
22 [DIRETO PARA O CEO CONFIANÇA E CREDIBILIDADE]

Tratado sobre a
reputação corporativa:

da economia à governança

POR R O B E R T O M E I R | D A N I E L D O M E N E G H E T T I

está no centro de todas as interações humanas. E o fator prin-
cipal no processo das escolhas que fazemos conscientemente.
E por causa dela que maridos escolhem esposas, empregado-
res selecionam funcionários, fiéis aderem a religiões, eleitores
votam em políticos, clientes privilegiam marcas e investido-
res valorizam companhias.

Reputação é praticamente tudo que uma empresa pode
desejar, quando se trata de ativos racionais de valor de
longo prazo. Dizemos racionais, porque, considerando os
exemplos acima, as escolhas irracionais, emotivas ou por
impulso, como é o caso de produtos e marcas desejadas a
preços extremamente mais baixos, plataformas políticas
populistas de curto prazo ou religiões que oferecem o céu
sem esforço, não podem ser consideradas escolhas equi-
libradas, por desconsiderarem atitudes fundamentais do
processo de "consumo", tais como investigação, compara-
ção e experimentação.

Keynes definiu os "espíritos animais" como a porção hu-
mana capaz de tomar decisões ilógicas, irracionais, por im-
pulso, por modismo (a chamada "tragédia dos comuns"). E
todos nós temos esses tais espíritos animais. Não é por ou-
tra razão que, de tempos em tempos, o mercado de capitais
se vê refém de bolhas ilógicas (exuberâncias
irracionais) que o levam a níveis incríveis
seguidos de tombos re-
tumbantes. A atual
crise econômica, a
bolha da internet e a
crise de 29 são exemplos
disso. Havia sim, na
base desses fenômenos,
justificativas racionais
e aparentemente lógi-
cas que levaram indi-
víduos a aderirem à

oportunidade que se batia à porta, comprando ações, fa-
zendo investimentos ou tomando empréstimos.

Explicando melhor, na economia, como em qualquer situ-
ação em que a dinâmica das relações e transações se baseia na
luta pela conquista de recursos escassos, não é possível aceitar
que todos ganhem, simultaneamente, por muito tempo. Essa
tese, vendida pelos bancos americanos, pelo governo america-
no, e comprada por todos os países do mundo, inicialmente é
reforçada pelo que chamamos de bolha da felicidade, fenômeno
que engana porque "mostra resultados" no curto prazo. Em
outras palavras, quando se começa a formar a imagem positiva
da economia - de futuros excelentes para todos - a movimenta-
ção econômica desses agentes que acreditam nessa imagem de
nirvana - traduzida em mais financiamento, crédito e consumo,
de fato eleva os níveis de atividade econômica gerando riqueza,
aumentando a produção, trazendo ganhos para diversos desses
atores - na maioria das vezes os atores do setor financeiro, como
bancos, financeiras, seguradoras, entre outros segmentos.

Ocorre que, com o tempo (e não é muito tempo), esse
sistema de alavancagem lastreado mais em boas notícias e
percepções inflacionadas (na imagem!), se esquece que sua
raiz não é sólida, mas especulativa, como um arranha-céu
que se constrói sobre a areia. Para piorar, os bancos, atores

que cedem o dinheiro para essa ciranda positiva
e fazem o sistema girar, se lastreiam uns nos

outros, o que acentua ainda
mais o processo de inter-
dependência e, portanto,
o efeito dominó. É o caso
dos cinco grandes ban-
cos de investimentos

norte-americanos. So-
mente o Goldman Sachs
hoje parece se suportar.
Soma-se a isso o fato de
que a manutenção dos



atuais padrões de consumo manti-
dos e disseminados pelo tradicional
american way of life não podem ser
replicados em uma escala global aos
chamados países emergentes, que
vêm tirando centenas de milhões
de cidadãos da linha de pobreza, e a
"inequação" macroeconômica ganha
formas e contornos.

O planeta simplesmente não tem
capacidade de continuar desperdiçando
as escassas commodities e os recursos
materiais para dar vazão aos sonhos de
consumo de consumidores emergentes.

Sob o ponto de vista empresarial,
evidencia-se uma necessidade pre-
mente da adoção de novos princípios
empresariais que visem ao equilíbrio
sustentável de nossos recursos, bem
como da qualidade de vida dos cida-
dãos. Os procedimentos corporativos
nessa área já mostram resultados na
imagem e na reputação das empresas.
Reputação tem a ver com imagem,
com confiança e credibilidade. Ima-
gem é o efeito exógeno da reputação
- ou seja, só há reputação se ele for
percebida (e precificada) por todos os
públicos externos com os quais a em-
presa se relaciona. Quando se trata de
reputação, advogar em causa própria
resulta em poucos efeitos práticos.

Já confiança e credibilidade são
ativos etéreos e altamente voláteis que
marcas, pessoas, conceitos e idéias
inspiram. São os ingredientes "reais"
da reputação. Os jornais mostram,
todos os dias, a internet evidencia,
instantaneamente, e o boca-a-boca é
fator líquido e certo. Estamos, de fato,
desconfiando de nós mesmos e essa
desconfiança no outro afeta nossa au-
toconfiança, pois "somos o outro".

Simultaneamente, inúmeros fa-
tores vêm causando um processo
inexorável de aproximação entre os
seres humanos. Isso não é bom nem
ruim. Aliás, é bom e é ruim. Fenôme-
nos como a globalização e a internet,
principalmente essa onda colaborativa
2.0 das redes sociais e comunidades,
têm causado uma redução significati-
va e irreversível nas distâncias entre as

pessoas, confrontando forçadamente
crenças, hábitos, costumes, religiões,
raças, modelos e valores de indivíduos
e de suas organizações sociais, tais como
países, Estados, cidades, bairros, comu-
nidades, empresas, clubes, entre outros
fatores. Não assusta, portanto, o enor-
me índice de conflitos, contestações e
rupturas que vivenciamos atualmente,
resultado desses casamentos muitas ve-
zes impostos goela abaixo.

Não assusta também, como resul-
tado positivo desse processo de misci-
genação de culturas, raças e verdades
entre povos e pessoas, a grandeza e di-
versidade de novos conceitos, idéias e
formas que têm emergido. A humani-
dade nunca foi tão criativa e isso é refle-
xo do choque, do cruzamento de dife-
rentes. E o resultado dessa combinação,
desse sincretismo, é a mais pura veri-
ficação da máxima (adaptada, é bem

"Bill of Rights", no contrato social
de Rousseau, na constituição ameri-
cana, no código de honra da máfia ou
na lógica das colméias.

Isso significa deixar de lado, conter,
guardar num canto escuro, um pouco
da individualidade, dos sonhos e do
instinto de cada um, já que o limite in-
dividual termina onde começa o espaço
do outro. Vale sempre ressaltar que a
maioria dos valores fundamentais ge-
ralmente é universal, como não matar,
por exemplo (se bem que alguns gru-
pos ignoram esse senso comum, cons-
truindo suas próprias regras), mas vale
lembrar também que ética e moral são
questões atreladas aos costumes e, por-
tanto, variam de grupo para grupo, de
região para região.

Se a natureza humana e, portanto,
social, é inconsistente, em quem con-
fiar, então? É de fato justificada essa

Reputação tem a ver
com imagem, com confiança

e credibilidade"
verdade!) de que "quase nada se cria de
fato; tudo se combina". O ser humano
é absolutamente dual, pois é indivíduo
e coletivo, quer ser único, mas quer, ao
mesmo tempo, ter a sensação de per-
tencer. O fenômeno social e a psique da
vida coletiva, fundamentados na neces-
sidade de procriação e de segurança e
no fenômeno da confiança nata que os
indivíduos vivos têm em seus "iguais"
são elementos que contrastam com a
necessidade egocêntrica dos indivídu-
os, agora na acepção da palavra.

Os indivíduos, na sua "versão indi-
vidual", querem se sobressair, aparecer
literalmente, pois pensam serem únicos
e querem provar e saborear isso. O pro-
blema é que para viver em sociedade
- em qualquer sociedade, o indiví-
duo deve necessariamente aprender
a conviver em sociedade. E isso sig-
nifica respeitar regras, códigos e va-
lores morais, como os refletidos no

onda geral de desconfiança? Não seria
o espelho de nossos pares uma imagem
por demais feia para que acreditemos
nela? O erro está justamente em par-
tir dessa premissa. Acreditamos que a
pergunta mais cabível é no que confiar
e não em quem confiar? Por definição (e
aceitar isso já é o primeiro passo) o ser
humano não é 100% confiável, uma vez
que traz o erro, a falha e a diversidade
dentro de sua estrutura de personali-
dade. Isso não é um defeito, aliás, isso é
bom e traz riqueza às relações humanas.

Contar com o oposto é que é um
problema. Economia não é ciência exa-
ta justamente por causa disso. O que
move o mundo são interesses e vonta-
des individuais (e, pontualmente, gru-
pais). O que a sociedade deve buscar é

, uma forma de se construir e organizar a
partir do correto entendimento da na-
tureza humana. E somente conhecendo
as falhas que se pode enfrentá-las. Não
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devemos necessariamente confiar no
outro, mas devemos, necessariamente,
confiar nos outros e no que constróem
(suas organizações, instituições etc.).

A constituição do tecido social pro-
move a redução das margens de risco
pela aproximação das decisões a partir
do conceito grupai. Aliás, é por isso
que democracia funciona (demora, mas
funciona). E por isso também que a
participação ativa individual é necessá-
ria, pois reduz a incerteza e o risco pela
discussão ou anuência às decisões.

E como isso funciona na prática?
Vejamos alguns exemplos: o princi-
pal pilar de sustentação dos bancos
é justamente a credibilidade. E por
esse motivo que o sistema permite
que desconhecidos possam negociar
e desenvolver relações comerciais
com outros desconhecidos com total
segurança. As diversas operações de
socorro e estímulo à recuperação e
normalização da atividade bancária

a membrana grupai, desestabilizan-
do momentaneamente seus sistemas,
introduzindo complexidades. Porém
essas vontades e interesses devem ser
ponderados pelo teste, pela experiên-
cia, pelo convencimento, pela prova de
valor. Isso porque, na maluca lógica do
homo sapiens, dez cérebros pensam e
decidem melhor que um, mas um cére-
bro cria, inova e rompe melhor do que
dez. Nossos regimes, políticas, insti-
tuições e organismos devem refletir a
natureza humana em seu melhor e, ao
mesmo tempo, absorver um certo ní-
vel de "pior humano", para poder nos
defender "grupo" de nós mesmos "in-
divíduo". E como o risco de envenena-
mento ou choque fatal que extirpamos
quando injetamos o veneno e criamos
anticorpos contra ele.

A sociedade é e deve se comportar
como sistema aberto. É a contínua ab-
sorção do erro pequeno que a defende
do tombo definitivo. Sob esta ótica,

terão impacto direto na preservação
das linhas de crédito e trarão resul-
tados na necessária revitalização da
credibilidade entre os agentes.

Já o pequeno negócio, que tem a
sua operação calcada na confiança e no
crédito informal para poder subsistir,
sentirá por muito mais tempos os efei-
tos da contração do crédito atual. A cre-
dibilidade dos agentes nos bancos pode
e irá ser reconstruída; já no sistema
financeiro será uma tarefa muito mais
difícil e morosa. A quem interessar, su-
gerimos a leitura do livro "A Company
of Strangers", de Paul Seabright, que
mostra que a principal razão de as pes-
soas, mesmo desconhecidas, confiarem
umas nas outras é simplesmente por-
que essa é a alternativa menos arriscada.

Por outro lado, as vontades e inte-
resses individuais podem e devem furar

quando criticamos os desatinos ou
procedimentos adotados pelos nossos
governantes, estamos, na essência,
procurando nos isentar de responsa-
bilidades nas decisões, uma vez que
temos, interiormente, a certeza de que
as decisões ou atitudes tomadas repre-
sentam a essência da realidade brasi-
leira, ou de qualquer país de regime
democrático. Somente com uma par-
ticipação ativa dos indivíduos em as-
sociações e instituições representativas
podem permiti-los pleitear interesses
ou repercutir necessidades.

Assim, não podemos confiar só em
políticos, mas em partidos e progra-
mas. Não podemos confiar só em mi-
nistros, mas em equipes de ministério
e no governo. Não podemos confiar só
em técnico de futebol, mas em time e
staff de suporte; não podemos confiar

na economia global, mas no entrelaça-
mento das economias, ou seja, no regi-
me aberto e na textura social indivíduo-
grupo, em que o todo é sempre maior
que a soma das partes e muito maior
que a ponta do iceberg (ou baluarte in-
dividual). E é isso que faz a natureza e
a sociedade evoluírem. O espaço para
o individualismo está principalmente
garantido pela confiança em si próprio.
Realizações impressionantes são alcan-
çadas pelas pessoas que confiam em si
próprias e que, ao mesmo tempo, es-
tendam seus caminhos, oportunidades
e relações no tecido social.

O ponto relevante é que esse pro-
cesso interativo ao mesmo tempo cria e
simula, aumenta e engana, aproxima e
invade. Apesar de refleti-lo, a socieda-
de e suas redes não são o ser humano,
da mesma forma que a colméia não é
a abelha. Confiar em redes é o mesmo
que confiar na sociedade e, como dis-
cutimos acima, confiemos no todo mais
que nas partes.

Voltando ao mundo corporati-
vo, qual é o impacto prático disso?
Um ponto claro é a necessidade de
revisão dos processos e filosofias de
gestão e governança corporativa. Os
mecanismos existentes para garantir
e mostrar reputação, parecem não
funcionar adequadamente.

No cenário atual, as empresas e
suas lideranças encontram-se desam-
paradas e isoladas na tomada de de-
cisões e ações que visem restaurar a
confiança dos agentes e dos mercados
em sua reputação e credibilidade. É
cada vez mais crescente a cobrança da
sociedade e da opinião pública quanto
a um maior envolvimento das compa-
nhias no bem-estar da população. Não
basta apenas se preocupar em ma-
ximizar o retorno dos investimentos
dos acionistas. É muito pouco para o
mundo moderno. As pessoas, os clien-
tes, o mercado e, sobretudo, os consu-
mídores-cidadãos, querem conhecer
a destinação dos recursos que entram
nas empresas e como eles podem fa-
zer a diferença, se bem empregados,
no mundo em que vivemos, na autos-
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sustentabilidade de nosso planeta e
na construção de um futuro melhor e
mais justo para os seres humanos.

Com a comunicação sem fronteiras
e em tempo real pelos mais modernos
meios e aparelhos que propagam a in-
formação em uma velocidade viral, as
grandes vantagens de mercado com
grandes margens de lucro em mercados
cativos tendem a desaparecer e min-
guar. Bem-vindos a uma era de compe-
tição predadora dos mais inóspitos pon-
tos do planeta, com empreendedores
movidos pelo instinto de sobrevivência
cuja contrapartida é a absoluta miséria.
Essa canibalização dos meios de produ-
ção em massa, pela exploração de mão
de obra miserável de países em busca de
padrões melhores de subsistência, torna
possível a cópia - legal ou ilegal, de pro-
dutos, serviços e modelos de negócios
vencedores, capacitando a entrada de
novos protagonistas na busca de merca-
dos em condições adversas para as em-
presas líderes, que assistem à corrosão

de suas margens, aliada à atual restrição
da oferta maciça de capital e crédito e à
própria desaceleração da economia sob
a égide de uma pretensa globalização.

Como criar novas e consistentes
vantagens competitivas com a dissemi-
nação e transcrição de todas as melhores
práticas adotadas, pela fuga incessante
dos talentos, cada vez menos leais às
empresas, é uma questão que talvez
nenhum discípulo de Michael Porter
se arrisque a responder. Outro impacto
desse cenário ocorre com muito maior
intensidade no marketing, em suas atri-
buições, expectativas e realizações.

Aparentemente, hoje as empresas
estão forçadas a administrar sua "conta
corrente diária de reputação", tanto ins-
titucional quanto de suas marcas, que
se torna negativa ou positiva em função
da resultante da somatória de opiniões,
análises, percepções e expectativas que
os diversos stakeholders da empresa,
geradores de mídia, constróem e rever-
beram de forma global e instantânea na
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chamada web 2.0 e sua blogosfera, re-
des e comunidades, além, é claro, de seu
efeito de replicação imediato nas mídias
tradicionais, como TV e rádio.

Gerenciar essa conta corrente não
é tarefa fácil, assim como não é missão
das mais tranqüilas interagir com qua-
lidade e valor com os diversos públicos
corporativos com os quais a empresa se
relaciona. Definitivamente, as empre-
sas não estão preparadas para isso, seja
por conta de seu "mind-set" e valores
estratégicos corporativos, seja por conta
de seus chassis de processos, sistemas e
arquitetura organizacional. Voltaremos
a esse tema em uma próxima edição.
Em tempo! Em julho deste ano a DOM
Strategy Partners e a Consumidor Mo-
derno divulgarão a primeira edição do
Reputation Index, índice das empresas
de melhor reputação no País.
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