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Por Eric Krell, da HR Magazine

Eles confiam
em você?
A confiança dos funcionários nos altos executivos
tem um enorme impacto nos negócios. E o RH tem um
papel vital no gerenciamento dessa confiança

Os funcionários de sua empre-
sa confiam na alta gestão?

Tem certeza? Essa é uma questão im-
portante, pois pesquisas recentes indi-
cam que a confiança dos funcionários
nos gestores - especialmente os sênio-
res - influencia fortemente o turnover,
a produtividade e a lucratividade.

Por exemplo, uma pesquisa de
2005 da Watson Wyatt Worldwide re-
velou que as empresas com alta inte-
gridade - uma medida baseada na
avaliação de funcionários sobre a alta
gestão no que diz respeito à coerên-
cia, comunicação e outros compor-
tamentos determinantes de confian-
ça - geram duas vezes mais retorno
financeiro (acima do custo do capi-
tal investido) do que as empresas
com baixo nível de integridade.

Esse tipo de pesquisa tem cha-
mado a atenção dos executivos, que
querem saber onde se encontram na
escala de confiança dos funcioná-
rios. Infelizmente, a resposta não é
encorajadora: as pesquisas mostram
que os executivos sêniores geral-

84 Melhor • Agosto 2006

mente têm baixa pontuação na con-
fiança dos funcionários.

Felizmente, os executivos de RH
podem contribuir porque estão dire-
tamente envolvidos com as alavan-
cas organizacionais que podem im-
pulsionar - ou quebrar - a confiança
dos colaboradores.

Alta gestão,
menor confiança

A confiança depende da percepção
dos colaboradores, que é constante-
mente recalibrada conforme as deci-
sões e os comportamentos das lide-
ranças. "Os funcionários o julgam to-
dos os dias quando você passa pelas
salas, participa de reuniões e tem en-
contros casuais no almoço", diz
Douglas Dorman, vice-presidente de
RH do Greenville Hospital System.
"Tudo isso entra na conta."

Mas as pesquisas mostram que os
executivos que estão nos níveis mais
altos não têm muito crédito junto aos
funcionários no quesito confiabilidade.
Por exemplo, um recente estudo da

Watson Wyatt WorkUSA revelou que
72% dos funcionários acreditam que
seus chefes imediatos agem com ho-
nestidade e integridade em suas ativi-
dades, mas apenas 56% acham o mes-
mo em relação à alta gestão.

Os resultados não surpreendem.
Como Dorman e outros observam, a
confiança é baseada nas interações do
dia-a-dia. "Mas a média dos funcioná-
rios não vê os líderes sêniores todos os
dias", aponta Ilene Gochman, da Wat-
son Wyatt. Por isso, os funcionários
criam percepções acerca da confia-
bilidade dos executivos "baseadas em
coisas que estão longe deles: o que eles
lêem, os vídeos das lideranças difun-
didos pela empresa e aquilo que possi-
velmente ouvem de outras pessoas."

A confiabilidade de um líder tam-
bém se apoia no fato de os funcioná-
rios acreditarem ou não que o bem-es-
tar deles é levado em consideração
quando as decisões são tomadas - uma
avaliação baseada em "100% de per-
cepção ou conjecturas", diz Ilene. "A
maneira como essas impressões são



formadas é bem parecida com o modo
como se formam as impressões sobre
os políticos ou outras figuras públicas."

Assim sendo, cada interação en-
tre um executivo sênior e a força de
trabalho representa uma oportunida-
de preciosa de construir ou quebrar
a confiança. E - o que não chega a
ser surpresa - a importância dessa in-
teração aumenta consideravelmente
quando lida com aspectos que afe-
tam o bem-estar dos funcionários.

Em um estudo de fevereiro sobre
comunicação e confiança no local de
trabalho, feito pelas empresas de pes-
quisa e consultoria Insidedge e de re-
lações públicas GolinHarris, os parti-
cipantes apontaram os cinco aspectos
mais importantes e merecedores de
discussões abertas e freqüentes: remu-

neração, incentivos e bônus; oportu-
nidades de desenvolvimento de car-
reira; cobertura de saúde; benefícios
de aposentadoria; e treinamento/de-
senvolvimento de carreira, respectiva-
mente. Essas são questões com as
quais o RH está diretamente envolvi-
do, então, faz sentido que os executi-
vos dessa área orientem e formatem a
comunicação dos executivos de uma
maneira muito semelhante a que um
assessor de imprensa gerencia o
timing, o formato e o conteúdo de um
candidato político ou de uma apari-
ção pública de uma celebridade.

Quando Ilene e seus colegas traba-
lham com os executivos sêniores para
reconstruir a confiança junto aos fun-
cionários, "muito disso tem a ver com
o tipo de conselho que eu tenho certe-

za de que um profissional de relações
públicas daria: coloque os executivos
na frente dos funcionários e se certifi-
que de que eles têm mensagens claras
e coerentes", ela reconhece.

A contribuição do RH no geren-
ciamento de tais mensagens faz sen-
tido também a partir de outra pers-
pectiva. "Todos os negócios são con-
duzidos por meio de relações, e a
confiança é a fundação para a eficá-
cia dessas relações", observa Mi-
chelle Reina, co-autora de Trust &
Betrayal in the Workplace: Building
Effective Relationships in Your Or-
ganization. "E os líderes dos negó-
cios recorrem aos líderes de RH para
serem os sustentadores e mantene-
dores da saúde das relações."

Annette Catino, presidente e CEO
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da QualCare Inc., empresa de serviços
de saúde, sabe o valor que os profis-
sionais de RH podem agregar quando
gerenciam a comunicação que influen-
cia a confiança. Annette conta plena-
mente com a vice-presidente de recur-
sos humanos, Yvonne Attala, para mol-
dar a sua comunicação com os funcio-
nários porque, ela enfatiza, Yvonne e
sua equipe têm muito mais interações
pessoais com os colaboradores.

"Quando algo importante aconte-
ce e penso que merece ser comuni-
cado, converso com a minha execu-
tiva de RH e pergunto qual a melhor
maneira de fazer isso", diz Annette.
"Em uma reunião? Por escrito? Eu
recorro a ela para realmente me aju-
dar na comunicação."

Formas para
construir confiança

Como os executivos de RH po-
dem desenvolver uma estratégia para
construir ou gerenciar confiança?
Isso começa com a definição dos va-
lores corporativos - uma tarefa que
muitas organizações já cumpriram,
como fica evidenciado pelo número
de placas orgulhosamente pendura-
das em muitos lobbies de empresas.

Mas definir os valores corpora-
tivos é apenas o primeiro passo na
geração e na manutenção da confian-
ça dos funcionários, um ponto subli-
nhado na pesquisa da Insidedge/
GolinHarris. O estudo revelou que os
empregados colocam a cultura, o es-
tilo, os valores etc. da organização

no 12° lugar na lista de itens que con-
sideram importantes e merecedores
de comunicação mais freqüente, bem
atrás das questões relacionadas ao
bem-estar deles.

Até porque, valores e cultura só
importam se forem vividos e pratica-
dos todos os dias. Se os comportamen-
tos dos gestores sêniores não susten-
tam os valores estabelecidos, a con-
fiança dos funcionários declinará.
"Em larga medida, as pessoas não re-
conhecem que não são nossos valo-
res e crenças que constróem a confian-
ça", afirma Michelle Reina, que tam-
bém é co-fundadora da consultoria
Chagnon & Reina Associates Inc. "A
única coisa que constrói confiança é
o modo como nos comportamos."

A confiança e as camadas da empresa

Um estudo de 2005 da Watson Wyatt identificou várias

correlações entre lucratividade e componentes de integri-

dade. Por exemplo, organizações com níveis altos de com-

prometimento dos funcionários geraram retornos (acima

do custo do capital investido) financeiros seis vezes maio-

res do que as empresas com baixo nível de comprometi-

mento. E empresas com uma clara linha de visão entre a

performance dos funcionários e os objetivos estratégicos

geraram retornos financeiros três vezes maiores (acima do

capital investido) do que as com fraca transparência entre

a estratégia e a performance dos funcionários.

Por outro lado, níveis baixos de confiança por parte

dos funcionários causam problemas.

Por exemplo, o mais caro sistema telefônico em pro-

gramas que envolvem ética pode se mostrar ineficaz se

os funcionários acreditarem que os executivos não darão

ouvidos às suas preocupações - ou retaliarão quem

levantá-las. Um estudo da Watson Wyatt WorkUSA mos-

trou que 77% dos empregados disseram que suas empre-

sas têm um código de ética claramente comunicado, e

62% "se sentiam encorajados" a repercutir as boas e as

más notícias às altas lideranças. Mas 52% acreditavam que

seriam rotulados como "causadores de problema" se pe-

gassem o telefone para - anonimamente, na maioria dos

casos - relatar um comportamento antiético. Desse modo,

esses programas de ética podem ser subutilizados - e os

investimentos neles perdidos - por lhes faltar o ingrediente

vital da confiança.

Os especialistas apontam que níveis baixos de confian-

ça também podem comprometer o desenvolvimento dos

negócios, desestimulando os colaboradores a apresentar

novas idéias ou soluções para problemas. Empregados que

consideram que a gestão ignora seus insights são menos

propensos a depositar suas propostas de melhorias na cai-

xa de sugestões.

Bob Rogers, presidente da DDI, diz que os problemas

a seguir são sintomas da deficiência de confiança nas or-

ganizações: baixa iniciativa; rádio-corredor atuante; alto

turnover; "fator medo" elevado entre os funcionários; bri-

gas pelo poder e comportamento defensivo.

Cada sintoma "afeta a produtividade e a performance

da empresa", nota Ilene Gochman, da Watson Wyatt. No

final das contas, empregados que passam mais tempo fo-

focando dedicam menos tempo ao trabalho.

Michelle Roccia, vice-presidente de RH da Authoria,

concorda que o baixo nível de confiança afeta a

performance. "Você notará isso pela baixa produtividade

porque os funcionários, mesmo da gestão, estão gastan-

do muito tempo falando dos outros pelas costas."

Mas onde os executivos provavelmente mais notarão
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Dessa forma, uma vez que a or-
ganização tenha identificado seus va-
lores essenciais, são necessários ou-
tros passos para assegurar que tais
valores estejam refletidos nas pala-
vras e nas ações dos altos executivos
- especialmente quando lidam com
questões relacionadas ao bem-estar
dos colaboradores.

Extraídos de insights de diversos
especialistas, os cinco passos a se-
guir podem ajudar a angariar a con-
fiança do funcionário:
• Traduzir valores em comporta-

mentos e treinar todos os funcio-
nários nesses comportamentos.

• Certificar-se de que os líderes se
comportam de maneira coerente
com os valores essenciais.

• Certificar-se de que os líderes se
comunicam de modo a sustentar
esses valores essenciais.

• Certificar-se de que os funcionários
sentem-se envolvidos nas decisões.

• Mensurar as percepções dos fun-
cionários em relação à integrida-
de de seus líderes.

Traduza e treine
Na consultoria Development

Dimensions International (DDI), to-
dos os novos colaboradores partici-
pam de um exercício de "clarifica-
ção de valores" durante a orientação.
O exercício é conduzido pelo presi-
dente da companhia, Bob Rogers,
que perpassa situações nas quais os
funcionários poderão encontrar con-

a falta de confiança é no crescimento do turnover, ela diz. E o problema pode

se agravar porque a queda na confiança pode comprometer os esforços de

recrutamento elaborado para estancar essa rotatividade. "Um profissional

de ponta não vai querer trabalhar numa organização em que não haja um

alto nível de confiança", diz Michelle. "Se uma companhia diz que quer atrair

e reter talentos, é preciso que tenha uma cultura que sustente esse objetivo.

Na minha opinião, confiança é um componente crítico desse tipo de cultura."

Os altos níveis de confiança criam efeitos positivos. Por exemplo, a taxa

de turnover é de apenas 3% na Ultimate Software, que ocupou o 12° lugar

no ranking de 2005 das Melhores Pequenas e Médias Empresas para se Tra-

balhar na América, produzido pelo Great Place to Work Institute. A vice-

presidente de pessoas, Vivian Maza, atribui o baixo turnover ao alto nível de

confiança dos funcionários.

E contar com funcionários envolvidos nos negócios, que oferecem suges-

tões e dão um pouco a mais não é problema na QualCare Inc. A presidente e

CEO Annette Catino, que recorre ao RH para ajudar na comunicação com os

funcionários, acredita que o estilo proativo da comunicação inspira os funcio-

nários a propor novas idéias e, por vezes, novas oportunidades de negócios.

"Já aconteceu de funcionários de vendas e marketing me enviarem e-mails

depois de encontrar potenciais clientes durante um piquenique em suas ho-

ras de folga", relata.

De modo geral, diz Ilene, a confiança do funcionário representa uma

valiosa "plataforma vasta de capacitações". Um benefício importante, ela

observa, é que "um líder confiável pode ajudar a empresa a atravessar

momentos mais difíceis".

Text Box
  

Text Box
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flitos de valores. "Eu acredito que a
confiança é o resultado da vivência
de seus valores", afirma.

Na prática, "viver valores" é a es-
sência de um trabalho que requer cons-
tante ajuda do RH. Michelle Roccia,
vice-presidente de RH da Authoria,
uma fornecedora de tecnologia para a
área de recursos humanos, regularmen-
te aconselha funcionários e gestores a
perguntar o que alguém quis dizer com
um determinado comentário, a esclare-
cer questões e a demonstrar confiança
quando eles pedem que alguém faça

uma tarefa. "Isso envolve estabelecer
responsabilidades e confrontar cada
parte se houver um problema", ela ex-
plica. "Isso dá muito trabalho, e nem
sempre é confortável. Nós reforçamos
que não se deve deixar um problema
seguir. Procure a pessoa e converse
com ela, pessoalmente ou por telefone
- não use e-mail para isso."

Discutir os comportamentos que
sustentam ou não os valores também
ajuda os funcionários a fundamentar
suas impressões acerca da integrida-
de da liderança. Por exemplo, um dos
valores essenciais da Benchmark
Assisted Living é "aceitar e se envol-
ver na mudança". Funcionários que
entendem esse valor estão menos pro-
pensos a questionar a integridade da
gestão quando uma decisão estratégi-
ca os tira de sua zona de conforto.

Os funcionários da Benchmark
conhecem todos os valores essenciais
da empresa porque eles são "cristali-

nos para todo mundo", diz Jill Ha-
selman, vice-presidente sênior de de-
senvolvimento organizacional e cul-
tura. "Todos estão sob as mesmas re-
gras. Quando esses valores são vivi-
dos e autenticamente respeitados, as
pessoas confiarão na organização.
Quando não são, elas não confiarão."

Seja coerente
A coerência tem a ver com o grau

com que os comportamentos dos altos
gestores se alinham com os valores e

com a percepção dos
funcionários de quão
justa é a maneira como
eles tratam sua força
de trabalho. Essa é ra-
zão pela qual a vice-

presidente de pessoas da
Ultimate Software, Vivian

Maza, se aborrece quando
os fornecedores perguntam

como podem oferecer paco-
tes de benefícios diferenciados

para os altos gestores. "Isso definiti-
vamente acaba com a confiança", ela
afirma. "Estamos todos nisso pela
mesma razão, e é por isso que não te-
mos estacionamento reservado para os
executivos ou programas de benefícios
diferentes" para a alta gestão.

Demonstrar coerência requer
muita atenção aos detalhes e perse-
verança. Empresas com liderança
"coerente" parecem envolvidas em
discussões permanentes sobre valo-
res e comportamentos. "Conversar-
mos diariamente, ou até mesmo a
cada hora, sobre nossos valores es-
senciais", diz Jill, da Benchmark.
"Contratamos, demitimos, desenvol-
vemos e crescemos baseados neles."

Essa coerência é observada no ní-
vel mais alto da organização. Em um
ponto fundamental no desenvolvimen-
to da companhia, Jill conta que o seu
CEO anunciou claramente para toda a
empresa que se comportar de acordo

com os valores da empresa sempre
supera as demandas de performance
dos negócios, se essas duas priorida-
des por ventura se conflitarem. Se um
ótimo vendedor não vive e respira os
valores essenciais da empresa, "nor-
malmente nós o removemos", diz
Haselman. "Damos uma outra chance
porque isso também é um valor. Mas
você não pode se apoiar somente na
performance dos negócios aqui."

A coerência pode ser difícil de ser
sustentada. "Os líderes,e os valores es-
tabelecidos, freqüentemente dizem:
'As pessoas são o nosso mais impor-
tante patrimônio'", observa Di Ann
Sanchez, vice-presidente de recursos
humanos do Dallas/Fort Worth (DFW)
International Airport. "Mas é a primeira
coisa que eles cortam, e simplesmente
derrubam um valor corporativo. As
empresas que cultivam a verdadeira
integridade mantêm seus valores es-
senciais intactos nas horas difíceis."

Envolva os funcionários
Especialistas relataram que os fun-

cionários que se sentem envolvidos nas
decisões que afetam seu bem-estar são
mais propensos a perceber seus líde-
res agindo com integridade. Estabele-
cer esse feeling requer um toque deli-
cado. "Descobrir como muitos funcio-
nários se envolvem e em que nível é
uma questão complexa, porém impor-
tante", diz o executivo de RH Dorman,
que observa que a complexidade tem
a ver com o tamanho do projeto ou da
mudança. Às vezes, um e-mail pode
ser suficiente; em projetos maiores,
como a construção de um novo hospi-
tal, vários funcionários das áreas mais
afetadas pelo projeto devem participar
de um comitê diretivo e fornecer relató-
rios dos progressos para suas divisões.

Esse tipo de envolvimento, em
termos de consumo de tempo, pode
ser bom para todos - como quando
os funcionários do Greenville Hos-
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pitai System ajudaram a apontar pro-
blemas de design durante o planeja-
mento do novo prédio. Caso não fos-
sem checados, esses problemas te-
riam impactado a produtividade.

Quando a Benchmark desenhou
uma nova estrutura de remune-

ração, recorreu a uma consul-
toria para descobrir o que os

funcionários queriam.
Eles responderam que

desejavam uma estrutura baseada no
mérito, e a Benchmark proporcio-
nou isso a eles.

A Ultimate Software estendeu a fa-
miliares a cobertura de seus programas
de benefícios este ano, atendendo a um
pedido dos funcionários. "No passado,
era muito fácil para nós dizer não", ex-
plica Vivian Maza. "Mas, se você bus-
ca dados e depois diz não com freqüên-
cia, os funcionários têm a sensação de
que a gestão não se importa."

Comunique plenamente
A comunicação dos executivos é a

mais arriscada, e possivelmente a mais
importante, alavanca para a construção
da confiança. O conteúdo, o timing, a
freqüência, entrega e modo de entrega
da mensagem podem afetar sensivel-
mente a percepção que as pessoas têm

Destruidores de confiança
A origem mais comum da quebra de confiança é quando os funcioná-

rios percebem seus líderes como desonestos e/ou incoerentes, segundo

a pesquisa da Watson Wyatt Worldwide.

Ilene Gochman, da Watson Wyatt, aponta que a maioria - se não todas

- das quebras de confiança variam em torno do tema de promessas não

cumpridas. Essas promessas podem ser explícitas ("Prometo que nunca

fecharemos essa unidade") ou implícita (integridade é um valor da empre-

sa, mas um alto executivo de vendas que se comporta inescrupulosamente

é perdoado porque gera resultados ou é um dos preferidos do CEO).

Percepções de "liderança desonesta" têm origem em um vasto espectro

de transgressões. Por exemplo, empregados podem ouvir mensagens sobre

a necessidade de congelar orçamentos em um período de cortes e na manhã

seguinte depararem com a entrada da empresa totalmente reformada.

"Esse tipo de coisa acontece o tempo todo", diz Ilene. "Muitas ve-

zes, os executivos são desatentos, ou dirão, 'bem, isso estava previsto

no orçamento há dois anos'. Mas para os funcionários, isso parece uma

quebra na confiança."

Di Ann Sanchez, vice-presidente de RH do Dallas/Fort Worth International

Airport, observa que os funcionários percebem os altos salários e bônus

dos executivos como uma forma de desonestidade - especialmente quan-

do sofrem reduções e cortes que afetam o seu bem-estar. "Quando cola-

boradores falam sobre integridade e ética", nota Sanchez, "o que ouço

muito é: 'Ei, eu já dei minha cota de sacrifício, quando vocês darão as suas?"

da liderança. Essa é a razão pela qual a
CEO da QualCare se junta à sua exe-
cutiva de RH para identificar quem
deve passar uma mensagem importan-
te e de que maneira isso deve ser feito.

O timing é também crucial, parti-
cularmente em segmentos - como o
de health care - no qual funcionários
trabalham no período noturno. Dorman
e sua equipe se esforçam para enviar
as notícias aos funcionários antes que
elas apareçam na mídia, o que é extre-
mamente difícil, mas vital: o estudo da
Insidedge/GolinHarris mostrou que o
noticiário é a maneira menos eficaz e
útil de se comunicar com eles.

Dorman também trabalha duro
para identificar o contexto apropria-
do da comunicação, de modo que os
funcionários, que precisam entender
como uma mudança os afetará, ob-
tenham valor a partir da informação.

É interessante que a Benchmark
Assisted Living conte "transparência
e respeito" como um de seus oito va-
lores essenciais: as duas qualidades
podem azeitar a comunicação e ame-
nizar a ferroada quando o conteúdo de
uma mensagem que vem de cima for
difícil de digerir. Parte das mensagens
da empresa para os funcionários é de
que eles podem não obter tudo o que
pedem - mas tudo o que for pedido
será levado em consideração. Isso é
duro, mas justo - e preferível numa
perspectiva de construção de confian-
ça do que criar expectativas.

Vivian acredita firmemente que
outra forma de comunicação - a feita
entre os próprios empregados -
funciona como um valioso construtor
de confiança. Ela observou que
funcionários freqüentemente repetem
histórias positivas entre si ou para
novos empregados - como o fato de
a companhia nunca ter reduzido sua
generosa cobertura de benefícios, ou
o exemplo de um empregado em difi-
culdades que recebeu um empréstimo
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pontual. "É fundamental para os no-
vos ouvirem de outros funcionários o
que fazemos por eles", diz Vivian, que
acredita que essas histórias ajudem a
fortalecer a confiança.

Medir e gerir
O impacto da construção da con-

fiança em ajudar um funcionário em
um momento de necessidade é difí-
cil de mensurar. Mas outras métricas,
como a percepção dos funcionários
em relação à integridade de seus lí-
deres, podem e devem ser feitas re-
gularmente, diz Rogers.

A cada 18 meses, a DDI realiza uma
pesquisa com funcionários que contém
questões sobre o quanto do comporta-
mento dos líderes sustentam os valo-
res da empresa. Todos os mil funcio-
nários vêem os resultados. Assim como

faz Rogers, que pede a todos os ges-
tores que identifiquem duas áreas de
melhorias - a despeito de suas pontua-
ções - dentro de um plano de melhorias
que é submetido a ele. "Você não pode
gerir o que não mede", ele acrescenta,
observando que integridade tem sido
a área com maior classificação na
maioria das pesquisas recentes.

Jill Haselman também mede a con-
fiança tomando o pulso dos funcio-
nários a respeito da integridade de
seus líderes. Ela é cuidadosa ao apon-
tar que integridade e satisfação dos
funcionários são pontos distintos.
"Um funcionário pode confiar em seu
superior, mas não gostar dele", ela
explica. Ter um relacionamento ami-
gável ajuda, mas não é necessário.

Os executivos de RH devem orien-
tar esforços na construção e recons-

trução da confiança, mas não devem
se apropriar deles, afirma Rogers.

"Isso não pode ser uma questão de
'bem, você deve se moldar ao RH'",
acrescenta Rogers. "Se [a construção
da confiança] for percebida como
dirigida pelo RH, o processo tende a
se atrofiar com o tempo." Ele acredi-
ta que executivos e gestores de linha
deveriam estabelecer sistemas de
transparência, reuniões de comitês
executivos e outros métodos para es-
clarecer a importância desse esforço.

Em outras palavras, a alta lideran-
ça deve confiar a RH o desenvolvi-
mento de estratégias de construção
da integridade e o RH deve acreditar
que a gestão irá executá-las.
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