
Para a maioria, líder é quem tem
autoridade para comandar ou
coordenar pessoas ou, então, quem
por meio de ações e palavras exerce
influência sobre o comportamento
de outras. Mas, para o americano
Stephen M. R. Covey, um dos mais
renomados consultores mundiais em
liderança corporativa, ética e alta
performance, é mais que isso. É quem
sabe criar e inspirar confiança. "Esse
é o primeiro trabalho do líder, pois as
pessoas querem seguir gestores que
oferecem credibilidade", afirmou à
revista "Administrador Profissional",
durante sua passagem em São Paulo,
quando foi um dos destaques do
congresso "World Management
2008". Para ele, a liderança
não pode ser forjada. Deve vir
naturalmente das pessoas que, além
de competentes, saibam confiar. "É
terrível quando é feita por imposição.
A confiança tem de vir do coração,
da mente, da paixão e é esse o melhor
caminho a trilhar" enfatizou.

Autor do livro "O poder da
confiança" (Editora Campus), Covey
é defensor da tese de que esse item
seja incorporado ao mundo dos
negócios. Entende ser fundamental
que o líder saiba alinhar as práticas

sociais com os interesses financeiros
da organização. "Não acredito que
essas duas coisas sejam diferentes.
A confiança pode ser um gerador
econômico, pois quanto mais
ela é praticada, mais rápidos se
tornam os negócios, o que colabora
para a diminuição dos custos das
operações".

Para mostrar que confiança é
uma das bases do lucro, citou em
sua apresentação o exemplo do
megainvestidor americano Warren
Buffet, considerado pela revista
Forbes o homem mais rico do
mundo. Em poucas horas, concluiu
a compra de uma empresa ligada ao
grupo Wal-Mart, maior rede varejista
do mundo. De acordo com Covey, se
fossem seguidos os trâmites legais,
as negociações demorariam pelo
menos seis meses, além de dispender
milhões de dólares com advogados
e bancos, procedimentos básicos
em fusões e aquisições de empresas.
"Quando o nível de confiança é
alto, tudo caminha mais rápido",
justificou, ao lembrar que os efeitos
da confiança mútua foram vantajosos
para os dois lados. Para Buffet, que
acreditou nas informações que lhe
foram passadas, e para o Wal-Mart,



que sabia que receberia tudo o que
foi combinado.
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Covey lembrou que acreditar nas
pessoas é extremamente arriscado,
mas deixar de fazê-lo é mais ainda.
Segundo ele, em uma organização na
qual ninguém confia em ninguém,
a burocracia aumenta, as dispensas
de funcionários são inevitáveis, a
troca de fornecedores é alta e as
fraudes surgem a todo instante.
Mas, isso não quer dizer que a
confiança deva ser cega. "É preciso
saber encontrar o equilíbrio, de
forma inteligente e adequada a cada
situação" justificou. Ressaltou que
se a confiança for alta, o ambiente se
torna alegre e enriquecedor, além de
a inovação fluir melhor. "As pessoas
podem até cometer erros, que serão
compreendidas. Mas, se for baixa,
tudo é feito às escondidas, as pessoas
medem e anotam tudo. O resultado é
o baixo nível de desempenho"

De acordo com o guru, os líderes
que transmitem confiança geram
o mesmo sentimento em seus
comandados. Para ilustrar seu ponto
de vista, citou uma pesquisa realizada
nos Estados Unidos que revela que
96% dos trabalhadores engajados
confiam nos chefes, ao passo que
só 46% dos não-engajados têm o

mesmo comportamento. De forma
geral, garante Covey, o sentimento de
desconfiança em relação às empresas
é um fenômeno mundial. No Reino
Unido, por exemplo, apenas 31%
dos funcionários acreditam nos
executivos e 36% acham que os
gerentes agem com honestidade
e integridade. "O Brasil pode ser
considerado uma exceção, pois a
maior descrença é com as instituições
governamentais e a classe política",
ressaltou, ao afirmar que a baixa
confiança tem origem nos bancos
escolares. "Basta dizer que 63% dos
estudantes americanos de Direito
e Medicina e 75% dos que cursam
escolas de negócios burlam (colam)
para conseguir notas altas" revelou.

Outros dados impressionantes por
ele mencionados: a baixa confiança
gera por ano US$ 400 bilhões em
fraudes, USS 230 bilhões em tempo
perdido, US$ 50 bilhões em roubo
de identidade e US$ 37 bilhões em
encontros improdutivos. Sem contar
os valores decorrentes de conflitos,
sabotagens e escândalos corporativos.

Reciprocidade
A confiança em seus clientes foi
primordial para que um vendedor
de biscoitos e de cafés, dono de
uma "barraca" muito concorrida no
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distrito financeiro de Manhattan, em
Nova Iorque, dobrasse os lucros e
melhorasse as vendas. Seus produtos
ganharam fama pela qualidade, o
que contribuiu para o aumento da
clientela. Mas, como era sozinho,
percebeu que o principal motivo
para que o seu negócio não fosse
mais ágil estava na cobrança e na
devolução do troco aos clientes.
Percebeu, também, que a solução era
confiar. Decidiu deixar algumas notas
de baixo valor e moedas em uma
caixa, para que os próprios clientes
fizessem o pagamento e retirassem o
troco. "É claro que havia risco, mas
ele apostou na confiança mútua"
esclareceu Covey, ao afirmar que a
gratidão dos clientes pela sinceridade
neles depositada foi recompensada
com compras e gorgetas maiores. Em

suma: quando as pessoas se sentem
confiadas, passam a confiar também.

Para Covey, empresas que contam
com a desconfiança dos clientes
correm o risco de vê-los se dirigindo
aos concorrentes. Em alguns casos,
o mal é resultado da forma corno as
adversidades são expostas. Se não
forem bem conduzidas, o futuro
fica comprometido. Uma empresa
aérea, por exemplo, pode destruir a
fidelidade dos clientes se não souber
explicar com transparência as causas
de um acidente da qual foi vítima.
Há também situações em que a
reconquista é impossível. Casos de
violação de caráter e de integridade,
que resultam em desonestidade
deliberada, não só quebram a
confiança como podem decretar o

fim de sua restauração.

O ato de confiar tem a ver com
o caráter e a competência. É isso
que garante a credibilidade, o bom
julgamento, a procedência e a
relação duradoura entre a empresa
e os clientes. "É como se fosse urna
gota caindo em um lago. Quando
ela atinge a água, as ondas se
ampliam", ressaltou,-*ao fazer uma
analogia com uma árvore. A raiz,
que não é vista, representa o caráter.
O tronco, as folhas e os frutos, a
competência. "Mas não adianta ter
competência sem raiz, que a árvore
cairá. E o mesmo que um executivo
com habilidades para o cargo que
desempenha, mas que apresenta um
comportamento que o leva a não ter
credibilidade", finalizou.
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