
Para consultor, traços pessoais negativos
podem comprometer a atuação profissional

É inegável a importância das
capacitações técnicas e funcionais
para quem quer crescer na carreira
profissional. Porém, para chegar ao
topo não basta apenas cuidar das
competências. É preciso controlar as
incompetências. O ensinamento é do
administrador Jorge Fornari Gomes,
professor de Cultura Organizacional
na Escola Superior de Propaganda
e Marketing e consultor na área
de gestão de pessoas. Para ele, o
desenvolvimento gerencial está
atrelado aos dois lados da mesma
moeda. A incompetência, explica, são
traços pessoais negativos, como medo,
vaidade, arrogância e tantas outras
coisas que "derrubam" as pessoas no

"Ele esqueceu de como se pratica o
esporte? Não. Apenas se envolveu
com besteiras que prejudicam sua
carreira e vida pessoal". O termo que
melhor define esse descompasso, diz
o consultor, é descarrilar, sair dos
trilhos.

A origem das incompetências pode
ser genética, ou seja, as pessoas
nascem com elas, ou advém de
traumas adquiridos na infância.
Podem também ser oriundas do
ambiente em que vivem ou das
culturas que lhe são impostas.
A principal conseqüência é a
infelicidade, pois não conseguem
gerenciar a si mesmas. "Muitas,
por exemplo, não se sentem bem
em ambientes políticos. Quando
estão em espaços como esses, ficam
incompetentes porque não são
capazes de serem úteis, seja pelos
rituais a que não estão acostumados,
seja por coisas que nem sempre
sabem explicar", ressaltou.

Algumas empresas suportam a
incompetência por conta dos
resultados positivos que os seus
portadores proporcionam. Em
outras palavras: as qualidades
superam os defeitos. Em ambientes
assim, a vaidade, por exemplo,
deixa de ser importante. Mas, se
ela se exarcebar em lugares pouco
dominados, é natural que todas
as qualidades individuais sejam
anuladas. "O gestor precisa ter essa
consciência e ajudar as pessoas
a gerenciar os traços pessoais
improdutivos, se possível com o

Fornari diz que entrar em
uma "roda de incompetência"
pode ser um jogo difícil de ser
vencido. Isso se dá basicamente
quando o lado emocional
começa a interferir nas



auxílio de um coaching (consultor
cujo foco é o desenvolvimento e o
autodesenvolvimento de pessoas e
de empresas, visando o crescimento
profissional), que pode entrar em
aspectos mais profundos".

De acordo com Fornari, os indivíduos
têm dois sistemas que os dirigem: o
emocional e o racional. O emocional,
diz, não tem barreiras, "permite" que
sejam cometidas várias besteiras em
seu nome. O racional, que pondera o
certo e o errado, não muda a maneira
de ser, mas favorece a possibilidade
de controle.

Mosaico
Ele lembrou que as pessoas têm
três competências que precisam
ser desenvolvidas, daí ter escrito
o livro "A terceira competência"
(Editora Qualitymark). A técnica,
que determina os conhecimentos

necessários para a atuação
profissional; a humana, que prega o
bom relacionamento, a liderança, o
trabalho em equipe; e a conceituai
ou organizacional. Essa última,
segundo Fornari, é pouco percebida
pelos líderes gerenciais, apesar
de possibilitar que se tenha uma
concepção da organização. "Muitos
levam a gestão de forma intuitiva,
quando ela deveria ser mais
parametrizada, estudada, planejada,
premeditada. Da mesma forma que
ao fazer um projeto de uma casa,
tenho de premeditar quantos andares
ela terá, qual o peso que as fundações
terão de suportar, os processos de
gestão têm de ser mais arrumados.
A terceira competência é justamente
isso. Desenvolve no gestor uma
qualidade melhor de gerenciamento",
enfatizou.

A terceira competência, segundo

Fornari, ajuda também os gestores
a entender e construir organizações.
Para isso, sugere a quem observar
uma empresa, que o faça como se
fosse um mosaico. "Como todo
mosaico, quando visto de longe
parece perfeito. É assim que as
empresas são analisadas. Mas,
quando é visto de perto, é possível
notar que faltam pedaços e as
ligações não são boas", disse, ao
ressaltar que a mesma observação
se aplica às pessoas. Entende que
todos têm um mosaico pessoal, que
precisa ser melhorado para que se
produza um efeito fotográfico mais
preciso. E concluiu: "o gestor não
é um sábio, um antropólogo, um
sociólogo. É apenas gestor que, por
ter visão fragmentada das coisas,
atua de forma intuitiva. Se conseguir
organizar melhor seu pensamento,
certamente irá fazer um trabalho
melhor".

CRA-SP PERDE O SEU PRIMEIRO
ADMINISTRADOR EMÉRITO
O Conselho Regional de
Administração de São Paulo registra,
com pesar, o falecimento de Olavo
Egydio Setúbal ocorrido em 27 de
agosto último, aos 85 anos.

Primeira personalidade a receber a
láurea de "Administrador Emérito",
concedida por este Conselho em
1982, Setúbal era dotado de forte
espírito empreendedor. Após
juntar US$ 10 mil, fundou com
um amigo a Deca, fabricante de
fechaduras e de torneiras. Em 1953,
a empresa adquiriu uma indústria
de válvulas de descarga. O sucesso
fez com que seu tio Alfredo Egydio
Souza Aranha, do qual tinha como
referência desde a morte de seus
pais, aos 14 anos, o convidasse para
dirigir o Banco Federal de Crédito

e a Companhia Ítalo-Brasileira de
Seguros Gerais, que deram origem
ao Grupo Itaú.

Setúbal dirigiu o banco entre os
anos 1964 e 1988, quando passou
a presidir a Investimentos Itausa,
holding do grupo. Foi prefeito de
São Paulo de 1975 a 1979 e uma
de suas marcas era falar frases de
efeito. Ao tomar posse disse que
"gerir São Paulo é a mesma coisa
que gerir uma Suíça e uma Biafra
ao mesmo tempo". Durante 11
meses, no governo de José Sarney,
foi Chanceler do Ministério das
Relações Exteriores.

À família Setúbal, condolências
de toda a classe profissional dos
Administradores
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