
  
 
 
 
 
 
 
EEGGOOÍÍSSMMOO  NNOO  TTRRAABBAALLHHOO  
  

uando o medo1 não é a pedra de tropeço, o egoísmo, na maioria 
das vezes, o é. As pessoas não são egoístas de propósito, é 
parte da natureza humana colocar o interesse particular em 

primeiro lugar. Se você quer ver um exemplo desse tipo de situação, 
brinque com uma criança de dois anos de idade. Ela naturalmente 
escolhe os melhores brinquedos para si e insiste em brincar do jeito 
dela. 
 

Uma maneira para vencermos nosso egoísmo natural é tentar 
ver as coisas a partir da perspectiva de outras pessoas. Conversando 
com um grupo de vendendores, Art Mortell, autor do livro “World 
class selling” [Padrão internacional de vendas], compartilhou a 
seguinte experiência: “Sempre que estou perdendo no xadrez, 
levanto-me e fico atrás de meu oponente para ver o tabuleiro da 
mesma forma que ele. Então descubro as jogadas estúpidas que fiz 
porque posso ver a partir do ponto de vista dele. O desafio do 
vendedor é ver o mundo sob a perspectiva do cliente em potencial.” 

 
Esse é o desafio para cada um de nós, não importa qual seja a 

profissão. A próxima citação nos lembra quais deveriam ser nossas 
prioridades ao lidarmos com outras pessoas: 

 
- A palavra menos importante: EU. 
- A palavra mais importante: NÓS. 
- As duas palavras mais importantes: MUITO OBRIGADO. 
- As três palavras mais importantes: TUDO É PERDOÁVEL. 
- As quatro palavras mais importantes: QUAL É A SUA OPINIÃO? 
- As cinco palavras mais importantes: VOCÊ FEZ UM GRANDE 

TRABALHO. 

                                                 
1 MEDO: O colonizador norte-americano do século XVII, William Penn, aconselhou: “Não despreze nem 
se oponha àquilo que não compreendes”. No entanto, muitas pessoas parecem fazer exatamente o 
contrário. Quando não compreendem, na maioria das vezes, reagem com medo. Uma vez que se começa a 
temer os outros, raramente se tenta vencer esses temores para aprender mais acerca deles. Isso acaba se 
tornando um ciclo vicioso. Infelizmente, o medo é palpável em determinados locais de trabalho no que se 
refere às reações dos funcionários para com seus líderes. Enquanto que, em um ambiente de trabalho 
saudável, se você não permitir que haja dúvidas e substituir o medo pela compreensão, todos poderão 
trabalhar juntos, de maneira positiva. Tudo o que as pessoas têm de fazer é seguir o conselho do ex-
presidente Harry Truman: “Quando compreendemos o ponto de vista do outro, compreendemos o que ele 
está tentando fazer, e em nove de dez vezes ele está tentando fazer o certo”. 
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- As seis palavras mais importantes: DESEJO MUITO 
COMPREENDÊ-LO COM MAIS EXATIDÃO. 
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