
Auto-gerência, auto-estímulo. Em busca da atitude autônoma dos colaboradores 
Wilame Amorim Lima  
 
Um dos desafios da gestão é encontrar os caminhos para fazer com que as pessoas se auto-
gerenciem e assumam responsabilidades sem a necessidade de pressões externas. Bernardo 
Toro, da fundação colombiana Avina, é um dos estudiosos deste tema e um dos defensores da 
tese de que só é possível atingir um estado de autonomia dos colaboradores por meio do 
respeito e da manutenção da ética.  
 
"Hoje, vivemos a chamada consciência heterônoma, que é a necessidade de que nossas ações 
sejam aprovadas e validadas pelo outro", explica o estudioso. O que ele propõe é a passagem 
deste modelo para uma atitude autônoma, ou seja, um estado em que cada pessoa é auto-
estimulada para seguir seus princípios éticos e cumprir com suas responsabilidades.   
 
Segundo Toro, para que esse objetivo seja cumprido, é necessário que haja o respeito das 
organizações para com seus funcionários, além de uma maior preocupação em ouvir o outro. A 
capacidade de modificar um determinado comportamento só se dá quando um lado passa a 
compreender as ações e as motivações alheias.   
 
"Precisamos compreender que as nossas palavras constroem o mundo de alguém", ressalta. O 
que isso significa? Para Toro, a realidade de cada um é estruturada na forma como essa 
pessoa compreende o mundo à sua volta. Essa compreensão se dá, principalmente, pela 
linguagem e pelas informações que são repassadas para alguém. Dessa forma, a maneira 
como a pessoa age e se comporta perante as situações depende da forma como ela aprendeu 
a lidar com esta circunstância. O estudioso dá um exemplo simples: imagine que um homem 
diz constantemente a uma mulher que a ama sem o sentir.   
 
Cada vez que faz este tipo de promessa, ele acaba estimulando o outro lado a acreditar neste 
amor. Se por acaso tudo for um embuste, então ele será responsável pela desilusão amorosa 
tanto quanto quem acreditou em suas palavras.   
 
"A ética deve ser o maior tesouro das sociedades modernas", destaca Toro, que apresentou a 
palestra "A práxis da Nova Consciência", durante o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas 
2007 (Conarh). Só é possível promover mudanças tanto dentro quanto fora das organizações 
quando se tem por base a dignidade e a consciência humana. Para atingir transformações e 
empregar pessoas que se conheçam, tenham auto-estima e autocontrole, é necessário 
promover o reconhecimento do outro e ter em mente que a empresa é responsável pelo 
mundo que seu funcionário constrói em sua mente. 
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