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Eu não sei se você sabe, mas o meu trabalho com carreira é 
feito para pessoas e para organizações que têm dentro de-
las pessoas com um olhar forte para a expansão de cons-

ciência sobre quem somos. 
Escolhi fazer isso há alguns anos, mesmo sabendo que falar 

sobre autoconhecimento em empresas é um desafio; sim, é difícil 
convencer você, leitor, e a empresa em que você trabalha, que sem 
saber exatamente o que é motivador para cada pessoa, o que ela 
consegue lidar e o que não consegue, o que é estressor ou encora-
jador, fica praticamente impossível construir ambientes produtivos 
que não destruam a estrutura psíquica das pessoas, enquanto elas 
entregam resultados para as organizações.

Dentre tudo que tenho visto por aí, a comunicação tem sido o 
maior dos desafios e, veja bem, não vamos nos prender a um de-
safio que considero grande, mas não o maior, que é a qualidade do 
que é comunicado para garantir que o outro escute exatamente o 
que você precisa que ele escute. 

Precisamos ir além, pois saber comunicar-se bem não pode fi-
car restrito apenas a falar e ser compreendido. Comunicação é bem 
mais que isso. Comunicar-se é colocar para fora, em palavras ou 
expressões não verbais, o que você sente, o que você precisa, e o 
problema está aqui. 

Pergunto: Você sabe identificar bem o que você precisa? As 
suas necessidades ficam carimbadas quando você dá ou recebe um  
feedback, quando você se contorce por dentro ao ver algo na  
empresa que não está alinhado aos seus valores, ou quando você 
precisa fazer algo que não concorda?

A maioria das pessoas tem um problema sério, elas ou nós, não 
sabem dizer não. Não sabemos lidar com limites; não sabemos ser 
contrariados ou frustrados; e o mais incrível disso tudo, reagimos, 
na maioria das vezes, com posturas defensivas e acreditamos pia-
mente que o outro está errado e que quer “nos prejudicar”.

Quando dói na gente, tendemos a desdenhar o outro, ou a 
sua capacidade de exercer o cargo que exerce, ao invés de olhar-
mos para dentro e pensar de forma racional: “ok, tem uma parte 
aqui que é da empresa, mas dentro do caos que me meti, qual é a  
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minha parte, onde foi que eu errei? O que posso fazer melhor?” Estas 
seriam perguntas importantes a nos fazer, a fim de progredirmos em 
nosso autoconhecimento.

Mas fazer isso só é possível quando lidamos com seres humanos ma-
duros, conscientes do seu papel, das suas expectativas e principalmente 
dos seus Gaps (pontos fracos a desenvolver) ou simplesmente limitações. 

Não sei por que, inclusive, tendemos a buscar tanto nome bonito para 
algo que é real, somos limitados e, tudo bem dizer isso, precisamos norma-
lizar o fato de que trabalhamos com pessoas e pessoas erram. Agora ao con-
trário disso, não podemos normalizar o fato das empresas esquecerem disso. 

O que eu tenho visto por aí? Muito “puff ” espalhado por empresas e 
pouca gente focada em ser suporte para acelerar o processo de desenvol-
vimento das pessoas. Meu maior receio? Que a pandemia nos leve mais 
e mais para o home-office, onde eu não vejo mais a postura das pessoas, 
onde eu vejo pouco os olhos delas, onde a gente converse pouco sobre o 
que verdadeiramente incomoda. 

Estamos no meio do desconforto buscando um jeito qualquer de sentir 
conforto, de evitar problemas e conflitos; isso tem se tornado nossa marca 
registrada. Fingimos que está tudo bem quando dizemos: “eu amadureci, 
agora não tenho mais expectativas”, ou ainda, “estou mais maduro e escolhi 
não falar mais, pois sei que a cultura nunca vai mudar”. 

A gente finge que está tudo bem, mas dentro da gente não está, sabia? 
Reflete aí. Pense um pouco na sua realidade, na empresa em que você 
trabalha, no seu time e comece a perceber mais sobre os silêncios. As pes-
soas estão surtando, elas estão cada dia mais adoecidas, as cobranças por 
resultados têm se intensificado e fica uma   falsa suposição de que quem 
precisa de ajuda pede. Não, nem sempre pede e você RH pode encurtar 
este espaço, quando aprende a escutar mais.

Sendo assim, caro leitor, meu convite é para que você pare agora e 
pense em você e em seus projetos. É para que você, leitor, que atua no 
RH das empresas pare e pense na sua prática. É para você, gestor, parar e 
pensar no seu time. É para você, CEO, Diretor ou Presidente, parar para 
pensar na cultura que você tem propagado na sua instituição. 

Somos todos parte, somos todos responsáveis. A questão é como 
reconhecer o que é meu e o que é do outro e começar hoje mesmo a 
trabalhar para fazer a diferença.              
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