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Trocar nomes de executivos importantes, aguardar um cumprimento que nunca vem, fazer piadas 
na hora errada. Cenas que poderiam estar em uma comédia pastelão são freqüentes no cotidiano 
dos executivos. Consultores lembram que errar é humano e que rir destas situações é um santo 
remédio. Mas bom senso nunca é demais. 
 
A consultora de RH da ID Projetos Educacionais, Silvina Ramal já passou por uma situação 
particularmente constrangedora. Quando era executiva de uma câmara de comércio binacional, 
organizou um almoço ao qual compareceram todos os presidentes das outras câmaras.  
 
"Meu escritório na época ficava no mesmo prédio da câmara americana. Comentei com os 
presentes que, por este motivo, aquele prédio era para pessoas especiais", lembra. Silêncio total, 
ninguém entendeu a piada.  
 
- Além disso, o presidente citado ficou me olhando de cara feia. Aprendi naquele momento que o 
melhor é não arriscar. Muitas pessoas não gostam de demonstrações de intimidade em público - 
avalia Silvina.  
 
Definir a situação como gafe já ajuda o profissional a encontrar o comportamento a ser seguido 
após o deslize, avalia Carlos Vitor Strougo, da Kadan Consultoria.  
 
"Seguindo um conselho básico, dado pela apresentadora de TV Barbara Walters, em caso de gafe, 
o melhor é pedir desculpas e não explicar, pois isto pode piorar uma situação", esclarece o 
consultor.  
 
As graduações do "mico" podem ir de uma bobagem a uma mancada mortal, passível de 
demissão. "A gafe é uma bobagem que foi pensada, mas não deveria ser dita, uma mancada", diz 
Strougo.  
 
O consultor, inclusive, tomou parte de uma situação delicada. Um e- mail enviado por ele foi 
respondido por outra pessoa, que questionava uma declaração do consultor na mensagem. O 
desavisado mandou com cópia para todos, incluindo Strougo. "O melhor, nesses casos, é pedir 
desculpas e deixar o assunto morrer."  
 
Gerente de RH da Springer Carrier, Edinei Schemes, nunca passou pela situação, mas crê que 
existem algumas gafes que seriam evitadas se o executivo estiver atento a seus passos. "Algumas 
mancadas são evitáveis, como cometer erros de português ao falar em público." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 abr. 2005, Carreiras 


