
APOSTE NA PARTE CHEIA DO COPO
Parece que o mundo se especializou na falta.
Veja os médicos: tratam mais da doença do
que da saúde. Os advogados: tratam mais do
crime do que da ética. Os guardas de trân-
sito: tratam mais das penalidades do que da
educação dos motoristas ao volante. Talvez
porque acreditem que a doença é o oposto da
saúde, o crime é o oposto da ética, e a multa
é o oposto da perícia. E que, ao aprender
sobre a doença, o crime ou a contravenção,
se aprende, também, o que é saúde, ética e
aptidão. Mas se assim pensam, estão todos
enganados. São coisas diferentes, de ma-
neira que a lição é sempre enviesada, não
direta e nem completa. Pode, inclusive, ser
contraproducente. A parte vazia do copo não
ensina como se faz para enchê-lo. Apenas
informa a falta. Nada diz sobre a farta.

Lido com empresas há quase 30 anos.
Descobri que aprender sobre como as em-
presas fracassam não ajuda muito a compre-
ender como as empresas prosperam. São li-
ções diferentes. Sucesso não é o oposto de

des são diferentes. E por isso que ressalto
a importância de ter um foco e de escolher
os clientes com os quais pretendemos tra-
balhar, pois nenhuma empresa ou produto
consegue satisfazer todos.

Na empresa, os líderes estão muito
mais focados nos erros do que nos acertos.
Como se os primeiros fossem inadmissí-
veis, e os segundos, nada menos que obri-
gações. Constate: erros dão mais assunto
do que acertos. Veja as pautas das reuniões
das quais participa. Verá que estão mais vol-
tadas para a resolução de problemas do que
para a produção de ideias.

Se ainda não concorda, examine os in-
dicadores de desempenho da sua empre-
sa ou qualquer outro sistema de controle
usado para medir resultados. Aposto que
avaliam mais a parte vazia do copo, os er-
ros e anomalias ou tudo que expresse im-
potência, do que os acertos ou tudo que
expresse as capacidades.

Com isso, os funcionários aprendem
muito sobre os erros e como eles funcio-
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fracasso. Está estranhando? Sempre pensou
que, na realidade, fossem mesmo antôni-
mos? Então reflita comigo.

Estudar clientes insatisfeitos não contri-
bui para melhorar a satisfação dos clientes
satisfeitos. Cada um desses grupos é bem
distinto do outro, porque suas necessida-

nam, mas continuam sem saber por que e
como fazer o certo. Tornam-se especialistas
em erros e impotência (o que não podem),
em vez de conhecer sobre a potência (o
que podem).

Potenciais humanos não são assuntos
do dia a dia. Um líder desacorçoado pode-

rá dizer: "Mas cadê esses potenciais? Onde
eles estão, que nunca se expressam? É só
ver os resultados - não demonstram que
têm talento de sobra por aqui".

Oras! Não é de estranhar... Afinal, toda
a sua atenção está viciada em captar erros,
perceber defeitos, identificar disfunções,
localizar não-conformidades, prever ano-
malias. Se algo inusitado, extravagante e
inovador aparecesse na sua frente, seria in-
capaz de notar. Mesmo que fosse a salvação
da lavoura!

Líderes também fazem parte desse mun-
do da parte vazia do copo.

A riqueza desperdiçada

Que bom se as avaliações de resulta-
dos pudessem dar pistas sobre o potencial
humano! Acontece que potenciais são abs-
trações. Não podemos vê-los. É um tipo de
estado geral ou condição existente dentro
de nós e dos outros. Como os fermentes,
que só deixam de ser quadradinhos quan-
do abertos à ação dos outros ingredientes,
com os quais interagem e contribuem para
realizar o milagre do pão.

Toda afirmação sobre o potencial é uma
suposição ou previsão. Não importa o que
alguém diz sobre os talentos ocultos de
outra pessoa, sempre será uma previsão de
como essa pessoa tende a agir e produzir
resultados. É, portanto, uma expectativa.

Como o potencial não é visível a olho
nu, todas as afirmações sobre potencial são
baseadas no que é visível: o comportamen-
to. Este é o indicador a partir do qual inferi-
mos potenciais alheios. Portanto, é sempre
uma previsão e expectativa baseada no que
essa pessoa diz ou faz.

Chegamos, portanto, no ponto. Os indi-
cadores são apenas a ponta de um iceberg,
enquanto a parte submersa é o potencial.
Se os indicadores são pensados e controla-
dos para medir a impotência é isso só que
eles captarão: o que as pessoas não podem



fazer. Mas podemos inverter o jogo. Pre-
cisamos nos aprofundar, focando a parte
submersa, em busca de pistas que mostrem
os potenciais. Aí começamos a enxergar a
riqueza, que - embora ainda escondida -
mora dentro de cada pessoa, da equipe e da
empresa como um todo.

O inundo da parte cheia

É isso: potenciais são importantes por-
que guardam em si uma imensa riqueza.
Muito das riquezas que buscamos fora da
empresa está bem lá dentro, em cada pes-
soa, que tem armazenados em seu interior
potenciais inimagináveis. Se um líder é ca-
paz de captar esse potencial, também será
capaz de captar a riqueza que isso pode ge-
rar. Se enxergar dessa maneira, poderá eli-
minar tudo o que restringe a expressão dos
potenciais e deixar que eles se expressem,
na contramão de tudo o que normalmente
faria, antes.

Uma maneira de fazer isso é substituir

cio da criatividade. Essa é uma inteligente
decisão! Incentivar a participação das pes-
soas diretamente envolvidas nos processos
de trabalho, apoiando e reforçando suas
opiniões e idéias, é outra sensata decisão!
Investir no aprendizado de líderes, para
que possam conhecer mais sobre a natu-
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medidores e indicadores, que realçam a
parte vazia e inibem a expressão dos poten-
ciais, por medidores e indicadores que re-
alçam e valorizam as potencialidades. Essa
é uma louvável decisão! Também é possível
temperar a pauta das reuniões com temas
voltados à produção de idéias e ao exercí-

reza humana e como ela funciona. Esta é
definitiva, inadiável e urgentemente a mais
sábia das decisões!

Coragem! Escolha este caminho. Pode
parecer arriscado, mas acredite: será o me-
lhor para todos e, claro, para a vida saudá-
vel da empresa. i
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