


Pergunte a qualquer empre-
sário ou alto executivo se é

importante que seus colaboradores
confiem na empresa: indubitavelmen-
te, a resposta será "sim". De fato, na
teoria, não é difícil inferir os efeitos
benéficos da confiança. Ela influi po-
sitivamente no clima organizacional,
favorece a criação de um espírito de
corpo, contribui para elevar a motiva-
ção das pessoas e concorre para o bom
desempenho individual e das equipes
de trabalho. Na prática, porém, o
estabelecimento de um espaço de con-
fiança nas empresas é desafiador, pois
o sentimento que ainda predomina na
maioria delas é o medo - e onde há
medo, não há confiança.

Se olharmos para a evolução das or-
ganizações, constataremos que o medo
tem sido usado como instrumento de
gestão. Ao longo da era industrial,
que perdurou até pouco tempo atrás,
as funções eram desempenhadas de
forma autômata pelas pessoas. Os
trabalhos, repetitivos, eram executa-
dos por meros "recursos humanos", a
quem cabia cumprir rotinas e obedecer
ordens; caso contrário, estariam sujei-
tos a penalidades. Particularmente nas
sociedades influenciadas pelos valores
judaico-cristãos, em que as pessoas
têm o sentimento de que merecerão ser
castigadas se não cumprirem o dever,
o medo de serem punidas garantia que
fizessem "a coisa certa".

Nos últimos anos, porém, a era
industrial evoluiu rapidamente para a
era do conhecimento, na qual estamos
agora. E uma das características mais
marcantes da era atual é que a realidade
do entorno é volúvel, muda constante-
mente. Para as empresas, isso implica
tecnologias que se renovam em grande
velocidade, clientes que não têm uma
relação de fidelidade com fornecedores
ou consumidores expostos a uma oferta
de produtos cada vez mais abundante
e diversificada.

O mundo muda freneticamente, e,
para acompanhar esse movimento,
as empresas não podem mais ser
sistemas fixos e de tarefas repetitivas
como foram no passado. Elas neces-
sitam que a única variável flexível do
sistema - o ser humano - opere as mu-
danças necessárias. Somente ele pode
inovar, desenvolver múltiplas formas
de realizar suas tarefas e escolher a
mais adequada a cada momento. So-
mente ele pode criar novas soluções
para novos desafios. De fato, o ser
humano criativo, flexível e proativo é
tudo de que a empresa moderna neces-
sita. Mas podem as pessoas ter essas
atitudes e comportamentos quando
têm medo? Eis a questão.

Comportamentos defensivos
O que se observa em muitas em-

presas é que continua em prática a
tradicional gestão pelo medo, e um
claro sinal disso é o uso intensivo de
mecanismos para o controle dos fun-
cionários. Operacionaliza-se o controle
por meios físicos, como sistemas ele-
trônicos de vigilância, e, principalmen-
te, pela ação da chefia, que dedica boa
parte de seu tempo a monitorar o que
os subordinados fazem ou deixam de
fazer. Outra face do controle exercido
pela empresa é a restrição à liberdade
de ação dos funcionários e a baixa
tolerância a erros. Geridas pelo medo,
as pessoas adotam uma série de com-
portamentos defensivos que conspiram
contra seu próprio desenvolvimento e
também o da organização.

Por exemplo: evitam tomar ini-
ciativas ou fazer algo diferente por
receio de errar. Aqui não estamos nos
referindo apenas aos colaboradores
da base da pirâmide corporativa, mas
também aos de estratos mais altos.
Na verdade, quanto mais elevado é
o cargo de uma pessoa, mais com-
prometedores são seus erros - logo,
maior o medo de errar.
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Outro medo bastante comum é
o de ser desvalorizado ou superado
pelos outros - o que parece mortal
no ambiente altamente competitivo
das empresas, em que todos buscam
avidamente o protagonismo. Esse
medo faz as pessoas manipularem
ou reterem informações estratégicas,
buscarem vantagens pessoais, faze-
rem intrigas e fofocas... Em muitas
empresas, depois de uma reunião,
acontece outra reunião, no corredor
ou junto à máquina do café, em
que um grupinho que participou da
primeira discute aos sussurros o que
aconteceu ou fala mal de alguém.

res experimentem, criem, cresçam,
aprendam e se integrem, o medo faz
com que eles evitem experimentar
e correr riscos, prefiram a zona
de conforto, relutem em assumir
maiores responsabilidades - enfim,
não tenham confiança em nada e em
ninguém, inclusive em si próprios.

Até quando as organizações pode-
rão sobreviver nesse cenário? Acredi-
tamos que não por muito tempo. Elas
sabem que cada vez mais precisam ser
capazes de atrair e manter em seus
quadros seres humanos interessados
em se desenvolver, abertos a novas
experiências, potencialmente inova-

Há o medo de falar sobre "de-
terminados assuntos", aspectos
da realidade da empresa que todo
mundo conhece, mas ninguém tem
coragem de debater porque se trata de
algo comprometedor ou indesejável.
Existe, até, o medo da liberdade, pois
ser livre implica assumir maiores res-
ponsabilidades. Esse receio faz mui-
tas pessoas preferirem não evoluir,
pois é mais fácil seguir as orientações
dos outros e não ter de arcar com as
conseqüências dos próprios atos.

São, enfim, muitos os medos
do ser humano, originados em seu
mais profundo interior, enraizados
em suas inseguranças e fraquezas, e
que encontram nas empresas o am-
biente propício à sua manifestação.
Isso cria um paradoxo terrível, pois
justamente quando as organizações
mais precisam que seus colaborado-

dores, comprometidos e cooperativos.
Para isso, porém, é imperativo que
abandonem o medo como instrumento
de gestão e se preocupem em criar um
ambiente de confiança.

Nessa transição do medo à confian-
ça, os líderes têm um papel fundamen-
tal. Estudos realizados em empresas de
vários países mostram que menos da
metade dos colaboradores confiam em
seus superiores, e esse quadro tem de
mudar radicalmente. Os líderes terão
de rever a maneira como exercem a
liderança, transformando conceitos e
comportamentos. Terão de ser capa-
zes de estimular a autoconfiança de
seus colaboradores e motivá-los para

o desenvolvimento pessoal. Para isso,
precisarão delegar mais, incluir a equi-
pe em projetos desafiadores, estar mais
receptivos às necessidades das pessoas,
ser mais tolerantes em relação a erros e
saber dar feedbacks construtivos, entre
outras coisas. Terão, enfim, de inspirar
confiança nos colaboradores.

Estamos falando, na verdade, de um
novo líder, disposto a compartilhar o
que sabe, que reconhece os méritos de
sua equipe e não quer os louros da glória
só para si. Tais características, embora
não sejam lembradas quando se faz a
radiografia de um líder, são justamente
as que despontam em uma pesquisa
realizada em 2002 pelo professor da
Universidade de Stanford, Jim Collins.
Ele investigou os estilos de administra-
ção e liderança e de 11 empresas que
vinham tendo ganhos consistentes na
bolsa de valores nos últimos 15 anos.
Sua conclusão, para a surpresa de muita
gente, é que os líderes dessas empresas
eram, sobretudo, humildes, low profile,
generosos, tão preocupados com o êxito
dos colaboradores quanto com o seu
próprio. Publicados no livro From Good
to Great, os resultados da pesquisa
abalam o paradigma de que o líder é a
pessoa mais brilhante e badalada da em-
presa e associa ao exercício da liderança
os atributos nunca antes considerados
da humildade e da generosidade.

Os líderes de que as empresas preci-
sam, em resumo, são os que assumem
o papel de educadores e ajudam as pes-
soas de sua equipe a superar os medos
que as retraem e limitam. Para isso, é
claro, precisam eles próprios superar
seus medos. De qualquer forma, ao
ajudarem sua equipe a se desenvolver
e aprender, estarão também se desen-
volvendo e aprendendo.
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