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OpiniãO
Como encarar o 

erro como parte do 
processo de inovação

Há bastante tempo, 
venho falando sobre 
inovação para 
empresas de diversos 
portes e segmentos. 

Infelizmente, na esmaga-
dora maioria delas me 
deparo com um forte e 

robusto esquema que bati-
zei de “sistema imunológi-
co”. Na biologia, o sistema 
imunológico é composto por 
diferentes células, tecidos, 
órgãos e moléculas que tem 
a função de proteger o nosso 
corpo contra infecções. Nas 
empresas, percebemos uma 
série de regras, padrões 
e convenções sociais que 
visam a preservação do 
status quo.

Esse comportamento 
também é amplamente 
conhecido como Síndrome 
de Gabriela. Para quem 
é jovem demais para se 
lembrar, a novela Gabriela, 
Cravo e Canela, que foi ao 
ar na década de 70, tinha 
como protagonista uma 
personagem embalada pelo 
hit “eu nasci assim, eu cresci 
assim, eu vivi assim, eu sou 
mesmo assim, vou ser sem-
pre assim”. Mais de quatro 
décadas depois, ainda tem 
gente achando que é melhor 
deixar tudo como está. 

Por outro lado, também 
tem muita gente acreditan-
do que é preciso se abrir 
ao novo, fazer diferente, 
experimentar coisas novas. 
Fato é que nos dois grupos 
há um sentimento bastante 
preponderante: o medo de 
errar. Sophia, a robô hu-
manoide desenvolvida pela 
empresa Hanson Robotics, 
de Hong Kong, disse uma 
frase digna de filósofo em 
uma entrevista a um jorna-
lista português: “o medo é 
o assassino da mente”. Con-
sequentemente, o medo é 
também o grande assassino 
da inovação nas empresas.

Já identifiquei dezenas 
de serial killers por aí. 
Normalmente, eles estão 
sempre muito bem disfar-
çados e tendem a querer 
se passar por bons moços, 
dizendo coisas do tipo “É 
uma boa ideia, mas aqui não 
vai funcionar”, “Alguém já 
tentou isso antes?”, “Nos 
viramos bem sem isso até 
agora” e o pior de todos: 
“Conheço alguém tentou e 
foi demitido!”. Até o mais 
inovador dos inovadores 
esmoreceria com esse tipo 
de colocação.

Segundo o dicionário, 
medo significa uma espécie 
de perturbação diante da 
ideia de que se está expos-

to a algum tipo de perigo, 
que pode ser real ou não. 
Na prática, quer dizer um 
sofrimento por antecipação. 
Uma angústia que nos toma 
e paralisa pelo simples re-
ceio das consequências de 
uma atitude – ou até mesmo 
da falta dela. No caso das 
empresas, o medo mais 
comum é o de errar. Um pro-
jeto fracassado, uma ideia 
não exitosa, um produto 
que não foi um estouro de 
vendas. Nenhuma empresa 
está livre do erro. Ele faz 
parte do processo. 

Toda nova iniciativa está 
sujeita a ameaças e opor-
tunidades, a vitórias e 
derrotas, perdas e ganhos, 
sucessos e fracassos. O 
grande problema é que 
vivemos numa sociedade 
que valoriza as medalhas e 
esconde as cicatrizes, igno-
rando que são elas as gran-
des responsáveis pelo êxito. 
Estamos acostumados com 
quadros que ovacionam 
fotos dos funcionários mais 
brilhantes do mês, enquanto 
os que cometem falhas – por 
menor que sejam – têm suas 
cabeças cortadas a fim de 
servirem de exemplo aos 
demais.

Enquanto estivermos em 
ambientes que colocam os 
erros debaixo do tapete, 
tudo o que dissermos so-
bre inovação não passará 
da mais pura demagogia. 
Thomas Watson, que foi 
presidente da IBM, dizia 
que “se você quer aumen-
tar a sua taxa de sucesso, 
precisa dobrar a sua taxa de 
fracasso”. A lógica é simples. 
Se quisermos manter tudo 
do jeito que sempre foi, não 
iremos inovar e correremos 
o risco de ser sucumbi-
dos. Agora, se decidirmos 
abraçar a inovação, temos 
que estar preparados para 
correr riscos e aprender a 
lidar com os fracassos. 

Será preciso criar ambien-
tes de segurança psicológi-
ca, onde todos os indivíduos 
tenham espaço para se 
expressar e interagir com o 
grupo sem qualquer tipo de 
repressão por ideias tolas ou 
erros honestos. Precisare-
mos ressignificar o próprio 
sucesso, entendendo que 
inovação se faz muito mais 
com transpiração do que 
com inspiração. Quem não 
acerta, aprende. E segue 
muito mais forte para a 
próxima batalha. 

O impossível só existe até 
alguém provar o contrário.

(*) - É consultora de inovação na 
Palas, consultoria pioneira na ISO de 

inovação, a 56002.

Marília Cardoso (*)
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desde estágio até coordenação e supervisão. Grande parte das vagas 
são para a área de tecnologia, como desenvolvedores e especialistas em 
sistemas. A Accountfy, plataforma que desenvolveu uma metodologia 
para auxiliar a forma como as empresas dos mais diferentes setores 
administram sua governança financeira, possui dezenas de vagas abertas 
para desenvolvedores back end. Já a Iugu, plataforma de gestão e au-
tomação de pagamentos online, possui vagas para gerente de Business 
Intelligence, Supervisor de Planejamento e Projetos SC e desenvolvedor 
de Ruby (https://cubo.network/).

Guiabolso completa nove anos e atinge a marca 
de R$ 1 bilhão em crédito concedido

@No mês em que completa nove anos, o Guiabolso – plataforma que 
ajuda empresas a entrarem no Open Banking e facilita e melhora a vida 

financeira das pessoas, através de gestão, produtos e pagamentos – acaba 
de atingir a marca de R$ 1 bilhão em crédito concedido aos seus usuários, 
por meio de parceiros, ao longo deste período. O marketplace de serviços 
e soluções da fintech já originou mais de 100 mil contratos somente em 
crédito, o que ajudou muita gente a organizar as dívidas e a realizar sonhos 
e mais que dobrou o número de cartões solicitados entre o período de 
dezembro do último ano a maio de 2021 (https://www.guiabolso.com.br/). 

Digital.ai chega ao Brasil 

@Uma nova parceria estratégica traz ao Brasil, pela primeira vez, 
as soluções integradas de uma nova plataforma global de tecno-

logia com foco em desenvolvimento ágil de sistemas e aplicativos com 
qualidade, segurança e proteção de dados. A Leadcomm, empresa 
brasileira que é referência em segurança digital, foi anunciada como 
distribuidora exclusiva de todo o portfólio da Digital.ai, multinacional 
norte-americana líder global em Value Stream Management (soluções 
que geram valor aos negócios a partir do desenvolvimento de softwa-
re). A Digital.ai enxerga no mercado brasileiro um grande potencial 
de expansão em meio a um cenário de digitalização acelerada, que 
impacta negócios de vários segmentos e demanda investimentos em 
inovação, qualidade e automação de processos (leadcomm.com.br).

Adistec Brasil cresce 25% na região 
Centro-Oeste

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, registra 

um crescimento de 25% na região Centro-Oeste do país em 2020, 
sendo 18% em Brasília (DF) e 7% nas demais localidades. De acordo 
com o gerente de Canais responsável pela região, Kleber Figueira, esse 
resultado foi impulsionado pela estratégia de expansão em áreas ainda 
pouco exploradas pela distribuidora, que vem sendo executada desde o 
início da operação na região em 2017, e que foi ampliada em 2019, com a 
criação de uma unidade específica para atender as demandas do setor de 
Governo na região, seja por participações esporádicas em licitações ou 
vendas 100% via canais, que é o foco da companhia (www.adistec.com).

Vitrine virtual para projetos de interiores

@A Guararapes, referência nacional na produção de painéis de MDF, 
lança o Meu Ambiente Guararapes, um espaço virtual colaborativo 

para que profissionais das áreas de arquitetura, design de interiores e 
marcenaria possam divulgar os seus trabalhos. O site é totalmente gratuito 
e podem ser cadastrados projetos que tenham sua marcenaria desenvolvida 
com painéis de MDF da Guararapes. É uma oportunidade de exposição do 
portfólio do profissional e também dos seus dados de contato.  Para um 
trabalho ser publicado, o profissional deve acessar meuambiente.guara-
rapes.com.br, fazer um cadastro rápido e submeter suas fotos e descrição 
do projeto para aprovação. Todos os projetos passam por validação da 
equipe Guararapes, que verifica se estão dentro das normas.

Startups do Cubo Itaú possuem mais 
de 275 vagas abertas

@O Cubo Itaú o maior hub de fomento ao empreendedorismo tec-
nológico da América Latina, possui centenas de startups em seu 

ecossistema. Atualmente, há mais de 275 vagas disponíveis em diversas 
áreas de atuação em mais de 50 startups. Cerca de 16 fintechs do Cubo 
Itaú procuram mais de 70 profissionais para ocupar posições que vão 

Inteligência Emocional 
no âmbito corporativo

A Inteligência Emocional é fundamental para que empresas potencializem sua gestão, aumentando, ainda, o sucesso 
corporativo, bem como da carreira profissional

Nathália Ricchi (*)

A Inteligência Emocional (IE) é 
uma competência que vem ga-
nhando destaque no mercado 

de trabalho e no ambiente acadêmico 
durante os últimos anos. A definição 
da IE, de acordo com Daniel Goleman 
(1995), um dos escritores clássicos do 
assunto, é a capacidade de administrar 
sentimentos e auxiliar em um melhor 
convívio em sociedade. A partir disso, 
e de estudos científicos, verifica-se 
um aumento considerável no sucesso 
da empresa ou da carreira profissional 
quando se desenvolve a IE.

Alta das Soft Skills nas contratações
A partir de metodologias específicas, 

como a Medida de Inteligência Emocio-
nal (Siqueira, 1999) é possível medir o 
Quociente Emocional, hoje considerado 
mais importante que o QI, de acordo com 
estudos da CareerBuilder. Os recrutado-
res, então, têm frequentemente buscado 
pessoas que possuam Inteligência Emo-
cional em seu repertório de Soft Skills. 
A falta da IE possui maior relevância do 
que a falta de habilidades técnicas nos 
processos seletivos.

As situações adversas que ocorrem no 
âmbito corporativo podem causar diver-
sas reações por parte dos stakeholders e, 
por isso, é importante saber lidar com as 
emoções quando as adversidades acon-
tecem, pois muitas vezes o nervosismo, 
a ansiedade e o estresse fazem parte 
do repertório de emoções que surgem 
durante esses momentos. Tais emoções 
criam impulsos automáticos, portanto, 
é imprescindível saber identificá-las e 
tomar uma decisão adequada diante do 
ambiente de trabalho.

É nesse momento que podemos uti-
lizar dos benefícios da IE: processar e 
entender as emoções tanto de si quanto 
das pessoas ao redor, construindo um 
relacionamento corporativo saudável, 
auxiliando também na resolução de 
conflitos, produtividade e geração de 
resultados.

Liderança e a IE
A inteligência Emocional tornou-se 

ainda mais necessária no ambiente 
pandêmico, visto que os efeitos psico-
lógicos e físicos causados pelo contexto 
atual afetam diretamente o ambiente 
de trabalho. Nesse sentido, a Soft Skill 
é importante não só para a equipe, 

Autocontrole: autoadministração 
de emoções e sentimentos, ou seja, 
estar preparado para controlar suas 
emoções. Esse pilar trabalha não só o 
autocontrole, como também a tomada 
de decisão e como lidar com resultados 
negativos;

Empatia: sintonizar-se com o outro, 
ouvir atentamente e compreender sua 
equipe;

Sociabilidade: capacidade de gerir 
relações sociais, entender as necessi-
dades das pessoas e formular modos 
de atendê-las.

A partir desses cinco pilares e de 
experiências emocionais é possível 
aprender a controlar emoções aflitivas 
nos momentos de pressão no am-
biente corporativo, lidando de forma 
ética com os desafios. O processo de 
aprendizagem da IE contribui para um 
plano de carreira estável e influencia 
na construção das relações com o 
outro, sendo imprescindível para 
qualquer área no âmbito corporativo, 
impactando positivamente no clima 
organizacional.

Por fim, a IE auxilia não só no sucesso 
individual, como também no sucesso 
em equipe, enfrentando desafios e 
barreiras e encorajando a busca de 
soluções por meio de estratégias e 
decisões efetivas.

(*) É Analista de Recursos Humanos 
da eCOMEX-NSI.

mas, principalmente, para os líderes, 
que necessitam conciliar autocontrole, 
comunicação, influência e motivação - 
pontos estes que são imprescindíveis 
para o sucesso pessoal e profissional.

Dessa forma, os líderes emocional-
mente inteligentes possuem, então, 
maior estabilidade emocional, são mais 
eficazes no trabalho e tomam decisões 
precisas rapidamente. Junto a isso, 
possuem maior saúde mental, relacio-
namentos fortes e bem-estar físico. A 
observação do outro também permite 
que o líder delegue efetivamente tarefas 
à equipe, conhecendo os pontos fortes 
e fracos de cada indivíduo. Além disso, 
os líderes que utilizam da empatia, um 
dos pilares da IE, respondem melhor 
às emoções dos membros da equipe, 
ouvindo com atenção, compreendendo 
e atendendo necessidades.

Desenvolvimento da Inteligência 
Emocional

A IE é uma habilidade que pode ser 
desenvolvida por meio de cinco pilares, 
segundo Goleman:

Autoconsciência: trabalhar o auto-
conhecimento, ou seja, identificar os 
sentimentos para ter consciência de 
como e por que eles surgiram. Nomeá-
-los é uma forma de reconhecer o que 
eles significam para você;

Automotivação: promover ações para 
motivação a fim de enfrentar e superar 
desafios para obter realização profissio-
nal e pessoal;

Imagem de Anastasia Gepp por Pixabay

Ministérios do Turismo e da Justiça 
se reúnem com Facebook e abrem 

frente contra fraudes no setor
Os ministros do Turismo, Gilson Machado Neto, e da Justiça, 

Anderson Torres, se reuniram na última quinta-feira (27), 
por videoconferência, com representantes do Facebook e do 
Instagram para debater o combate às contas falsas nas redes 
sociais. Participaram do encontro o presidente da Resorts 
Brasil, Sergio Souza, o presidente executivo do Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Orlando de Souza; 
do diretor Financeiro da Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis – ABIH Nacional, José Odécio. Representantes do 
trade têm registrado a incidência, cada vez maior, da criação 
de perfis fakes de empresas de turismo para enganar o con-
sumidor. Após a audiência, foi decidida a elaboração de um 
grupo de trabalho para definir a estratégia de atuação.


