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Porque será que alguns executivos obtêm promoções e outros são des-
pedidos ou, pelo menos, são postos na “prateleira”? Esta pergunta foi a 
que se colocou Luis Catañeda, autor de muitos best-sellers, incluindo Que 
planos tem para o resto da sua vida?, ao longo da sua carreira. Após uma 
intensa investigação bibliográfica e de campo, descobriu que a própria 
pessoa cria as condições para o triunfo ou o fracasso. Quem se propõe 
obter promoções no seu emprego alcança-as; claro, desde que os seus 
métodos sejam honestos. Aqueles que atuam com falta de ética ou sem 
bom critério fracassam.

Neste livro, o autor compila muitos erros (e omissões) que os executivos 
fracassados cometeram. Em cinco capítulos mostra ao leitor os erros mais 
comuns nas seguintes áreas:
•	 Atitudes	e	comportamentos	pessoais
•	 Relações	com	o	seu	pessoal
•	 Relações	com	o	seu	chefe
•	 Relações	com	os	seus	colegas
•	 Desempenho	no	trabalho

Este livro pode significar para si a diferença entre uma promoção e o 
despedimento ou estagnação no seu posto atual.
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PREFÁCIO
da edição portuguesa

Prefaciar um livro do Professor Castañeda, e tratar de não 
cair na repetição de notas anteriores, começa a ser uma tare-
fa complexa quando já vamos no quinto ou sexto livro deste 
profícuo autor que introduzimos, em parceria com a Editorial 
Vida Económica, no mercado literário português. Mas o pró-
prio Professor Castañeda encarrega-se de nos ajudar na tarefa. 
Há sempre novos aspetos a referir, porque os livros deste autor 
fantástico (escreveu mais de 70 ao longo da sua vida) trazem 
sempre aspetos criativos e inovadores sobre os quais é sempre 
um verdadeiro prazer escrever, tratando de os ligar à realidade 
que vivemos neste Portugal contemporâneo. 

Tal como já referi no prefácio ao último livro dele, que es-
crevi quando foi introduzido em Portugal há uns meses atrás 
(“Alta Gestão para Executivos Ocupados”, Vida Económica), 
não me alongarei aqui também em notas bibliográficas sobre o 
Professor Castañeda, uma vez que elas constarão, como é habi-
tual, das páginas finais deste livro. Apenas referirei um aspeto 
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que não me canso de repetir, sempre que sou chamado a pre-
faciar um livro dele. O Professor Castañeda, contrariamente a 
uma esmagadora maioria de autores de livros sobre gestão e 
liderança, é um dos poucos autores que eu conheço que baseia 
aquilo que transmite na sua experiência de vida pessoal. 

Enquanto a maioria dos livros sobre temas de gestão e lide-
rança provém de círculos académicos, são escritos por profes-
sores de prestigiadas business schools e universidades, acadé-
micos puros, portanto, que elaboram estudos a observar a obra 
feita por outros, daí tirando ilações, conclusões e resultados 
que servem de base aos livros que publicam, e às teorias que 
defendem, o Professor Castañeda não escreve absolutamente 
nada sobre temas ou dificuldades práticas pelas quais não te-
nha passado ele próprio, e resolvido na sua vida empresarial. É 
da sua prática quotidiana, vivida, sofrida, que surgem as ideias 
para ele escrever livros. Como ele disse no prefácio de um dos 
livros cuja edição portuguesa eu tive a honra de prefaciar tam-
bém, há uns meses atrás, ele escreve os livros essencialmente 
para si próprio, para se lembrar dos aspetos que são impor-
tantes para ele em termos de gestão e liderança, e não voltar a 
cometer esses mesmos, ou outros erros, nas suas empresas! 

Pelo seu conteúdo relevante e eminentemente prático, todos 
os livros do Professor Castañeda são de fácil compreensão, e de 
agradável leitura. Os temas que fomos escolhendo, em conjunto 
com a Vida Económica,  para trazer para o mercado português, 
são temas de forte relevância e atualidade no contexto social, 
económico e político que este Portugal vive, nos alvores do ano 
2013, considerado já, mesmo antes de ter decorrido (estamos 
em janeiro), o mais complexo ano do calendário em termos so-
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ciais, económicos e políticos que enfrentaremos coletivamente 
desde a Revolução de Abril de 1974.

Portugal é um país sui generis. Sempre fomos, desde tempos 
imemoriais,  essencialmente um país exportador de mão-de-
-obra, pelo simples facto de ainda não termos conseguido gerar 
o modelo de negócio que sirva para alimentar a nossa popula-
ção residente com a riqueza produzida em solo nacional, pelo 
nosso esforço coletivo, e não por recurso ao endividamento 
externo. O recurso ao crédito externo, como já vimos, é uma 
estratégia que nos levou nas últimas centenas de anos várias 
vezes à bancarrota (há quem prefira dizer até à borda do pre-
cipício…). 

O país é, para muitos, incompreensível. A mão de obra ex-
portada, ao longo de muitas décadas desde tempos imemoriais, 
foi quase sempre mão de obra não especializada. Mais recente-
mente, sobretudo a partir do início do século XXI, saiu de Por-
tugal também um amplo contingente de compatriotas jovens 
com formação universitária de qualidade. Chegados lá fora, os 
nossos compatriotas são universalmente aclamados como sen-
do disciplinados, trabalhadores incansáveis, empreendedores, 
ordeiros, lutadores, gente com raça e determinação. Seja a tra-
balhar por conta de outrem, seja como empresários, a diáspora 
portuguesa pelos quatro cantos do mundo é universalmente 
aclamada e respeitada. 

Quais serão então as razões profundas para que no nosso 
próprio quinhão de terra, em solo pátrio, não consigamos “sair 
da cepa torta”, para que estejamos quase sempre na cauda de 
qualquer estatística internacional, a não ser naquelas que não 
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convinha liderar, por serem negativas? Eu não sou um filóso-
fo, nem o detentor da verdade universal, mas não deixo de ser 
um observador atento, e um leitor ávido. E tenho uma opinião 
própria, muitas vezes formada por também saber reconhecer 
em mim próprio os meus defeitos, os que provêm da famosa 
“costela portuguesa”. 

Haverá certamente muitas mais razões para que aqui, em 
Portugal, estejamos a “passar as passas do Algarve”, mas há duas 
características fundamentais que nos marcam coletivamente, e 
que são eliminadas de uma penada mal chegamos lá fora. 

1) Em primeiro lugar, o “tuga” trabalha incomparavelmente 
melhor sob pressão, com metas, objetivos e prazos predefi-
nidos, e com controlos de gestão na implementação (veja-se 
o zelo com que o “Memorandum da Troika” foi aplicado em 
Portugal), do que na baderna generalizada em que vive a 
maior parte das nossas empresas, a começar pelas do Estado 
(e pelos próprios serviços públicos que o Estado presta). Os 
sindicatos, que poderiam ter desempenhado ao longo das 
ultimas décadas um papel de relevância a exigir maior ri-
gor, mais além dos inevitáveis “direitos” da praxe, estiveram 
sempre na linha da frente de combate a qualquer tipo de 
avaliação meritocrática. Vem daí, certamente, a razão pela 
qual nos chamam os campeões mundiais da improvisação e 
do “desenrascanço”, quando com um pouquinho de esforço 
e de bom senso, com sistemas de avaliação de desempenho 
universalmente estabelecidos, e depois acompanhados e 
bem geridos, poderíamos rapidamente ser um desses países 
que sempre andam a circular em mensagens na “net” como 
sendo os exemplos a emular (Suíça, Finlândia, etc.). 
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2) Em segundo lugar, o Estado, em Portugal, desde os tempos 
da monarquia, é omnipresente na nossa vida, e não nos dei-
xa respirar. Cria dependências terríveis, alimenta os lobbies 
que se apropriam de grossas fatias do Orçamento do Estado, 
como tão bem ilustrou Rafael Bordalo Pinheiro, com a sua 
porca a dar de mamar aos grupos de interesses que existem 
na sociedade. E quem está no poder gosta bem disso, por-
que se sente “grande” num país pequenino. Como já dizia al-
guém muito mais inteligente do que eu: “o poder corrompe, 
e o poder absoluto corrompe absolutamente”. Quem está no 
poder defende o status quo, porque ninguém abdica volun-
tariamente do poder, só quando forçado a isso. Razão pela 
qual a nossa jovem democracia, que ainda não tem nem 40 
anos de existência, tem vindo a sofrer terrivelmente com a 
ação dos cada vez mais medíocres e fracos aparelhos parti-
dários que se apoderaram do poder e, se nada acontecer de 
radical para mudar o status quo, se perpetuarão nele.

Estas duas características do “ser português em Portugal” 
precisam de ser fortemente combatidas, se quisermos sair do 
marasmo em que periodicamente nos encontramos, enquanto 
nação cada vez menos soberana. Em relação ao Estado, é pou-
co o que podemos fazer individualmente. A não ser contribuir 
com a única “arma” que para mim é legítima, a força da nossa 
palavra, das nossas ideias, nunca tendo medo de as expressar, 
que foi para isso, entre muitas outras razões, que o 25 de Abril 
de 1974 foi feito. 

Já quanto aos grandes temas de gestão e liderança a Liberty 
Seguros tem-se destacado em Portugal por trazer obras de cariz 
eminentemente prático e fácil leitura, mesmo para autodidatas, 
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que constituem mais de 80% do tecido empresarial português, 
no sentido de melhorar a qualidade da gestão nas nossas em-
presas. 

Este livro é mais um pequeno mosaico neste painel de temas 
de liderança e de gestão que a Liberty Seguros se tem preocu-
pado em introduzir em Portugal. Trata-se de um livro desta vez 
não dirigido a empresários, mas uma poderosa e importante 
ferramenta de autoajuda para aqueles que hoje em dia lutam 
não só por preservar o seu posto de trabalho em Portugal, mas 
também almejam satisfazer um dia as suas naturais ambições 
de progressão na carreira, num Portugal moderno e assente na 
meritocracia.

Como sempre, deixo aqui ao paciente leitor o meu e-mail 
(jose.de.sousa@libertyseguros.pt) para o caso de querer opinar 
sobre esta fascinante temática, assim como sobre o conteúdo 
do livro que agora chega às bancas em Portugal.

José António de Sousa
Presidente e CEO da Liberty Portugal
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PREFÁCIO

Se chegar a uma posição executiva é difícil, conservá-la ain-
da mais. Hoje a concorrência entre os executivos para evoluir 
nas organizações é muito renhida, e quem não souber compor-
tar-se corretamente pode ser ultrapassado, ou, até, despistar-se.

O executivo maquiavélico de sucesso é coisa do passado, 
apesar de ainda restarem vestígios. Na empresa moderna, já 
não funciona o veredicto de que «quem não faz negócios  não 
avança». Agora, o novo princípio é: «apenas avança quem ofe-
rece resultados suportáveis e sustentáveis». Perante esta nova 
realidade, o executivo que quer progredir na hierarquia orga-
nizacional deve obedecer a muitas regras não escritas, que vi-
sam garantir que a pessoa não apenas dê resultados, mas que 
também se comporte de forma ética e humanista. A história 
dos negócios está repleta de exemplos de executivos que alcan-
çaram excelentes resultados financeiros para a sua empresa, 
mas que acabaram na rua pelo seu mau desempenho no campo 
humano.





PARTE I
ERROS NAS ATITUDES 
E COMPORTAMENTOS 

PESSOAIS





- 19 -

Ser impontual

A impontualidade quase pode ser considerada viciante. Co-
nheço muitos executivos que são eficazes na generalidade, mas 
que sofrem de impontualidade aguda, que impede que conti-
nuem a progredir na sua carreira. Não parecem perceber que 
este defeito representa um grande obstáculo. Mais do que um 
executivo perderam a oportunidade de ocupar a direção-geral 
ou a presidência da sua empresa apenas por ser impontual. Ti-
nham todo o perfil necessário, mas essa manchinha impediu-
-os.

E não admira. A impontualidade não só lesa a quem a pra-
tica como também as pessoas que interagem com o impontual 
porque lhes rouba o seu valioso tempo. Considere o seguin-
te: quando tem um encontro com alguém, digamos às 10 da 
manhã, e essa pessoa chega às 10:15, roubou-lhe 15 minutos, 
pois quando uma pessoa se torna consciente de que alguém a 
visitará à hora X, a partir dessa hora já não pode concentrar-se 
noutra coisa porque a mente está ocupada com a expectativa da 
chegada de alguém. Não está certo?
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Se tem o defeito da impontualidade e quer continuar a de-
senvolver a sua carreira executiva, é melhor fazer o que for pre-
ciso, até mesmo consultar um psicoterapeuta para eliminar o 
seu mau hábito. 

Fazer campanha para se promover

Alguns executivos promovem-se abertamente para ocupar 
cargos mais elevados, como se fossem políticos. Isto é um erro, 
primeiro porque os cargos nas organizações não se obtêm por 
voto popular, e, segundo, porque nenhum chefe gosta que um 
dos seus subordinados envolvidos se dedique a procurar uma 
melhor posição através de campanhas pseudopolíticas, em vez 
de trabalhar.

E não importa se o executivo faz a sua campanha subtilmen-
te, pois a pressão que exerce será notada mais cedo ou mais tar-
de não apenas pelo seu chefe como também pelos seus colegas, 
que, de forma explícita ou não, são concorrentes do executivo 
para ocupar uma posição de maior hierarquia.

Muitos executivos, perante a abertura de um novo posto ou 
de um recém-criado pela saída do seu ocupante, desdobram-
-se para obtê-lo e fazem o que for preciso para alcançar o seu 
objetivo, inclusive estão dispostos a «apunhalar» os seus adver-
sários. No passado, talvez sim, quem sabe, funcionasse a poli-
tiquice nas empresas, mas agora, quando a concorrência é tão 
feroz, os gestores procuram dar as melhores posições não aos 
mais políticos, mas aos que têm um desempenho melhor, isto 
é, que dão melhores resultados. 
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Erros nas atitudes e comportamentos pessoais

Discutir por tudo

Conhece algum executivo que goste de discutir por qual-
quer motivo?

Sei a sua resposta. Abundam e são odiosos. São pessoas que 
acreditam que só eles podem estar certos. Não ouvem os argu-
mentos dos outros. Quando fixam a sua posição, aquartelam-se 
e não há quem os demova.

Felizmente, não duram muito tempo no cargo, especial-
mente nas empresas onde é necessário e se motiva a abertura 
da mente. Porque se os executivos não têm uma mente aberta, 
a inovação bloqueia, e num mercado concorrido a capacidade 
criativa é uma vantagem competitiva de grande valor. De facto, 
inovar frequentemente e executar eficazmente é o que mantém 
vivas as empresas. Inovar ou morrer não é uma frase oca, é a 
forma de vida da empresa moderna.

Se é propenso a discutir por tudo, mais vale mudar o seu 
hábito o quanto antes, se não quer ficar a discutir com o ar, mas 
fora da organização que agora o emprega.

Ser presunçoso

Ninguém quer o executivo que passa o tempo a gabar-se do 
seu vencimento, dos seus resultados, bónus, do seu automóvel, 
da sua roupa, da sua casa, das suas viagens, etc. Chega sempre 
o momento em que se torna odioso e insuportável. Além disso, 
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é um perigo para a empresa, pois os outros executivos podem 
pensar que esse executivo convencido recebe um tratamento 
preferencial da parte dos chefes. Inclusive o pessoal deste exe-
cutivo pode chegar a acreditar que o que ganha o seu chefe é 
desproporcionadamente mais do que os salários que eles rece-
bem, criando-se assim um estado de inconformidade e ressen-
timento, dois dos principais sintomas da crise com o pessoal 
nas empresas.

O bom executivo deve ser discreto, independentemente 
dos benefícios, lícitos, que obtenha da sua empresa. Mais vale 
ser moderado e até humilde que expor-se ao ódio de todos. Se 
você tende a ser pretensioso, sugiro que mude a sua atitude de 
imediato, antes que se converta num obstáculo à sua carreira 
dentro da organização.

Tratar de dominar as reuniões de trabalho 

Quem não chegou a odiar o executivo que trata de ser a es-
trela nas reuniões de trabalho? Acho que todos os participantes.

Um bom chefe deve olhar por cima deste executivo domi-
nante, mas de maneira subtil, para não inibir, pois sabe que se 
lhe dá rédea solta criará mal-estar entre os colaboradores e isso 
não é conveniente para a empresa.

Você será, quem sabe, o executivo mais aplicado, mas isso 
não lhe dá o direito de apagar os outros participantes das reuni-
ões. Além de ganhar o seu ódio, evita que outras opiniões valio-
sas cheguem a brilhar, pois muitos executivos, desde logo, pre-
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ferem não falar quando o “aplicadinho” toma a palavra e não 
a solta, perdendo-se assim uma oportunidade para a empresa.

Recorde sempre que os seus colegas executivos podem che-
gar a ser seus subordinados e é melhor que não o odeiem para 
seu próprio bem e da organização.  

Não aceitar críticas construtivas

Ninguém é perfeito, mas sim aperfeiçoável. Até os maiores 
líderes empresariais da história tinham muitos defeitos; então 
o que se pode esperar é que executivos de menor nível sejam 
também imperfeitos, já que não podem aperfeiçoar-se se não 
estão dispostos a reconhecer os seus defeitos. 

Há pessoas que se enfurecem terrivelmente quando lhes 
fazem críticas construtivas. Para começar, porque não reco-
nhecem que sejam construtivas e, depois, porque pensam, al-
tivamente, “Quem é que este pensa que é para me apontar os 
meus defeitos? Como se fosse perfeito”. Assim, perdem a opor-
tunidade maravilhosa de melhorar e com isso ampliar as suas 
oportunidades de progresso dentro da organização.

Obviamente, nem aceitam as críticas construtivas que os 
seus chefes lhes fazem, e que, se as aceitassem, facilitariam o 
seu desenvolvimento. Mas não, estão tão apaixonados pelo seu 
ego que não há forma de os fazer repensar e, muito menos, mu-
dar.

Conheço executivos tão egocêntricos que, apesar de perde-
rem empregos continuamente, ainda pensam que são perfeitos 
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e que o que lhes aconteceu foi que os seus chefes tinham ciúmes 
deles e por isso os demitiram.

Simplesmente, não conseguem pensar por um momento 
que a culpa foi deles e de mais ninguém.

Aceitar a crítica construtiva do seu chefe e agir para melho-
rar é uma estratégia poderosa para avançar na sua carreira a 
maior velocidade. Isso, garanto-o. 

Ser considerado vingativo

Um dos sentimentos negativos mais temidos é a vingança. 
Na verdade, teme-se o vingativo, pois nunca se sabe como se 
cobrará. Obviamente, esse sentimento não tem cabimento nas 
organizações, pois é fonte de inquietação no pessoal, especial-
mente quando há funcionários que, por «dá cá aquela palha», 
procuram vingar-se.

Infelizmente, muitos executivos praticam a vingança não só 
contra o pessoal como também contra os executivos de outros 
departamentos, e fazem-no sem medir as consequências. Vin-
gam-se, mesmo que lhes «custe a vida».

Quando o desejo de vingança se converte em obsessão, o 
risco para a empresa é enorme, pois o vingativo pode fazer algo 
que prejudique a integridade da organização. Inclusive, pode 
haver executivos que, com intuito de vingar-se do chefe, come-
tam um ato de autêntica sabotagem na empresa. Não apenas 
atingem fisicamente o seu chefe como o dano para a empresa 
pode ser importante.



- 25 -

Erros nas atitudes e comportamentos pessoais

Se você padece desse problema, ou seja, ser vingativo, sugiro 
que procure ajuda psicológica, porque este defeito pode trans-
formar-se no principal obstáculo na sua carreira executiva. 

Falar sem pensar nas consequências 
das suas palavras

«Pela boca morre o peixe», reza o ditado. Poderia estender-se 
à vida organizacional e ler-se como: «O executivo perde pela sua 
boca». É certo, muitas carreiras foram truncadas pelo «afrouxa-
mento» da língua. Uma palavra inadequada ou mal dita era o su-
ficiente, em muitos casos, para o «maldizente» executivo perder 
a oportunidade de progredir, ou, pior, perder o emprego. 

O que uma pessoa diz tem a ver com o que pensa e sente, 
portanto, é importante determinar se o que se sente num de-
terminado momento não pode afetar o que vai dizer. Esta é a 
razão pela qual não se deve falar quando se está com raiva, pois 
é muito provável que acabe lamentando o que disse.

O poder das palavras é enorme. É uma arma mais poderosa 
que a espada. Pode construir e pode destruir impérios, nações, 
empresas e pessoas. Por isso deve ser usada com muito cuida-
do; por isso devem considerar-se as suas consequências.

Infelizmente, muitos executivos abrem a porta das emoções 
e fecham a da razão, soltando a línguas sem se importarem com 
as consequências. Obviamente, um colaborador que é domina-
do pela emoção não tem arcabouço de alto executivo e é rele-
gado, no melhor dos casos, e despedido, no pior.
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Ser demasiado emotivo

Os executivos que expressam abertamente os sentimentos, 
que inclusive choram frente aos seus subordinados ou do chefe, 
são conotados como débeis. E não é que o sejam, necessaria-
mente. Mas como se dá demasiada importância às aparências, 
as pessoas garantem que esses executivos são débeis e senti-
mentais. E se o seu chefe pensa isso, adeus promoção!

Eu acredito que todo o executivo deve ter uma sensibilidade 
muito elevada para poder ser um bom líder. Deve ser capaz de 
vestir a pele dos outros e compreender os problemas do seu 
pessoal, mas não deve permitir que o seu coração supere a sua 
razão. Os melhores líderes controlam as suas emoções e proje-
tam segurança e força frente aos seus seguidores, mesmo que 
em privado se desfaçam num pranto.

Na minha carreira diretiva vi executivos “chorões” que se 
desmoronaram perante as adversidades, e outros que se manti-
veram incólumes perante as piores circunstâncias e que, inclu-
sive, fizeram melhor o seu trabalho nestas condições.

Já percebeu que não lhe peço que se torne um bloco de gelo, 
mas que evite manifestar abertamente os seus sentimentos 
quando pode ser contraproducente para a sua carreira. Claro 
não é por isso que deve deixar de manifestar empatia e soli-
dariedade com a sua gente, mas sem se pôr a chorar com eles.
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Ser complacente com os seus resultados

 Muitos executivos consideram-se dignos de aplauso só 
porque alcançaram os objetivos definidos. Acreditam ser me-
recedores de prémios e elogios. A verdade é que, nesta época 
de concorrência feroz, de globalização dos mercados, de crises 
económicas, os resultados, não importa quão bons sejam, já 
não são suficientes; portanto, não há nenhuma razão para estar 
satisfeito. 

O executivo que está satisfeito com o seu desempenho está 
preso ao passado, especialmente quando os objetivos são ape-
nas extrapolações dos resultados históricos. Hoje, o que impor-
ta não é o que se pode alcançar em comparação com o passado, 
mas o que se pode aproveitar das oportunidades futuras. Pe-
rante isto, nenhum resultado é suficientemente bom se só se 
compara com os do ano ou dos anos anteriores.

Muitos executivos perderão a oportunidade de ocupar uma 
posição melhor, apesar de terem obtido os melhores resultados 
numéricos em toda a empresa, perante outro executivo que, 
embora não obtivesse rentabilidade numérica melhor, reali-
zou atividades que permitirão um desenvolvimento melhor ou 
mais rápido para a empresa.

O primeiro, não importa quão bons resultados obtenha, não 
deve descansar sobre os louros, pois não tem garantido o seu 
desenvolvimento na organização; de facto, nem sequer o em-
prego tem garantido.
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Confinar-se na sua própria responsabilidade

Abundam os executivos medíocres que não se dignam a fa-
zer qualquer coisa que não esteja contemplada na descrição do 
cargo. São esses que se ouvem dizer: “Isso não é responsabili-
dade do meu departamento” ou “Não é a minha função”, sem 
se importarem se a sua atitude vai custar a perda de um bom 
negócio à empresa. Como é óbvio, esses executivos não têm ne-
nhuma esperança de progredir, a menos que tenham um chefe 
míope, ou, no limite, cego. Não progredirão porque as empre-
sas modernas precisam de executivos com espírito de missão, 
dispostos sempre a ultrapassar as paredes da sua responsabili-
dade funcional para atender a um cliente, ou para resolver um 
problema, ou para aproveitar uma oportunidade.

A função essencial de todo o executivo é criar valor para 
a empresa – que se alcança criando valor para o cliente – e se 
para isso há que realizar funções não contempladas na descri-
ção do seu posto, será necessário realizá-las. 

A história dos negócios está repleta de casos de executivos 
que envergaram o macaco ou o chapéu para satisfazer uma ne-
cessidade urgente de um cliente. Esta é a ideia do conceito de 
empowerment ou de «capacitação». Facilitar a tomada de deci-
sões e a atuação correspondente, a todos os níveis, para resolver 
as necessidades dos clientes.

Existe uma regra que se aplica aqui perfeitamente: «Quando 
uma pessoa dá mais do que se espera dela, receberá mais do 
que espera receber». Um corolário desta lei pode ser: «Já a que 
se conforma com dar o que se espera dela não pode aspirar a 
receber mais do que dá».



- 29 -

Erros nas atitudes e comportamentos pessoais

Ser visto como demasiado ambicioso 
e oportunista

A ambição pode ser uma qualidade quando se mantém sob 
controlo, mas, quando é desmedida, considera-se um defeito… 
e uma ameaça.

Espera-se que todos os executivos tenham um certo grau de 
ambição, pois esta é um motor que impulsiona as pessoas a dar 
o melhor de si mesmas. Mas, logo que a ambição do executivo 
se torna uma ameaça para todos, em especial para o chefe, já 
não é bem vista.

Muitos chefes aborrecem os seus subordinados que de-
monstram demasiada ambição, pois convertem-se em ameaças 
para eles, já que podem estar a aspirar “derrubá-los” do car-
go. Obviamente, este terror só acontece em chefes inseguros 
ou francamente ineficazes, que sabem que a cabeça está a pré-
mio. Perante a possibilidade de que um dos seus executivos o 
destitua, o seu chefe pode bem relegá-lo, neutralizá-lo ou, pior, 
despedi-lo.

Como não sabe como pensa o seu chefe – porque quem vê 
caras não vê corações –, o melhor é não manifestar as suas am-
bições além do esperado de qualquer executivo. É um erro di-
zer ao chefe quando este pergunta: «O que gostaria de chegar a 
fazer nesta empresa?»: «Ocupar o seu cargo, senhor».



Luis Castañeda

Porque será que alguns executivos obtêm promoções e outros são des-
pedidos ou, pelo menos, são postos na “prateleira”? Esta pergunta foi a 
que se colocou Luis Catañeda, autor de muitos best-sellers, incluindo Que 
planos tem para o resto da sua vida?, ao longo da sua carreira. Após uma 
intensa investigação bibliográfica e de campo, descobriu que a própria 
pessoa cria as condições para o triunfo ou o fracasso. Quem se propõe 
obter promoções no seu emprego alcança-as; claro, desde que os seus 
métodos sejam honestos. Aqueles que atuam com falta de ética ou sem 
bom critério fracassam.

Neste livro, o autor compila muitos erros (e omissões) que os executivos 
fracassados cometeram. Em cinco capítulos mostra ao leitor os erros mais 
comuns nas seguintes áreas:
•	 Atitudes	e	comportamentos	pessoais
•	 Relações	com	o	seu	pessoal
•	 Relações	com	o	seu	chefe
•	 Relações	com	os	seus	colegas
•	 Desempenho	no	trabalho

Este livro pode significar para si a diferença entre uma promoção e o 
despedimento ou estagnação no seu posto atual.
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