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Superintendente executivo da Fundação Roberto Marinho, Nelson Savioli relata em livro os 
insucessos que o ajudaram a ter êxito na vida profissional.  
 
  
O superintendente executivo da Fundação Roberto Marinho, Nelson Savioli, 58 anos, era apenas 
um jovenzinho de 18 quando foi reprovado em um teste para auxiliar de escritório. Inconformado, 
ele questionou o recrutador sobre seus pontos fracos e recebeu a resposta, ainda de olhos 
estatelados: dava-se mal com números, era dispersivo e não se adaptava à rotina. Em 
contrapartida, tinha bom nível de inglês e português e criatividade. Há três anos, Savioli contou 
novamente essa história para ilustrar como uma vida bem-sucedida também é permeada por 
problemas. O tema despertou tanto interesse que ele decidiu escrever um livro, "Fracassos em 
RH" (Qualitymark Editora, 156 pág., R$ 25), com lançamento previsto para quinta-feira no 29º 
Congresso Nacional da Associação Brasileira de Recursos Humanos (Conarh).  
 
Propositalmente na contramão dos títulos do gênero, em que o termo "sucesso" quase sempre 
salta aos olhos, Savioli revela com franqueza situações críticas que enfrentou ao longo de sua 
carreira em empresas de renome: "Quis mostrar que não se ganha uma batalha importante sofrer 
reveses intermediários", diz ele, que se incomoda sobremaneira com a prática do "auto-elogio", 
onde o hino da vitória é cantado como se jamais alguém tenha desafinado.  
 
Dividido em 15 capítulos (ou cases), estão os aparentes insucessos de Savioli em empresas como 
Bosch, Johnson&Johnson, O Globo e Rhodia. Nesta última, ele enfrentou um de seus mais 
delicados desafios. À frente da gerência geral de recursos humanos, idealizou um plano de 
demissão voluntária (PDV) que tinha por objetivo deixar a empresa do tamanho que pediam as 
circunstâncias sócio-econômicas.  
 
Como o tema era novidade e a empresa vinha colhendo elogios como excelente local para 
trabalhar, ninguém acreditava que o plano fosse ter uma adesão maciça, despertando o interesse 
de 1,3 mil funcionários logo na primeira semana: "O remédio estava certo, mas a dose, errada. 
Aquilo mexeu com a auto-estima da empresa", rememora o autor, que conseguiu reverter o 
fracasso em sucesso depois de amargar duras críticas.  
 
Em outro episódio, desta vez na Bosch, a angústia foi bater à sua porta mais uma vez, quando 
perdeu o principal executivo da equipe logo na primeira semana de trabalho. Enquanto lidava com 
comentários irônicos nos bastidores, ele procurava reverter o quadro. Conseguiu, atraindo para a 
empresa uma das principais executivas que fazia parte justamente do time da empresa 
concorrente, na qual o ex-funcionário acabara de ingressar.  
 
Histórias de insucesso, continua Savioli, não ocorrem somente em postos-chave de grandes 
empresas, mas também em situações mais prosaicas da rotina profissional. Certa vez, num 
seminário, ele foi pego de calças curtas simplesmente porque o aparelho de som não funcionou. 
Na ocasião, a idéia era mostrar que até mesmo gênios como o compositor Mozart podem falhar 
em algum momento: "Eu havia checado tudo, mas não com a acuidade que deveria", ressalta. 
Nessa nova incursão pelo mundo das letras (ele também é autor de "Manual de Gestão de 
Pessoas e de Equipes"), o executivo procurou ter em conta analogias possíveis com as histórias 
reais que ilustram o último título.  
 
Ao ter coragem de expor os seus próprios erros, ele afirma que o seu maior aprendizado foi o de 
aplacar uma das piores armadilhas de um profissional, a arrogância. Das inúmeras lições 
ensinadas pelos tropeços narrados na obra, continua ele, também ficaram a certeza de se dá 
melhor quem reconhece suas limitações e gasta mais tempo na preparação do que na execução 



de um projeto. Os contratempos, segundo ele, também foram vencidos porque estava sintonizado 
com a missão e os objetivos principais da empresa; porque soube ler as linhas e entrelinhas dos 
desejos dos acionistas - muito mais relevante que o bom relacionamento entre seus pares. Dos 
tempos de menino inconformado com a recusa, ele guarda ainda a lição de que não é preciso ter 
todas as competências, mas sim aquelas que interessam ao empregador. Para ele, só está fadado 
ao fracasso quem faz questão de parecer infalível.  
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