
Em outras palavras, o que desejamos saber é o chamado botton line. 
 
Avaliar tal competência não é tarefa fácil. O mapeamento das principais realizações do executivo, 
tanto no que se refere a atingir seus objetivos pessoais como em relação ao conjunto de metas 
profissionais alcançadas e superadas, é só uma primeira fase. Uma outra fase refere-se à 
capacidade do profissional em, de fato, saber qualificar a relevância de tais realizações, sob a 
ótica de agregação de valor ao negócio. Um terceiro importante aspecto a ser considerado refere-
se a como ele se articula internamente para que os resultados sejam alcançados. Afinal, 
pressupõe-se que um bom profissional tenha que alocar pessoas, recursos, tecnologias e 
ferramentas com maestria, avaliando sempre a melhor relação custo benefício dentro de 
parâmetros orçamentários previamente planejados. 
 
Por fim, ter uma boa visão financeira e do negócio como um todo é um importante ingrediente 
para complementar o conceito de foco em resultado. Temos que saber identificar e diferenciar 
aquele que de fato possui competência em gerir financeiramente os projetos que conduz. Ter 
consciência do custo do capital alocado, do retorno auferido em sua última linha e dos riscos, é 
algo extremamente crítico e relevante, principalmente numa economia de altos e baixos como a 
brasileira. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 


