
Só aprende quem erra 
Expansión 
 
Mas ao perceber o equívoco, o melhor é encarar de frente, assumir e corrigir imediatamente.  
 
Cometer erros no trabalho é algo normal na trajetória profissional de qualquer um. Por isso, é 
preciso encará-los de frente, assumindo a responsabilidade, tomando as medidas mais 
adequadas e aprendendo com eles.  
 
Por mais que um executivo planeje sua carreira, pode achar que não está na situação que 
havia desejado ou perceber que não consegue avançar a passos tão largos quanto gostaria.  
 
Alguns exemplos de momentos em que o profissional pode sentir-se dessa maneira são: 
ingressar em uma nova empresa e perceber, logo no início, que suas expectativas serão 
frustradas; sentir ter agido de uma forma que o levou a cometer um erro grave; dar-se conta 
de que deveria ter aceitado a oferta de mudança de emprego de um headhunter, entre outras 
situações.  
 
Nesses casos, o executivo é obrigado a enfrentar a si mesmo e ao erro cometido, que além de 
afetar seu ego e sua imagem, também pode colocar em risco a boa continuidade de sua 
carreira. Como lidar com tudo isso?  
 
Depois de ingressar numa empresa e compreender que as expectativas não se cumprem, por 
exemplo, a sugestão imediata remete a uma pergunta de sentido comum. É realmente um 
erro profissional ou se está prestando mais atenção nas primeiras impressões sem se 
aprofundar na realidade da empresa? Não estará perdendo uma oportunidade de 
aprendizagem?  
 
As mudanças sempre incluem certo desconhecimento e novidades e requerem uma adaptação. 
Outro aspecto se refere à responsabilidade pelo erro. Será que o profissional não está 
abandonando ou deixando para outros o que talvez seja de sua competência? Para confirmar a 
realidade de um erro, a recomendação passa pelo diálogo com outras pessoas, que fazem 
parte do novo ambiente de trabalho. É interessante recolher toda a informação possível, sem 
fazer avaliações precipitadas.  
 
Se após esse processo de reflexão for constatado o erro profissional, o mais importante é agir 
rápido. Qualquer demora só afetará ainda mais o estado de ânimo do profissional e os 
resultados presentes e futuros. Se a decisão é desistir e buscar uma oportunidade de trabalho 
em outra empresa, não há por que perder tempo. Provavelmente, os contatos estejam ainda 
frescos e só será preciso reativá-los.  
 
Fale sobre seu equívoco, seu objetivo e sua vontade de dar a sua carreira um rumo ponderado 
e desenhado. Do contrário, se a decisão for de permanecer, deve-se levar em conta que será 
preciso dedicar-se, no mínimo, de dois a três anos para demonstrar suas realizações para os 
novos patrões.  
 
No caso de se tomar uma decisão errada, com prejuízo para os resultados e para a imagem 
pessoal, se só a própria pessoa percebeu não há que se fazer nenhuma pergunta sobre a 
oportunidade de agir ou não. Uma vez convencido de ter cometido um erro, a única solução é 
retificar, o que supõe refletir sobre os motivos que levaram ao erro e tomar uma decisão 
alternativa, mais madura e acertada.  
 
Se a decisão errada foi tomada durante o processo de trabalho e afetou uma terceira parte, 
tampouco há porque se questionar. O adequado é falar com a pessoa, comunicá-la sobre o 
erro, pedir desculpas, oferecer uma reparação e seguir adiante com uma nova decisão.  
 
Ao agir dessa forma, o profissional não terá de fazer a si mesmo a pergunta: "Agi da maneira 
que gostaria que outros agissem comigo?"  



Tanto se outros se deram conta do erro quanto se o superior hierárquico tenha sido 
comunicado, a única alternativa é reconhecer o erro, pedir desculpas e elaborar uma nova 
decisão. Sempre será melhor reconhecer o erro cometido que tentar escondê-lo.  
 
Em outra situação na qual pode se considerar que cometeu um erro, quando se relembra o 
motivo pelo qual não aceitou a proposta de um headhunter, provavelmente a resposta seja 
que não estava preparado para fazer a mudança.  
 
Se esse for o caso, não há porque se preocupar, o melhor é contatar o headhunter, contar 
porque mudou de idéia e pedir ajuda e conselho. Paralelamente, é bom começar a buscar 
emprego.  
 
Seja qual for a situação, o mais importante, é não se esquecer de que cometer erros é comum 
e no âmbito profissional não poderia ser diferente. Em todos os casos, a melhor orientação 
possível é não ficar paralisado nem pelo erro nem por suas conseqüências. A postura mais 
simples a ser adotada é reconhecer e seguir em frente. Os erros são oportunidades para fazer 
as coisas melhor no futuro. Só quem comete erros pode aprender algo novo e se desenvolver. 
As únicas perguntas que não podem deixar de ser feitas são: "Quais foram as causas?" e 
"Quais são os elementos que permitirão não voltar a equivocar-se da mesma maneira."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2007. Vida Executiva, p. C9. 
 


