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Errar é humano. Essa é uma
máxima conhecida por todos

e aceita sem questionamentos. Afi-
nal, uma das características inexo-
ráveis da humanidade é ser falível.
Desde a infância, falhamos ao tentar
fazer alguma coisa, tomamos deci-
sões equivocadas e escolhemos ca-
minhos incertos que nos afastam de
nossos objetivos. Logicamente, sen-
do algo inerente, a possibilidade de
falha nos acompanha também em
nossa vida profissional. A grande
questão é como conviver com os
equívocos dentro do ambiente de tra-
balho, seja do ponto de vista de quem
comete o erro ou no papel do gestor.

"Erros sempre vão existir. A com-
petência de lidar com isso é o que
faz a diferença para alguns executi-
vos", avalia Cíntia Ferreira, diretora
de RH da MetLife, companhia do
ramo de seguro de vida e previdên-
cia. Segundo ela, o que muitas em-
presas ainda não compreenderam é
que, além do investimento na ca-
pacitação de seus quadros de cola-
boradores, é necessária uma seleção
criteriosa daqueles funcionários que
assumirão cargos decisórios. "Quan-
do o indivíduo está sob pressão, ape-
sar de todo o preparo técnico, ele rea-
ge de acordo com sua essência. Daí
a importância de que os gestores es-
tejam absolutamente alinhados com
os valores da corporação, que sejam
pessoas que, mesmo tomando deci-
sões instintivas, sempre estarão co-
nectadas com o perfil da empresa."

Nesse quesito, vale ressaltar a
tese de que a grande maioria das
pessoas não está preparada para en-
carar a realidade que tem tomado
conta das empresas nos últimos tem-
pos: equipes mais enxutas, nas quais
o número reduzido de funcionários
provoca o aumento da responsabili-
dade individual de cada um. "Esse
cenário, cada vez mais, faz parte do

cotidiano das organizações, princi-
palmente daquelas que buscam uma
maior competitividade. A principal
conseqüência desse tipo de mudan-
ça é a necessidade de uma maior de-
legação de autoridade e poder, ge-
ralmente circunscritos ao nível di-
retivo, para os níveis gerenciais e,
mesmo, operacionais", afirma Cel-
so lenaga, sócio-diretor da Dextron
Management Consulting.

Achar culpados
"Muita gente se sente mais

tranqüilo seguindo ordens",
atesta Isaac Efraim, médico
psiquiatra e consultor da área
de comportamento para vá-
rias empresas. "Acontece
que essa é uma postura as-
sumida por pessoas imaturas.
Quem foge da responsabilida-
de são as mais inseguras, que
não acreditam em si mesmas,
indivíduos que têm uma
auto-imagem de que não
são capazes, mesmo quan-
do são", argumenta.

Para o consultor João
Cordeiro, da Max RH, o
empresariado brasileiro
ainda convive com a
cultura de achar cul-
pados, inventar
desculpas e não
tratar o erro como
se deve. "Sofre-
mos com o que tem
sido denominado
'uncountability', termo
sem tradução em português
que se refere à falta de capacida-
de das pessoas em tomarem o pro-
blema para si e buscarem uma so-
lução", explica. Em inglês, o ad-

Inês, da CBCenter: o
gestor tem medo de delegar

jetivo 'countable' remete àquela pes-
soa com a qual se pode contar. Um
indivíduo com esse perfil é aquele
que enxerga claramente o erro, tem
disposição em corrigi-lo, busca a me-
lhor solução e se empenha para que
as ações necessárias sejam executa-
das. "Isso tudo sem procurar culpa-
dos e sem empurrar a responsabili-
dade para os outros. É achar um pa-
pel no chão e jogá-lo no lixo, sem se
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preocupar primeiro em saber quem
fez a sujeira", salienta Cordeiro.

Dentro dessa realidade, cabe às
organizações descobrirem a melhor
forma de proceder quando um fun-
cionário toma uma decisão equivo-
cada. "As empresas podem tolerar
erros até o limite de que não com-
prometam os valores centrais do
compromisso e metas troncos da ins-
tituição. E aí entra a questão não só
do desempenho, mas das atitudes do
colaborador, que em nosso caso de-
vem estar pautadas em respeito, tra-
balho coletivo, autonomia, transpa-
rência e, acima de tudo, na honesti-
dade de propósitos", afirma Pau-
lo Barata, consultor organizacional

da rede de supermercados Via Box,
de Alagoas. Segundo ele, há uma
necessidade clara de se avaliar a ação
com base num todo e não meramen-
te em um ou outro aspecto. "Enten-
demos que não há uma resposta uni-
versalizada para erros ou desvios.
Eles precisam ser considerados de
forma situacional. Para nós, uma de-
missão é algo que só é pensado como
última instância", diz.

Problema sistêmico
Cíntia, da MetLife, explica que o

primeiro passo diante de um erro é
consertá-lo. "Depois, deve-se ana-
lisar por que ele aconteceu e identi-
ficar como podemos evitar que

ocorra novamente. Se existe uma
mesma falha em pontos diferentes,
há um problema sistêmico que deve
ser trabalhado como um todo",
acrescenta a executiva, destacando
que somente então se avalia a atua-
ção do colaborador. "Se a pessoa
errou pela primeira vez, precisamos
saber qual sua intenção, se ela sabia
que isso poderia dar errado. Se ela
ignorava as nuances de sua decisão,
houve uma falha de orientação. No
caso de uma reincidência, cabe uma
advertência acompanhada de um
diálogo franco, para se compreen-
der o que está havendo com o indi-
víduo, como questões pessoais que
podem levar à desatenção."

Para Celso lenaga, da Dextron,
numa situação crítica, o profissional
que assumiu o risco resultante na fa-
lha em questão deve ser chamado
pelo seu superior imediato para uma
conversa aberta sobre o ocorrido,
uma reflexão sobre os principais fa-
tos e considerações que levaram à
tomada de tais decisões e quais as
lições aprendidas. "E, finalmente,
deve-se chegar a uma definição de
ações corretivas e preventivas a serem
adotadas desse momento em diante,
tanto do ponto de vista pessoal quan-
to da organização", observa.

Diálogo também é o que defen-
de Isaac Efraim. "Não é aceitável
'pegar no colo', passar a mão na ca-
beça, mas também não é necessá-
rio dar bronca. Tem-se que ter tato.
Falar sério, sem sorrir. Uma bron-
ca traz uma carga muito grande,
que pode virar um pesadelo na ca-
beça da pessoa. E desmoralizar al-
guém é a pior coisa em termos
relacionais", orienta o psiquiatra,

Cíntia, da MetLife: importância
do alinhamento entre
valores da empresa e da pessoa



afirmando que dar bronca, humi-
lhar um subordinado é reação de
quem está inseguro. "Quem tem
domínio do processo empresarial
não se intimida com um erro, nem
seu, nem dos outros. Conversa com
o funcionário, mostra por que as
coisas não saíram do jeito certo,
transforma o erro em aprendizado",
enfatiza, evidenciando mais uma
vez a necessidade de preparo para
se lidar com as responsabilidades
e as possíveis falhas decorrentes.

Troca de informações
"O gestor tem de avaliar por que

o erro ocorreu, saber se a pessoa
conversou com os colegas e supe-
riores, se recebeu atenção. O diálo-
go é fundamental também antes da
tomada de decisão. Precisa-se de
transparência", ressalta João Cor-
deiro, alertando que, se o executivo
não se sentir respaldado na troca de
informações com os companheiros,
deve assumir uma posição mais cau-

Cordeiro, da Max RH: sem empurrar
a responsabilidade para outros

telosa e repensar suas ações e deci-
sões. De acordo com o consultor,
muitas empresas querem que os fun-
cionários "vistam a camisa", sejam
empreendedores, mas não dão o su-
porte necessário para que o colabo-
rador exerça sua autonomia.

Na avaliação da consultora Maria
Inês Costa, sócia-diretora da CBCen-
ter, as corporações têm muito medo
de delegar. "Aspectos técnicos são
palpáveis, mensuráveis. A grande
dúvida é como preparar a pessoa para
tomar decisão", afirma. Ela lembra
que muitas vezes as corporações têm
estruturas rígidas e restritivas, impe-
dindo que sejam disponibilizados os
dados necessários para que um fun-
cionário defina qual caminho seguir.

"A administração empresarial
está rumando para a autonomia,
mas, na prática, o que vemos é mui-
ta gente centralizadora, justamente
porque não sabe lidar com o erro.
O gestor tem medo de delegar, prin-
cipalmente pelo fato de não conhe-
cer sua equipe, suas competências",
destaca Cíntia Ferreira, para quem
esse processo só pode ser mudado
com a formação de lideranças den-
tro da corporação. "O líder tem en-
tre suas funções o gerenciamento
dos erros. Ele sabe delegar e coor-
denar sua equipe. Sabe contornar as
falhas e transformá-las em apren-
dizado", salienta.

De olho na importância das lide-
ranças, a EDS Brasil, empresa volta-
da para serviços em tecnologia e de-
senvolvimento de software, segue um
processo rígido para a identificação
de seus funcionários que exercerão o
papel de líderes. "Um profissional
com condições de ser promovido tem
de ter passado por situações deci-



sórias. Quando identificamos uma
pessoa de destaque, ela é transforma-
da em um líder informal, sendo ex-
posta a situações que virão pela fren-
te. No final, é submetida a um míni-
mo de cinco entrevistas, em áreas
diferentes, e ainda passa pelo crivo
de um comitê", revela Marcos Nasci-
mento, diretor de RH da EDS. A in-
tenção é que antes da promoção o co-
laborador tenha comprovado sua
competência em lidar com pessoas.
"Afinal, uma empresa é um bando de
gente junta. E o que temos de apren-
der é a lidar com gente."

No caso da MetLife, a seleção das
lideranças se dá de uma forma mais
informal. "No dia-a-dia, vamos de-
legando funções em diferentes níveis,
verificando quem precisa de mais su-
pervisão, quem consegue caminhar
mais solto", enfatiza a diretora de RH
da empresa. Em um exemplo recen-
te desse processo, uma assistente da
diretoria começou a ajudar no anda-
mento de um megaprojeto. Como o

Isaac Efraim: dar bronca ou humilhar é reação de quem está inseguro

diretor da área estava sobrecarrega-
do, passou a delegar certas deman-
das à funcionária. Hoje, ela é a res-
ponsável pelo projeto, foi promovi-
da e está de mudança para a China.
"Contudo, se eu perguntar ao diretor
se foi programada uma delegação
gradativa, ele vai me dizer que não
pensou nisso. Tudo aconteceu natu-
ralmente", diz Cíntia Ferreira. Deta-
lhe: durante o processo, a funcioná-
ria cometeu um erro. "Mas chegou e
conversou com o diretor, e o proble-
ma foi contornado, graças à comuni-
cação aberta", adianta-se a diretora.

Assumir o equívoco e relatá-lo aos
seus superiores, aliás, é o primeiro
passo que deve ser seguido por to-
dos os profissionais que se encon-
trem nessa situação. "Mesmo que as
conseqüências sejam drásticas. Se a
pessoa esperar que descubram a fa-
lha e a procurem, o erro parecerá
maior. Deve-se procurar soluções e

Nascimento, da EDS:
aprendemos a lidar com gente

garantir que se empenhará em rever-
ter o problema", aconselha João Cor-
deiro, da Max RH. Segundo ele, na
maioria dos casos, quem age assim
acaba sendo perdoado.

No geral, o ser humano procura
esconder seus erros, mente, bota a
culpa nos outros. Trata-se de uma
questão cultural, que aprendemos
desde criança. "É um problema de
educação que faz parte do nosso in-
consciente coletivo, mas pode ser tra-
balhado. Amadurecer é difícil, mas
temos de ter em mente que não so-
mos infalíveis. Em vez de assumir-
mos o compromisso de sermos per-
feitos - o que é simplesmente impos-
sível -, devemos buscar o compro-
misso de fazer o melhor que estiver
em nosso alcance", destaca Isaac
Efraim. "O profissional bem-sucedi-
do é aquele entende as nuances de
seu trabalho, atingindo a melhor pro-
dutividade com menos desgaste de
energia. Ele não tem medo de errar
e, por outro lado, não se deslumbra
quando obtém êxito."
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