
Do gestor ao estagiário: 
especialistas apontam 
os principais equívocos 
cometidos no trabalho e 
como aprender com eles 



CAPA Comportamento 

odas as pessoas 
estão suscetí-
veis a cometer 
erros, inclusi-
ve no ambien-
te de trabalho. 
Essa máxima 
vale para vá-
rios elementos 

da cadeia, do estagiário ao executivo 
e, principalmente, ao dono do negó-
cio, força motriz de qualquer organi-
zação. Ninguém está livre de deslizes, 
uma vez que o fato de errar está rela-
cionado a momentos, cenários exter-
nos, concorrentes, além de aspectos 
internos como recursos disponíveis, 
processos poucos claros, estruturas 
mal organizadas, entre outros. 

Entretanto, atentar-se à inteligên-
cia comportamental, uma das ques-
tões mais relevantes no ambiente 
corporativo, é fundamental, segun-
do o diretor geral do portal de em-
pregos Trabalhando.com.br, Renato 
Grinberg. "Aliadas às competências 
técnicas e à boa realização do traba-
lho, as atitudes de um profissional 
podem levá-lo ao sucesso na carreira, 
quando bem avaliadas, ou até mesmo 
à demissão, caso este não esteja ade-
quado às regras empresariais", expli-
ca Grinberg. Para ele, um dos maiores 
erros dos funcionários é justamente 
ignorar as atitudes incorretas. "A falta 
de bom senso é extremamente preju-
dicial. É preciso prestar atenção nas 
suas possíveis falhas, ouvir os feed-
backs e buscar melhoria". 

Para o consultor em gestão de pes-
soas e orientação profissional, co-
acher gerencial e autor dos livros 
"Conseguindo Resultados através de 
Pessoas", "Futebol para Executivos" e 
"Por que alguns vendedores vendem 
mais que os outros?", Edson Rodriguez, 
o primeiro erro é escolher uma carrei-
ra errada, uma atividade que não te-
nha a ver com a vocação ou a aptidão 

do profissional, ou empreender em 
um nicho no qual não se tem expetise. 
"No momento em que o indivíduo ini-
cia sua carreira profissional, ele preci-
sa ter um norte, uma direção e o quan-
to mais acertada essa direção for, mais 
chance esse jovem profissional terá 
em ser bem sucedido. Como identifi-
car isso? Simples: descubra o que vo-
cê mais gosta de fazer e projete isso 
para dez anos à frente. Você vai con-
tinuar gostando disso com a mesma 
intensidade quando for dez anos mais 
velho? Se a resposta for 'sim', você es-
tá no caminho. Se for 'não', pense em 
outra coisa e repita o processo. Gostar 
do que faz é fundamental para adoção 
de um comportamento adequado ao 
longo da carreira", afirma Rodriguez, 
que também é sócio e diretor da Your 
Life do Brasil (www.yourlife.com.br), 
empresa voltada à orientação profis-
sional via web, além de sócio e vice-
presidente da Thomas Brasil (www. 
thomasbrasil.com.br). 

o respeito deve 
partir de todos 

Para a diretora da Korum Transição 
de Carreira, Christianne Sauá Xavier, 
não pensar estrategicamente é um 
grande erro em qualquer momento 
da carreira, não apenas no começa 
da escalada profissional. "No início, 
o ideal é ter passagens rápidas pelos 
cargos ou empresas. Assim, é possí-
vel alcançar cargos gerenciais mais 
rapidamente. Ficar muitos anos no 
mesmo cargo é um erro de carreira! 
Porém, o extremo oposto também 
é ruim: ficar pouco tempo em uma 
empresa, menos de um ano, poderá 
classificar o profissional como uma 
pessoa instável. Bom senso é válido 
neste caso." 

Segundo Grinberg, da Trabalhando. 
com.br, em todos os níveis hierárqui-
cos, atitudes como chegar atrasado 
sem motivos plausíveis ou não ter 
postura adequada e respeito pelos 
demais colegas de trabalho são al-

http://www.yourlife.com.br


Paulo Ancona Lopez 
"Participei de um projeto de rees-
truturação e redesenho de proces-
sos e estrutura numa empresa do 
ramo de alimentação, na qual o 
principal entrave era um dos seus 
executivos, que em lugar de apoiar 
a modernização e as mudanças, 
lutava contra, sempre com uma 
atitude de pouco caso e de des-
crença em relação aos resultados 
e principalmente à capacidade 
que as equipes teriam em aceitar 
e implantar as mudanças. Com o 
tempo, as equipes se conscientiza-
ram da necessidade daquele proje-
to, entenderem o novo caminho e 
passaram a se dedicar e apoiar os 
trabalhos, enquanto esse executi-
vo continuava a fazer pouco caso 
de todo o esforço coletivo. Com o 
tempo, as mudanças necessárias 
ficaram claras, os caminhos para 

Sebastião de Almeida Júnior 

sua implantação também e as pes-
soas passaram a vibrar com aquilo 
tudo, participando e colaborando 
cada vez mais; menos o tal execu-
tivo. Quando tudo estava desenha-
do e iniciando-se as implantações, 
esse executivo se deu conta de 
que as,equipes não só t inham sido 
capazes de absorver as mudanças 
como as estavam implantando. 
Acabou isolado por todos, perdeu 
sua voz de comando e liderança e 
foi obrigado a repensar seu papel 
e suas atitudes. Teve a capacidade 
de reconhecer sua postura errada 
e passou a defender as implanta-
ções. Voltou a ser respeitado por 
isso, mas pagou um preço alto de 
início, que foi revertido em apren-
dizado." 

"Quando eu iniciei minha atu-
ação na área de Consultoria 
em Desenvolvimento Gerencial 
& Organizacional, fui apre-
sentado a um executivo que 
me convidou para visitar sua 
empresa. Depois de conhe-
cer sua área fabril, passamos 
pela área comercial, na qual 
o proprietário da empresa se 
encontrava naquele momen-
to. Gentilmente, convidou-
me a tomar um café em sua 
sala, onde perguntou o que 
eu achava de sua indústria. 
Achando que dificilmente eu 
teria outra chance de lhe falar, 
tomei a sua pergunta como se 
fosse uma consulta e passei a 
lhe dizer uma série de ações 
que achava que ele 'devia' 
realizar. 

Calmamente, o empresário 
me perguntou: O senhor já 
ganhou um milhão de dólares? 
Não, senhor - eu respondi. Ao 
que ele, com a mesma calma, 
concluiu: 'Pois eu já ganhei 

vários milhões e não acredito 
que o senhor deva me dizer 
o que eu devo fazer! ' A partir 
desse dia, aprendi a verificar 
se entendi adequadamente o 
que o outro disse ou pergun-
tou, antes de me posicionar ou 
responder. E mais: nunca mais 
usei a expressão 'o senhor de-
via' para quem quer que seja. 
Adotei uma postura humilde 
de quem pode fazer algumas 
recomendações quando estas 
lhe são solicitadas e somente 
as faz quando dispõe de com-
petência para colocá-las em 
prática." 



guns dor erros cometidos por diver-
sos profissionais que, dependendo 
da gravidade do caso, pode até le-
var à demissão. Nos dias atuais, em 
que o líder tem que ser o bom exem-
plo, o dono do empreendimento é o 
primeiro que precisa saber se portar 
para ganhar respeito e admiração. 

Para donos de empresas, geren-
tes e altos executivos, a pressão do 
bom comportamento é a mais in-
tensa, até porque são uma referên-
cia para os demais profissionais da 
companhia. Eles representam a em-
presa, portanto, suas atitudes devem 
estar de acordo com a filosofia dela. 
"Proibir seus colaboradores de algu-
mas atitudes e depois fazer o mesmo 
que julgou errado só porque é che-
fe tira sua credibilidade. Além disso, 
outro erro grave que pode levar à de-
missão é se exceder no uso dos re-
cursos empresariais, como usar car-
tões de crédito abusivamente, táxis 
sem necessidade, entre outros", ava-
lia Grinberg. 

Outro ponto importante é mostrar-
se flexível. "Pensar somente nos seus 
direitos e achar injusto ultrapassar 
um minuto sequer do seu horário pa-
ra realizar alguma atividade de última 
hora é uma atitude totalmente inade-
quada", alerta Grinberg. "Seria um er-
ro enorme fechar os olhos para as inú-
meras oportunidades que uma empre-
sa proporciona e se fixar somente em 
suas tarefas rotineiras. Um verdadeiro 
profissional deve aproveitar a chance 
de aprender, de colher o máximo de 
informações possíveis, sempre." 

Na fase da "estabilidade", segundo o 
consultor na Área de Desenvolvimento 
Gerencial & Organizacional e professor 
do Instituto de Economia da UNICAMP 
Sebastião de Almeida Júnior, o erro 
mais comum se constitui em acreditar 
que conquistou a verdade absoluta e 
"registrou sua propriedade no cartório 
empresarial". "Isto abre espaço para a 
estagnação e a obsolescência profissio-
nal, pois o que é competência hoje ra-
ramente continuará sendo amanhã." 



Timidez 
exagerada 
A timidez, por si só, não 
é problema e, definitiva-
mente, não interfere na 
eficiência de um pro-
fissional. Entretanto, é 
necessário se atentar aos 
excessos. A timidez não pode ser uma barreira 
na comunicação de resultados, caso contrá-
rio, pode interferir na caminhada em busca do 
sucesso. A dica é combater a timidez com a 
autoconfiança. Pessoas autoconfiantes encon-
tram mais facilidade no mundo corporativo. 
Geralmente, elas sabem o que querem e vão 
em busca de seus objetivos. 

Usar o telefone 
da empresa 
para conversas 
pessoais 
Para se ter sucesso em uma empresa, você tem 
que pensar com a cabeça da empresa, ou seja, 
como patrão e não empregado. Se fosse chefe, 
gostaria que seus funcionários usassem o telefo-
ne corporativo para conversar com amigos ou fa-
miliares o tempo todo? Apenas as emergências 
são aceitas. O restante não cabe, mesmo que 
haja tempo disponível. Além de gastar dinheiro, 
faz com que a atenção no trabalho se disperse, 
prejudicando a tarefa principal. 

Não saber se 
planejar 

o planejamento é impres-
cindível para quem almeja 
sucesso, sendo que a ascensão profissional 
necessita de organização e comprometimento. 
Um planejamento bem feito inclui Identificar 
pontos fracos, para então trabalhar mudan-
ças, e também identificar pontos fortes, para 
saber se posicionar em oportunidades em que 
obterá-valorização. É preciso ainda responder 
algumas perguntas básicas: Que potenciais 
preciso desenvolver para ocupar o cargo que 
almejo? o que a minha empresa valoriza em 
um profissional? Que passos precisarei dar 
rumo a este objetivo? As respostas normal-
mente são facilmente colhidas na dinâmica 
da rotina de trabalho, requer apenas atenção 
para percebê-las. 

Não respeitar 
os colegas de 
trabalho 
Ter inteligência comportamental é tão im-
portante quanto conhecimentos técnicos. 
Além de ter a possibilidade de ser ajuda-
do quando precisar, o bom relacionamen-
to é sinônimo de melhores resultados. 
Quem não respeita os colegas de traba-
lho vai sendo gradativamente excluído do 
grupo. Esse normalmente é um indivíduo 
que não saberá trabalhar em equipe e as-
sim também estará l imitado no seu cres-
cimento na hierarquia da empresa. 

Ser 
sempre 

do contra 
Engana-se quem 

acredita ser um pecado discordar 
das idéias dos chefes. É muito im-
portante ter opiniões diferentes, e 
feliz é o chefe que tem uma equipe 
que discorda dele, afinal, somente 
com pontos de vista diferentes que 
conseguimos enxergar a melhor 
alternativa. Divergir, no entanto, 
é algo que pede equilíbrio e senso 
crítico. Discordar é diferente de 
ser sempre do contra, sendo que o 
primeiro caso exige conhecimen-
to e boa argumentaçao. Discordar 
não significa entrar em conflitos 
desnecessários. 



Não saber 
trabalhar 
em equipe 
A colaboração é essencial para 
muitas companhias e é preciso ter 
bom relacionamento interpessoal 
para realizar tarefas que depen-
dam de mais de uma pessoa. O 
desenvolvimento da habilidade de 
trabalhar em equipe é o primeiro 
passo para a capacitação à lide-
rança. 

Mentir 
Esse é um erro grave 
e muitas vezes não é 
tolerado. Em qualquer 
âmbito da vida, a men-
tira anula a credibilidade e a confian-
ça das pessoas. Além disso, mentir 
diminui em muito a capacidade de 
liderar, uma vez que um dos pilares 
da liderança é a confiança. Se não é 
possível confiar em um determinado 
profissional, por que promovê-lo ou, 
pior, mantê-lo na empresa? 

que tem com a pessoa 
a quem se dirige e o momento. Fazer 
piadas em reuniões sérias, por exem-
plo, pode fazer com que tenham má 
impressão sobre seu profissionalismo. 
Se permitidas, as brincadeiras de-
vem ser cuidadosas não envolvendo 
contato físico, preconceitos velados, 
humilhação de um para a risada dos 
outros, entre outros. 

Uso abusivo da internet 
e redes de relacionamento 
Redes de relacionamento visam obtenção de informação, mas tam-
bém são fontes de entretenimento. Sendo assim, é possível passar 
horas.utilizando essas ferramentas sem finalidade alguma para a 
empresa. Isso causa uma falha de produtividade e distrai a atenção 
do funcionário em suas tarefas. Nas horas livres, use a internet para aprender mais sobre o 
negócio de sua empresa, sobre os concorrentes, sobre os principais clientes e, especialmen-
te, sobre quais comportamentos são mais admirados pelos colegas e líderes e como pode 
aplicá-los com sucesso. 

Não 
respeitar 
hierarquia 
Esta é uma atitu-

de que interfere diretamente na 
postura dos líderes da empresa, 
que são justamente aqueles que 
avaliam o seu trabalho. Hierarquia 
existe para que seja possível a 
organização do trabalho e das 
atividades, por isso, é Importante 
que seja observada e respeitada. 
Desrespeitá-la é desconhecer os 
mecanismos de vida em sociedade. 

Excesso de bajulação 
Há multo tempo uma figura persegue o 
mundo corporativo: o puxa-saco. Não 
há quem trabalhe e não conte uma his-
tória que envolva um bajulador. Daniela 
adverte: "Nem sempre a bajulação é 
algo positivo. Pelo contrário. Com o 
decorrer do tempo, as pessoas não vão 
querer mais a opinião desse bajulador, 
por julgá-lo sem senso crítico; portan-
to, sua opinião não deve ser levada em 
consideração". 



A boa gestão é a 
alma do negócio 

Outro fator negativo é que os erros 
de profissionais mais experientes es-
tão claramente direcionados a aspec-
tos de má gestão dos negócios. Por 
má gestão podemos entender falhas 
de planejamento, de posicionamen-
to estratégico, de definição de pro-
cessos, de informações insuficientes 
para a tomada de decisão, da não im-
plantação de indicadores de desem-
penho que balizem o gerenciamento, 
ou mesmo de inúmeros aspectos vol-
tados às equipes e às pessoas, como 
estrutura falha ou insuficiente, recur-
sos mal alocados, pessoas com perfis 
inadequados, falta de treinamento ou 
programas de capacitação. 

O empresário não pode deixar de ter 
visão estratégica, de ter a capacidade 
de "ler" o mercado, os concorrentes e 
os consumidores. Deve saber provo-
car necessidades no mercado antes 
que seus concorrentes o façam e fi-
quem com uma parcela maior do sha-
re. "Quem tem um alto cargo não po-
de se acomodar nunca em relação às 
estratégias e atualização de processos. 
Se não o fizer, os processos estarão ra-
pidamente defasados e, como conse-
quência, sua estrutura de informação 
e pessoas terá ido por água abaixo. Ele 
deve ter em mente que a cada novo 
momento do mercado ou do seu ne-
gócio é preciso ter na ponta dos dedos 
o tripé que rege o sucesso de uma em-
presa: informações, processos e pes-
soas", diz Lopez. 

Pessoal x profissional 
Um dos maiores erros dos executi-

vos está relacionado à junção indevi-
da das questões profissionais com as 
pessoais. "É evidente que os mais ex-
perientes (por terem mais idade) po-
dem enfrentar questões pessoais mais 
complicadas, ligadas, por exemplo, 
a questões financeiras, conjugais, de 



saúde e relacionadas à educação dos 
filhos. Com isso, preservar a maturi-
dade diante da combinação de pro-
blemas profissionais com problemas 
pessoais é muito mais complicado. O 
erro pode estar numa falha de dimen-
sionamento do volume e complexida-
de das atribuições de que ele é capaz 
de dar conta. E isso pode se tornar co-
mum num ambiente onde haja uma 
pressão para realizar cada vez mais 
com menos recursos", diz Sebastião 
de Almeida Júnior. 

"É importante ressaltar que não há 
problemas em consultar suas finan-

ças ou ligar para a casa uma vez ou 
outra para resolver um problema 

urgente. O que não pode é dei-
xar que isso se torne uma prá-

tica rotineira. Costumo dizer 
que bom senso é essencial 
para quem quer alcançar 
o sucesso", diz Grinberg. 
Para Rodriguez, é pre-
ciso evitar que os pro-
blemas pessoais inter-
firam nos profissionais. 
"Alguém que foi abando-
nado pelo cônjuge, por 
exemplo, e está em uma 
fase de depressão e desâ-

nimo não só irá prejudicar 
sua produtividade no traba-

lho como provavelmente po-
de descontar em pessoas que 

nem sequer sabem de seus pro-
blemas pessoais. Quando o pro-

blema é grande, é difícil deixá-lo do 
lado de fora do escritório, mas é pre-
ciso. Envolver-se em novos projetos 
pode ajudar a desviar o pensamento, 
pelo menos na hora do expediente." 

Para Sebastião, se um profissional 
já explorou o quanto pode os "erros 
dos outros", então chegou a hora de 

cometer os seus próprios. Segundo 
ele, saber identificar esse momento é 
muito importante para a carreira e a 
saúde de cada um, pois é preciso es-
tar ciente de que todo e qualquer erro 
será motivo de crítica. Quer seja a crí-
tica direta e clara, apontando um erro 
específico numa situação dada; quer 
seja a crítica feita a respeito de um 
profissional, longe de seus ouvidos 
e olhos. "Aquele que não se preparou 
estudando, experimentando e se es-
truturando enquanto indivíduo, difi-
cilmente convive de maneira equili-
brada diante de uma dose significa-
tiva de críticas e pode se transformar 
em mais uma vítima desta doença 
terrível (ainda sem vacina) chama-
da depressão. Para crescer profissio-
nalmente com seus próprios erros, é 
preciso ter progredido das experiên-
cias mais simples para as mais com-
plexas. Só a maturidade propicia esse 
tipo de aprendizado. Ninguém con-
segue completar uma maratona sem 
dedicar anos de sua vida primeiro à 
caminhada regular e, depois, a cor-
ridas freqüentes; apesar de a propa-
ganda muitas vezes sugerir um ata-
lho", conclui Sebastião. 

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, São Paulo, n. 22, p. 44-55, 2010.




