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REFLEXÕES SOBRE TEMAS LIGADOS À GESTÃO

Gafes em eventos
... e algumas dicas para evitá-los

Faço

Não Faço

Os outros fazem

Você sabe mesmo como
se comportar em
eventos?

O que você não tem
coragem de fazer quando
está em público?

Você observa o
comportamento de outras
pessoas em público?

EM PÚBLICO - COMPORTAMENTO

Gafes em
Eventos
GAFES são "atos e/ou palavras impensadas,
indiscretas, desastradas; ´é uma indiscrição
involuntária. Sabendo disso podemos quase
afirmar que o planeta está repleto de pessoas
que cometem gafes. Não há como negar que
cometer pequenos “deslizes” faz parte do
processo de descobrimento e de evolução
humanos. Focando a afirmação anterior e
destacando que julgar o que é ou não ético é
complexo e polêmico – tem tudo a ver com
humanidade já que ético é foro íntimo, o nosso
interesse quando decidimos elaborar este
texto, que não tem pretensão científica, foi o
de oferecer a nossa contribuição para a
reflexão acerca de alguns vícios e posturas
percebidos nos eventos que participamos ou
coordenamos. A argumentação parte, quase na
totalidade, da nossa vivência sobre o tema.
Abordaremos, ao longo do presente e em uma
leitura inicial, posturas que podem e, sempre
que possível, devem ser evitadas e
ofereceremos algumas dicas de
comportamento que, adotadas pelos
candidatos e participantes, ajudarão a
melhorar os seus resultados individuais,
contribuindo para o fortalecimento da sua
imagem profissional e alcançado os
resultados que você almeja.
Rosa Graça Domingues

VAMOS INICIAR A NOSSA AVENTURA PELO MUNDO DAS GAFES

Gafes em Eventos
ALGUNS VÍCIOS PERCEBIDOS EM
EVENTOS E ALGUMAS DICAS SOBRE O
COMPORTAMENTO ESPERADO
1 - O CANDIDATO “COM PROBLEMAS” – Algumas
pessoas, mesmo que inconscientemente, sentem
necessidade compulsiva de participar de todos os
eventos de qualificação oferecidos pela organização
e/ou pelo mercado de capacitações, mesmo que não se
identifiquem com os conteúdos a serem abordados ou
que se encontrem “atolados” em pendências e
compromissos. Inscrevem-se às vezes para se sentirem
mais seguros de que não ficarão de fora das
oportunidades que a qualificação patrocinará. Acontece
que um corpo não pode, em princípio, estar em lugares
diferentes ao mesmo tempo.

Resultado: uma vaga “reservada” para o eterno “com
problemas” significará uma vaga não ocupada na
oportunidade de capacitação.
Lembrete: o profissional que se porta dessa forma é
percebido como alguém que confunde competência com
diploma na parede e é também percebido como egoísta,
inseguro e confuso.
DICA 1 – Fazer a inscrição somente se tiver condições
de participar do evento – Verificar as agendas atual e
futura e se terá condições de participar, ressalvadas as
urgências e emergências. Ninguém tem o direito de
prejudicar outra pessoa que deseja realmente participar
e que será impedida por aquele que ocupou a vaga
mesmo sabendo que provavelmente não teria condições
de se fazer presente. É contrário à ética e certamente
manchará a sua imagem profissional.

EM PÚBLICO - COMPORTAMENTO

Gafes em
Eventos
2 - O CANDIDATO “ÚLTIMA HORA” –
Não há como ignorar as pesquisas que
afirmam que o adiamento tem ligação
íntima com o emocional do “atrasado
compulsivo”. Aqueles que sentem
necessidade frequente de adiar suas
ações devem procurar ajuda médica.
Provavelmente esta atitude está
gerando nessas pessoas ansiedade
desnecessária e causando sérios
problemas às pessoas que de alguma
forma delas dependem.
Lembrete: o profissional que sempre
se apresenta na última hora será
percebido como um profissional pouco
comprometido e “lento”, a quem não
se pode confiar atividades que
demandem velocidade na execução.
DICA 2 – Fazer tudo, quando possível,
antes do “último dia”, “última hora”,
“último minuto”... Serão melhor
avaliados por seus pares e superiores
aqueles que se anteciparem ou
conseguirem ser pontuais nas ações
que desenvolverem ou participarem,
sem se precipitarem, é claro, e
fortalecerão as imagens de pessoas
proativas, que é uma regra a serviço
da excelência gerencial, pessoal etc.

VAMOS CONTINUAR A NOSSA AVENTURA PELO MUNDO DAS GAFES

Gafes em Eventos
Eu não sabia que... Eu não sabia que...
Nada mais chato para quem coordena ou
participa de um evento como instrutor
e/ou coordenador que o participante
desinformado.
3 - O CANDIDATO "EU NÃO SABIA" - Atrapalha o
andamento das atividades com perguntas inoportunas e
algumas vezes é o responsável por dar a partida em
conflitos na sala de aula. O candidato “eu não sabia”
geralmente não reproduz o material necessário à boa
participação com antecedência, apostando na sorte de
que os organizadores vão pensar nele e o fazer. Quando
isso não acontece passa geralmente a incomodar os
demais participantes com solicitações do tipo “me
empresta... depois te devolvo”.

Justificam que estão sempre correndo para dar conta de
suas apertadas agendas, que são pessoas muito
ocupadas etc. A culpa é sempre atribuída a um
terceiro. Alguns chegam a serem agressivos.
Lembrete: o profissional “eu não sabia” projeta imagem
de baixa confiabilidade, elevado desleixo, desinformação
e oportunismo.
DICA 3 – Ler, buscar informações, estar atualizado...
Procurar saber o máximo disponível sobre o evento é a
regra: data, horário, local, acesso ao local, conteúdos a
serem abordados quando possível etc. Verificar também
se existe algum material a ser reproduzido e
providenciar com antecedência. Vale lembrar que os
candidatos bem informados terão condições melhores
para alcançarem elevados desempenho e resultados.
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