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As implicações da tolerância zero para restringir a aprendizagem
nas organizações
A importância da consistência filosófica na definição de metas e políticas

Uma virtude é um traço de caráter ou qualidade moral considerado bom. No mundo dos
relacionamentos, a ideia de intolerância raramente é considerada boa; quando as pessoas cometem um
erro em um relacionamento, desejam que seu parceiro seja compreensivo e compassivo. A intolerância
gera ruptura nos relacionamentos. A razão pela qual a tolerância é normalmente considerada uma
virtude é porque é uma característica necessária exigida para o movimento, maturação e aprendizagem.
A organização que entende as dimensões do que é ser humano entende que a noção de "zero" não
acomoda mudança, reflexão, reconsideração, reenquadramento ou o poder do arrependimento. O
problema com “zero” é que não há nenhum lugar para ir, nenhum movimento, o zero é absoluto.
Uma organização com uma política e meta zero tende a se concentrar na categorização dos erros, não
nos valores e atitudes que levam a eles. A ideia de zero está em contradição com a noção de “melhoria
contínua”. O engraçado sobre os defensores da intolerância é que ela sempre é considerada algo bom
para os outros.

Intolerância e Doutrinação
O oposto de uma “virtude” é um “vício”, um vício costuma estar associado a valores e ações que
acabam por desumanizar os outros. Quando não há tolerância, há conformidade e compliance, não há
imaginação fora do absoluto, essa é a posição do fundamentalista, só há preto e branco. Em um sistema
baseado no “zero”, espera-se que os humanos sejam mais parecidos com máquinas, a educação é
trocada por doutrinação, o humano é visto como a soma de entradas e saídas. Esta é a posição do
behaviorismo; alimente os regulamentos, legislações, regras e expectativas e as pessoas irão cumpri-las.
O problema é que os humanos não são máquinas, a doutrinação só é boa para autômatos.
No mundo da segurança, qualidade e segurança patrimonial, quando as apostas são altas, é
compreensível que as organizações sejam tentadas a definir metas para “zero”, ninguém quer que as
pessoas se machuquem, ninguém quer as consequências da insegurança. No entanto, o “zero” inspira
apenas pessoas perfeitas, o resto de nós é motivado pela paciência, tolerância, compreensão e vontade
de aprender e amadurecer. O verdadeiro resultado de um foco no absoluto “zero” nas organizações é
uma subcultura do cinismo, ceticismo e confusão. Cinismo, ceticismo e confusão em organizações
“brancas”, a estrutura pode parecer OK por fora, mas corrompe por dentro. A realidade é que uma
política de “zero” no final leva ao anti-aprendizado.

Tolerância e Aprendizagem
A organização que aprende e o indivíduo que aprende são capazes de transformar e mudar. Sistemas e
organizações que se concentram no preto e branco absoluto do “zero” não têm capacidade de adaptação.
Infelizmente, nesta era de tamanha complexidade em sistemas, hoje há mais necessidade de
flexibilidade, adaptação e tolerância do que nunca. A organização com sistemas complexos adaptativos
sobreviverá à turbulência da mudança e da incerteza muito melhor do que as organizações presas ao
fundamentalismo. A organização e os indivíduos que aprendem, sabem que o crescimento e o
desenvolvimento são bem-vindos, motivam-se para serem compreendidos, compreendem que a
flexibilidade e a compreensão estão presentes nos momentos em que caem, os erros são vistos como
oportunidades de aprendizagem. Esta é a melhor maneira de gerenciar o desempenho humano.



Expectativas e definição de metas para motivação e aprendizagem
É importante que as palavras e a linguagem tenham realmente um significado. Nosso uso da linguagem
é uma das principais maneiras de definir a cultura organizacional. Se as organizações usam a palavra
“zero” e tentam defini-la para significar não zero, isso acaba gerando confusão e cinismo cultural.
Retórica, política e objetivos “zero” dão a uma organização um foco na intolerância, absolutos e
desaprendizagem. Sendo assim, faz muito mais sentido que as organizações estabeleçam políticas,
lemas e metas que sejam alcançáveis   e compreendam a maneira como os humanos aprendem. A tabela a
seguir compara os dois caminhos de zero / doutrinação e tolerância / aprendizagem.

Comparando Intolerância e Doutrinação com Tolerância e Aprendizagem

Intolerância e Doutrinação Tolerância e aprendizado

Palavras-chave Zero
Cumprir
Policiamento
Regras
Conforme
Treinar

Motivação
Aprender / educar
Desenvolver
Maturidade
Crescimento
Incentivo
Propriedade
Relacionamento

Estilo de ensino Injeção Extração

Visão de Pessoas Pessoas são instrumentos e
engrenagens na máquina ou
projeto

As pessoas são complexas e
compreensivas
suas motivações e
comportamentos são
críticos no desenvolvimento da
aprendizagem e
mudança

Estratégia para Mudança Punição, autoridade e controle
para mudar a cultura

A cultura muda conforme as
pessoas desenvolvem a
propriedade de valores e são
“inspiradas”

Pergunta de foco Como as pessoas são feitas para
se comportar?

Como as pessoas aprendem e
mudam?

Visão da Cultura A cultura é definida por regras,
pouco pensamento é dado à
criação de subculturas
contraproducentes

A cultura é a expressão dos
valores subjacentes, crenças e
atitudes. Subculturas geram
congruência e mudança

Visão das Organizações Uma hierarquia tradicional com
fortes linhas de comando e
controle

As organizações são orgânicas e
uma complexidade de sistemas
inter-relacionados de
pessoas, grupos e valores



Subculturas Ressentimento oculto
Ceticismo, cinismo
As pessoas são categorizadas
como “Campeões” ou
“Desajustados”
A uniformidade é alcançada
através de
conformidade

Engajamento
Humanizado
Relacionamentos
Compreendendo a diversidade
Harmonia através da
compreensão

Visão de Segurança Obrigações de treinamento
legais
Treinar de acordo com os
regulamentos

Engajamento, pensamento
crítico e aprender o “espírito” e
os valores da Lei SST. As
pessoas seguem as regras de
segurança através da
propriedade e motivação.

Foco Essencial Os requisitos mínimos são
suficiente

Inspirando pessoas para a
excelência, além
apenas do básico para a
maturidade


