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Uma maneira de se ter sucesso em seus projetos é assumindo riscos. Mas riscos calculados, não 
riscos desnecessários. Quem nunca assume riscos tem poucas chances de se aperfeiçoar e de 
chegar a melhores resultados. Assumir riscos é um comportamento exigido de colaboradores nas 
organizações - desde que não se cometam erros. Mas como assumir riscos sem errar?  
 
A mudança é uma constante, isso já sabemos. Para que acompanhemos seu ritmo, é preciso que 
mudemos também, e isto implica em assumir riscos. Porém, as pessoas têm pouca tolerância aos 
erros, inerentes ao processo de aprendizado. Até parece que nunca erraram...  
 
Devido a este fato, vivemos arrumando justificativas e desculpas para não assumir riscos, 
procrastinando nossas decisões e deixando tudo para última hora, para, então, fazer como os 
moto boys das grandes cidades: arriscar muito além do necessário. Muitos deles pensam que são 
os donos das ruas; mas estes personagens, em seus cavalos de duas rodas, já crêem que esta é 
sua verdade: qualquer faixa é para eles. Experimente estar guiando um carro e sair um pouco 
para a esquerda... Lá vem buzina... O mesmo se passa se você sair um pouco para a direita. Eles 
fecham, cortam, exigem, reclamam, xingam, fazem gestos obscenos, não querem e não podem 
parar e nunca se sabe se vão cair ou não. Ai de você se desafiá-los! Não há trânsito que os 
segure, estão sempre passando a nosso lado quando estamos parados; Desviam o guidão de 
nossos espelhos e seguem em frente. Acham que têm todos os direitos e nenhuma obrigação.  
 
Nas empresas, tendemos a estar acomodados, o risco não nos é agradável. Mas também temos 
nossos momentos de moto boys, arriscando muito além do que deveríamos e atropelando quem 
estiver por perto. Isto normalmente acontece quando não mais podemos adiar decisões ou a 
execução delas. Nestas ocasiões, os erros são mais prováveis, justamente quando a paciência das 
outras pessoas está em seu limite porque, segundo a lei de Murphy, 90 % do trabalho levam 90 
% do tempo disponível. Os restantes 10 % do trabalho levam outros 90 % do tempo disponível, e 
o prazo explode - o que é considerado um erro grave pelos dirigentes da empresa e pelos seus 
clientes.  
 
O brasileiro pensa que sabe assumir riscos, e se gaba de assumí-los quando as situações estão 
graves. Se nos condicionássemos a assumir tais riscos antes da procrastinação, as vantagens 
seriam que não precisaríamos assumir tantos deles, driblaríamos aqueles 90 % da Lei de Murphy, 
diminuindo as incertezas, deixaríamos os dirigentes mais calmos e, consequentemente, 
chegaríamos a melhores decisões, obtendo assim resultados mais satisfatórios. Quase tudo o que 
as organizações mais querem.  
 
Em matéria de riscos, devemos ser 44 - nem 8 (procrastinação) nem 80 (síndrome de moto boy). 
Comecemos a planejar nossos riscos e vamos nos sentir melhor, reclamando menos das nossas 
organizações e dos outros.  
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