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P&N - Está mais difícil achar bons 

líderes nas empresas atuais? 

Amy C. Edmondson - Eu não penso 
assim. Para mim, há cada vez melhores 
líderes em potencial por aí. Há cada vez 
mais acesso a conhecimentos sobre lideran
ça e a todos os tipos de problemas que pos
sam ocorrer que os líderes precisem 
resolver. Na Harvard Business School, eu 
ensino estudantes de MBA, e nós temos 
1.800 deles e 900 novos alunos a cada ano, 
e eu consigo enxergar cada vez mais poten
cial em futuros líderes. Na verdade, o que 
ocorre é que muitas pessoas não estão dis
postas a fazer o trabalho que um líder deve 
fazer. 

P&N - Há falta de treinamento para os 

líderes de hoje em dia? 

Amy - Eu não acredito que haja falta de 
treinamento, mas também não acho que 
todos os que querem ou precisam de acesso 
a treinamentos de liderança tenham essa 
facilidade. É possível melhorar um pouco 
essa parte, disponibilizando treinamentos 
para líderes em potencial. Ainda há muito 
para melhorar nesse aspecto. 

P&N - Você defende que, desde cedo, 

somos programados para achar que errar 

é ruim. Como mudar a concepção que 

temos disso e como isso pode nos impedir 

de aprender com os erros? 

Amy - Quando eu digo que nós somos pro
gramados eu quero dizer que nós, como 
seres humanos, nosso cérebro e a sociedade 

em que vivemos nos levam a ser relutantes 
em cometer erros ou ser pegos cometendo 
erros. Mas nós podemos superar isso, e os 
líderes têm um papel muito importante 
nesse processo de superação - qualquer 
tipo de líder: pais, professores e chefes de 
empresas. O caminho para isso é quando os 
líderes falam que está tudo bem, e isso não 
deve ser dito da boca para fora. Deve deixar 
isso claro quando um colaborador comete 
algum erro, pois ele está em um território 
novo, logo, é comum cometer erros. Quan
do você nunca esteve naquele território, 
você não precisa obrigatoriamente acertar 
todas as vezes. Fugiria da questão da lógica 
imaginar que podemos fazer uma coisa 
nova, inovadora e não cometer erros. Então 
o trabalho dos líderes resume-se em alguns 
aspectos: explicar que está tudo bem quan
do as pessoas cometem erros, explicar mais 
ou menos por que aquele erro é aceitável, 
além de fazer o colaborador acreditar que 
não é o fim do mundo, e não agir de ma
neira negativa diante do acontecimento, 
não gritar ou falar que o funcionário fez um 
trabalho ruim. Se você reagir de uma 
maneira muito intensa e der bronca no 
colaborador, o dano está feito, e muitas ve
zes não tem volta. 

P&N - Quais os grandes desafios de se 

criar uma cultura de aprendizado? 

Amy - Uma cultura de aprendizado é uma 
cultora em que nós sabemos que erro e fa
lhas acontecem, e nosso trabalho é rapida
mente aprender com eles e seguir em frente. 
Uma cultura de aprendizado é também uma 
de se sentir "salvo", psicologicamente fa
lando, em que nos sentimos seguros de co
meter erros e poder pedir ajuda quando pre
ciso, de expor ideias. Isso é uma cultura de 
aprendizado. 

Assim como aprender com os erros não vem 
naturalmente, uma cultura de aprendizado 
não vem naturalmente. Crianças natural
mente aprendem com seus erros, mas con
forme passam os anos e elas vão para a es
cola, a faculdade e para o mercado de traba
lho, elas aprendem que devem ser perfeitas. 
É aí que o trabalho dos líderes entra. Mesmo 
com dificuldades, eles devem construir essa 
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cultura, o que se faz explicando primeira
mente por que ela é necessária, mostrando 
que é um território novo, desconhecido, e 
mostrando que, com ela, vem o aprendiza
do, melhoras e inovações junto com o 
desconhecido. Além, é claro, de criar fontes 
e suportes para ajudar as pessoas a se enga
jar com o comportamento de aprendizado. 
Só assim se cria uma cultora de aprendiza
do: um ambiente seguro para você cometer 
deslizes. 

P&N - Quais as características que os 

líderes mais buscam em candidatos? 

Amy - Depende de muitos fatores. Eu acho 
que a liderança pode vir de uma variedade 
de formas, não há uma forma certa, se você 
deve ser calmo, quieto, falante, alto ou 
magro. Depende muito da situação. Se eu 

que os candidatos têm falhas e adaptar-se 

a essa nova demanda? 

Amy - Sim. Todas as pessoas cometem 
erros. É claro que não se devem cometer os 
mesmos erros várias vezes. É preciso apren
der com os erros antigos, para não cometê-
los novamente, e aparecer com novos erros, 
para novos aprendizados. E assim o ciclo de 
aprendizado vai sempre se renovando. 

P&N - Em sua opinião, quais os maiores 

erros que os profissionais de gestão ou a 

própria liderança cometem na hora de 

recrutar novos profissionais? 

Amy - Um grande erro que os líderes co
metem na hora de contratar novos fun
cionários é não saber muito sobre o assunto 
ou sobre a vaga aberta para a contratação de 
um novo profissional, já que é ele que con-

P&N - Para você, como o profissional de 

RH deve se comportar na hora de dar um 

feedback para seu colaborador ou sua 

equipe? 

Amy - Ser direto, humilde, curioso e aber
to. Se eu estou lhe dando feedback, eu pre
ciso ser corajoso o suficiente para lhe falar 
o que eu penso, o que eu vejo e preciso, e 
quando isso acontece, eu preciso ser o mais 
concreto possível sobre aquilo que estou 
vendo. Mas eu também preciso ter cons
ciência de que eu posso estar errado, que eu 
posso não estar enxergando alguma coisa. 
Por isso devo expressar curiosidade, devo 
mostrar que mesmo dando feedback eu não 
estou fechado à possibilidade de que posso 
estar errado, de que não estou ajudando. O 
feedback, na verdade, precisa ser uma con
versa. Quem dá o feedback também precisa 

sou um líder de um departamento cirúrgico, 
eu devo ser sério, ter uma série de habili
dades técnicas e conseguir inspirar as pes
soas a dar o melhor de si todos os dias. Já se 
eu sou um líder de uma fábrica de brinque
dos, eu preciso ser brincalhão, divertido, 
fazer com que as pessoas deem suas ideias 
diferentes, divertidas, devo fazer com que 
elas não tenham medo de errar e aprender. 

P&N - Então não há um perfil ideal? 

Amy - Não, de maneira alguma. Há diver

sos perfis ideais para diversas áreas do 

mercado. 

P&N - Para lidar com a demanda do 

mercado, é preciso aprender a encarar 

duzirá toda a conversa. Você, como líder, 
deve saber ouvir sobre as experiências, 
analisar e fazer perguntas para aprender 
mais sobre aquele candidato. Outro erro 
clássico que os lideres cometem é ir direto 
às pessoas com mais habilidades técnicas. A 
maior parte prefere trocar atitude por habili
dades. Em muitos casos, pessoas com notas 
altas ou que têm mais habilidades não são 
tão produtivas, ativas ou energéticas quanto 
pessoas com mais atitudes e menos técni
cas. É muito melhor contratar pessoas com 
mais atitude, assim você pode depois 
ensiná-las as técnicas necessárias. Um ges
tor uma vez me disse que "é mais fácil ensi
nar habilidades para as pessoas do que ensi
nar atitude". 

"Essa é a parte 
que as pessoas 
mais se 
esquecem de 
fazer: ouvir" 

Amy C Edmondson 

receber um sobre sua performance, se está 
ajudando, se estou sabendo me comunicar e 
passar aquilo que desejo. Essa é a parte que 
as pessoas mais se esquecem de fazer: ouvir. 

P&N - Como foipra você estar na lista 

dos mais influentes pensadores da revista 

Thinkers50? 

Amy - Eu me senti muito satisfeita. Foi 
uma honra muito grande para mim ter sido 
selecionada entre os 50 pensadores mais 
influentes do mundo. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 177, p. 22-24, maio 2013.




