
A cada novo dia colhemos e junta-
mos informações usando nossos
cinco sentidos: visão, audição, ol-

fato, paladar e tato. Assim, a todo momen-
to, muitas informações abastecem a men-
te e ajudam a construir nossos diálogos
internos, ou seja, aquela conversação
constante no consciente e inconsciente.
A realidade é que esses diálogos internos
reforçam nossa auto-imagem (maneira
como nos enxergamos) mantendo-nos,
geralmente, numa zona de conforto, re-
guladora de nossos comportamentos, os
quais, por sua vez, acabam afetando ou
influenciando o diálogo interno. O pro-
cesso é continuamente realimentado
(veja ilustração abaixo).

Você deve estar se perguntando: "Mas
o que isso tudo tem a ver com gestão
empresarial?" Em primeiro lugar, sabe-
mos que as empresas são constituídas

por pessoas, e o que apresentamos aci-
ma é uma realidade presente em todos
os seres humanos. Em segundo lugar,
ninguém poderá negar que toda organi-
zação também desenvolve seus diálogos
internos por meio das crenças e valo-
res que constróem sua cultura e con-
seqüentemente sua auto-imagem, refle-
tida na forma como os agentes internos
e externos a vêem. Por sua vez, essa auto-
imagem vai desenvolvendo e criando
zonas de conforto que acabam fortale-
cendo um conjunto de comportamentos
(atitudes, práticas, políticas, etc.) organi-
zacionais que realimentam e consolidam
as crenças e valores.

Seja como for, não queremos entrar
no mérito de cada uma dessas questões,
mas apenas tratar daquilo que podemos
chamar de ZONAS DE CONFORTO de

muitas organizações e, assim como acon-
tece com os seres humanos, identificar
e comentar algumas delas.

Podemos dizer que as ZONAS DE
CONFORTO dentro de uma empresa
são representadas por todas as circuns-
tâncias em que se opta por manter tudo
como está sob a alegação de que não é
possível (ou não interessa) mudar, pelas
mais variadas razões.

Zona de conforto 1: A ética é praticada...
somente quando interessa
Geralmente o discurso interno é no sen-
tido de incentivo às práticas éticas, e to-
dos os gestores fazem questão de alar-
dear tal conduta junto aos funcionários,
porém são comuns:

Negociações realizadas com comprado-
res (de clientes) de caráter e conduta
duvidosos e mediante o pagamento de
"comissão" para obter alguma vantagem.

Prática de preços abusivos para clien-
tes que não pesquisam o mercado por
falta de interesse ou porque confiam no
vendedor.

Pagamento de propinas para obtenção
de "facilidades" ou outros interesses da
empresa.

No segmento gráfico: desvio na aplica-
ção do papel imune.

Zona de conforto 2: Tratamentos
diferenciados entre os funcionários
Sob a alegação de que os encargos sociais
são muito elevados, a cada dia é maior o
número de situações criadas com funcio-
nários, tais como:

Trabalhadores sem registro.
Somente parte do salário é registrado e

o restante é pago "por fora".
Pagamento de funcionário mediante

apresentação de nota fiscal de serviços de
empresa.

Departamentos que operam com fun-
cionários próprios e terceirizados.

Privilégios concedidos somente para
determinados funcionários ou funções.

Zona de conforto 3: Sem a informalidade
não sobrevivo!
As principais alegações são de que "a car-
ga tributária é muito alta" e/ou que "o
cliente só compra sem a competente do-
cumentação fiscal ou somente parte do



valor documentado. Essa é uma prática
comum em nosso mercado!"

Zona de conforto 4: Nosso mercado só compra
"preço"!
Quantas vezes você já ouviu alguém dizer:
"Em meu mercado os clientes estão preo-
cupados com preço e não exigem qualida-
de. Assim, o nível e controle que temos em
nossa fábrica está bem adequado. Além
disso, nossos problemas com qualidade
são muito pequenos! Essa é uma área com
a qual não precisamos nos preocupar!"

Zona de conforto S: Responsabilidade social
demagógica
Muito embora várias organizações pelo
mundo afora apresentem todas as carac-
terísticas de empresas socialmente res-
ponsáveis há décadas, a verdade é que os
temas "ética e responsabilidade social"
ganharam corpo e importância nos anos
90, a partir da crescente pressão exercida
pela sociedade, pelos meios de comuni-
cação, pelas ONGs e pela Igreja (princi-
palmente a Católica). Com isso, tornou-
se cada vez mais crescente o número de
empresas que sentiram a necessidade
de passar uma imagem corporativa po-
sitiva e socialmente responsável.

Assim, nos dias de hoje, independen-
temente da concepção do negócio, do pro-
duto ou serviço oferecido e da qualidade
das relações mantidas, a propaganda tor-
nou-se o meio mais fácil de construir e
oferecer ao mercado uma imagem sau-
dável e positiva. Não importa se a em-
presa produz uma arma de destruição ou
um medicamento capaz de curar uma
doença grave, um produto que pode cau-
sar um câncer ou um aparelho para a lo-
comoção de um deficiente, um serviço fi-
nanceiro que viabilize a construção de
um hospital ou facilite a "lavagem" do di-
nheiro ilícito, um produto que pode me-
xer com a personalidade e comportamen-
to de um indivíduo ou ajudar o homem a
reencontrar seu equilíbrio emocional. O
lucro — e só ele — parece continuar a ser
a essência de muitas empresas!

Zona de conforto 6: Nossos níveis de
desperdício são muito baixos!
Mesmo não mantendo qualquer contro-
le mais eficiente nos processos, muitos

gestores estão convictos de que os níveis
internos de desperdício são adequados.

Zona de conforto 7: Nossos produtos não
precisam de atualização e sempre serão
desejados pelo mercado!
Muitas empresas que tiveram a compe-
tência de desenvolver produtos que es-
tão presentes no mercado há muitos anos
geralmente acreditam (ou parecem acre-
ditar) que os mesmos são "eternos".

Zona de conforto 8: Base de fornecedores
tradicionais de matérias-primas
Empresas e/ou negócios existentes há
muitos anos geralmente possuem uma
base de fornecedores tradicionais de ma-
térias-primas, na qual as relações estão
consolidadas e as práticas são inteiramen-
te conhecidas.

Zona de conforto 9: Tratamento especial
somente para os melhores clientes
Quantas empresas constróem e/ou pros-
peram seus negócios numa base limi-
tada de clientes e para eles dispensam
tratamentos diferenciados e especiais?

Zona de conforto 10: Sabemos o que nosso
cliente quer!
Quantas empresas acreditam que conhe-
cem as necessidades dos clientes em ra-
zão de estarem presentes no mercado há
muitos anos?

Zona de conforto 11: Aqui as coisas sempre
foram assim e é por isso que continuamos
no mercado!
Diante do questionamento de por que
não se muda determinada rotina ou pro-
cedimento interno, é mais comum do que
se imagina ouvir como resposta algo pa-
recido com a expressão acima.

É bem verdade que as zonas de con-
forto citadas não estão presentes em to-
das as empresas, bem como também é
verdadeiro afirmar que existem inúme-
ras outras não mencionadas. Ao destacar
somente essas 11, queremos chamar a
atenção do prezado leitor para o fato de
que todas as empresas, independente-
mente do porte, do mercado de atuação,
de sua cultura, de seus valores e de sua
condição econômica e financeira, apre-

sentam zonas de conforto que foram cria-
das ao longo do tempo.

Se elas existem (e, acredite, em sua
empresa também existe!), é preciso insur-
gir-se contra elas ou ao menos tentar
identificá-las e avaliar, com firmeza e con-
sistência, até que ponto podem estar be-
neficiando ou influenciando no presen-
te e como poderão ajudar ou prejudicar
e comprometer o futuro da organização.

Lembre-se de que no ser humano as
zonas de conforto servem como proteção
ou justificativa para manter determina-
da situação, mas podem conduzir o indi-
víduo à acomodação, desinteresse, falta
de iniciativa e de perspectiva, bem como
a um sentimento de inferioridade e des-
crédito em si mesmo, colaborando forte-
mente para a destruição da auto-estima.

Nas organizações, os perigos das zonas
de conforto estão relacionados com:

a manutenção do status quo;
desenvolvimento de atitudes e condu-
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cres e/ou negativos.

A partir de agora, convidamos o lei-
tor a estar mais atento não apenas às
suas zonas de conforto, mas também às
de sua empresa. Não as aceite; insurja-se
contra elas, pois caso contrário as pers-
pectivas de futuro não serão nada ani-
madoras. Que você tenha muito sucesso
nessa empreitada!

complacência com resultados medío-
ciência e produtividade; e

metas pouco desafiadoras;
satisfação com níveis razoáveis de efi-

ficiências;
falsas aparências para acobertar de-

erros e perdas não significativas;

fragilização dos controles;
acomodação e aceitação de pequenos

ticas éticas "flexíveis" que geram descon-
fiança e descrédito nos funcionários, na
comunidade e demais partes externas re-
lacionadas (clientes, fornecedores, insti-
tuições financeiras, fisco, etc.);

construção de valores distorcidos e pra-

tas que privilegiam situações incapazes
de se sustentar no longo prazo;


