


Mas trair líderes não se restringe aos tempos da Roma 
Antiga. Hoje em dia, vemos exemplos cruéis bem diante 
dos nossos olhos, como o recente caso do Banco Paname-
ricano, em que Silvio Santos acabou com uma dívida de 
R$4 bilhões - ao que tudo indica, depois de uma gestão 
fraudulenta dos ex-diretores do banco, funcionários que 
detinham altos cargos de confiança no Grupo Silvio San
tos. Além de gestão fraudulenta, os crimes investigados 
nesse caso são de indução de investidor em erro, inserção 
de elemento falso em demonstrativos contábeis, formação 
de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. 

O que fazer, então, para evitar que histórias de traição 
dentro das organizações aconteçam? Aos 80 anos, Silvio 
Santos percebeu da pior maneira que é preciso ter cuidado 
com quem é contratado pela empresa e, mais que isso, 
ele aprendeu que um líder tem de manter alguns pontos 
de controle sobre o que acontece dentro da organização, 
principalmente em se tratando da área financeira. 

A mente de um traidor 
Segundo Jamil Albuquerque, terapeuta comportamental 
e consultor de empresas, autor dos livros A arte de lidar com 
pessoas e Líder com mente de mestre, é um ato de ousadia que
rer dizer exatamente o que passa na cabeça de um traidor, 
mas com certeza ele perdeu 
o senso de autoridade e seu 
senso de valores foi alterado. 
"Isso pode acontecer por vários 
motivos, por exemplo: uma 
mágoa, uma expectativa não 
atendida, uma frustração por 
uma promessa não cumprida. 
Ou seja, sempre será por um 
desejo não aparente de dar o 
troco. Mas, como na vida não 
existe ação sem reação, prova
velmente esse líder também 



contribuiu para essa traição", 
afirma o terapeuta. 

Para a psicóloga Raquel 
Push, provavelmente a am
bição, o desrespeito e a falta 
de ética podem influenciar a 
pessoa a ter essa conduta. "O 
líder deve criar um clima de 
confiança entre as equipes, 
bem como abrir canais de 
comunicação. Precisamos 
entender que as pessoas 
mudam o tempo todo, se 

redefinem e, com isso, sentimentos como ambição e inveja 
acabam aflorando, dando margem para equívocos entre 
papéis. Provavelmente, o que pode passar na cabeça de 
um colaborador quando ele 'conspira' contra seu líder é 
assumir o cargo que ele julga ser seu e acreditar-se mais 
competente que seu superior", explica. 

Como prevenir t ra ições 
Ser um líder "pé atrás" em relação aos seus funcionários 
não é a melhor saída para evitar ser traído por eles. Raquel 
entende que a confiança é algo que nunca se abandona. 
"Ela está ligada a nossa autoestima, ao autoconhecimen-
to, o que gera uma força moral no ser humano. Liderar 
com 'um pé atrás ' significa imaturidade pessoal e/ou 
profissional. Acreditar e confiar é dar significância aos 
colaboradores, gerando um clima saudável no ambiente 
de trabalho. Ingênuo é achar que dias difíceis são raros", 
observa a psicóloga. 

Jamil Albuquerque também concorda com ela. "Con
fiança se conquista, não se impõe. Ter 'um pé atrás' é um 
tremendo desperdício de energia. Imagine um líder refém 
de possíveis traidores: vai ter um desempenho baixíssimo, 
Criar um clima de delação sem limites e um ambiente or-

ganizacional em que será impossível manter uma aliança 
entre mentes prósperas. A desconfiança é a matéria-prima 
do caos", resume o consultor. 

Para prevenir possíveis traições, Jami l aconselha 
que os líderes entendam o coração dos seus colabora
dores, percebam quais são seus sonhos, seus objetivos, 
conheçam suas famílias, saibam quais são suas verdades 
profundas, seus valores, suas crenças, sua religião. "Esse 
é um bom caminho para a construção de um grande 
alicerce. Sempre lembrando que existe uma margem de 
erro aceitável - afinal, até Jesus Cristo teve um traidor em 
sua equipe, que era de 12 executivos de alta performance, 
pois implementaram uma empresa que existe há mais 
de 2 mi l anos. Não se consegue fazer cem mi l amigos 
sem conquistar alguns inimigos. Mentirosos e traidores 
sempre existiram. Um executivo tem que compreender 
isso e considerar a ingratidão, faz parte da vida. Um bom 
executivo não fica se lamentando por isso e vai em frente 
na construção do seu objetivo", afirma. 

Segundo uma reportagem do jornal Valor econômico, 
algumas empresas estão utilizando profissionais treina
dos para detectar mentiras já durante as entrevistas de 
emprego. Wanderson Castilho, diretor da E-Net Security, é 
especialista em descobrir mentirosos. Para isso, ele analisa 
microexpressões faciais e mudanças de comportamento 
usando técnicas que aprendeu nos Estados Unidos, em 
cursos voltados para agentes da CIA e FBI. 

Ao pedir que um candidato ao cargo de diretor de TI 
contasse sobre sua rotina no antigo emprego e os moti
vos que o levaram à saída, Wanderson percebeu que o 
candidato começou a esfregar as mãos nas coxas, piscar 
excessivamente, morder o lábio e engolir seco. A mudança 
de comportamento gerou desconfianças e, mais tarde, o 
candidato confessou ophishing, um tipo de fraude eletrônica 
que usa a estrutura do próprio banco para obter dados dos 
clientes ilegalmente. 



De qualquer forma, téc
nicas para detectar menti
rosos, como essa utilizada 
por Wanderson, ainda não 
fazem parte da realidade 
da maioria das empresas 
no País. A alternativa, nesse 
caso, é buscar sugestões de 
práticas organizacionais que 
podem minimizar os casos 
de traição, aprendendo com 
a experiência de quem já teve 
esse desprazer. 

Veja algumas sugestões que separamos para nossos leito
res com base nas entrevistas que fizemos com líderes que já 
foram traídos e também na experiência de Priscila Soares, 
que é diretora jurídica e de recursos humanos da Trevisan 
Outsourcing. Por ser da área trabalhista, já presenciou várias 
situações de traição dentro das organizações. 

• Pedir recomendações antes de contratar o colaborador 
Segundo Priscila, hoje os RHs estão muito mais compar
tilhados. "Você telefona e eles dão as informações: esse 
funcionário trabalhou assim, esse outro não, esse apresentou 
documento falso. Conseguimos, ter informações desse tipo. 
As referências podem ser muito bem utilizadas e geram 
até uma comunhão empresarial, para você saber o tipo de 
profissional que está colocando na sua empresa e a conduta 
que ele teve em outras organizações". 

Ela alerta, no entanto, quanto à prática de verificar 
se o funcionário já fez denúncia contra algum empre
gador. "Isso é discriminatório. A gente não sabe qual 
foi a situação que ele passou para iniciar uma demanda 
trabalhista. Eu conheço tanto pessoas que fizeram isso 
para obter vantagens ilícitas da empresa quanto pro
fissionais que realmente foram lesados em seu direito 



e tiveram consequências em sua saúde por relações de 
trabalho. É muito relativo, e a gente não pode esquecer 
que é uma prática discriminatória no processo de sele
ção. As empresas que fazem esse tipo de coleta de dados 
podem até ser punidas", afirma a advogada. 

* Separar o pessoal do profissional 
Aparecido Stabelini é um empresário que sabe a importância 
de separar o lado pessoal do profissional para evitar decep
ções. Há uns oito anos, três funcionários seus roubaram o 
equivalente a R$52 mi l porque tinham acesso a cobranças, 
boletos bancários e cheques. "Os clientes pagavam na 
hora e eles diziam que o pagamento não havia sido feito", 
explica. Como a empresa tinha um alto giro mensal, os 
três conseguiram a quantia rapidamente e fugiram para 
os Estados Unidos. 

"Foi um caso planejado em virtude da alta confiança 
que nós depositávamos neles", analisa o empresário. Um 
dos três funcionários frequentava constantemente a casa 
do chefe. "Ele almoçava conosco, tomava café e tinha 
total liberdade aqui dentro. Agora não trato os funcio
nários assim. Trabalho é trabalho e amizade é amizade", 
explica. Por ser uma pessoa conhecida, Stabelini não 
buscou informações sobre o profissional na hora de fazer 
a contratação: "Eu apenas confiei. Se eu tivesse buscado 
informações, saberia que ele não era uma boa pessoa. 
Depois, descobri que ele já tinha feito o mesmo em outra 
empresa". Stabelini quase foi à falência porque teve seu 
capital de giro bastante afetado, mas, felizmente, hoje 
está se recuperando. 

• Promover um ambiente de trabalho saudável 
"Se você tiver políticas claras de remuneração e incen
tivo, feedback com o colaborador e uma boa liderança, o 
profissional vai entender que está em um ambiente de 
trabalho em que o respeito é mútuo. Não é um ambiente 

de ameaça, e sim um time. Os dois sabem claramente seu 
papel", afirma Priscila. 

Na opinião de Jami l Albuquerque, existe um alto 
índice de ações trabalhistas movidas contra antigos 
patrões como forma de vingança. "Ou seja: nesse caso, 
a raiz está na liderança", afirma. Segundo o consultor, 
promover um ambiente de trabalho saudável é muito 
importante para evitar traições. O melhor estilo de 
l iderança para isso, segundo ele, é ser um líder com 
"mente de mestre". "É aquele que tem uma sabedoria 
prática, que ensina e faz. Cuida dos lucros, das pessoas 
e da sustentabilidade. Age conforme a situação. Não 
é daqueles que nunca voltam atrás, mas t ambém não 
é daqueles que sempre voltam at rás . Cada s i tuação 
requer seu modo de agir. Autocrático, quando precisa 
rapidez; democrático, quando precisa envolvimento; 
paternalista, quando precisa cuidar, e liberal, quando 
quer construir confiança. O pior estilo de líder é o 
manipulador. E, normalmente, o que mais coleciona 
traições", classifica. 

• Avaliar o desempenho e a conduta comportamental 
De acordo com Priscila, o líder deve ser muito bom ob
servador: "Ele deve avaliar posturas, ver as competências 
comportamentais para entender o caráter da pessoa". 
Segundo ela, há muita profissional que não fala nada 
do que está acontecendo para o líder, diz que vai dar um 
jeitinho e deixa as coisas "por baixo dos panos". "Esse é 
o tipo de profissional que está trabalhando na mentira. 
Quando se fala a verdade, a gente trata os problemas 
com soluções, você possui ações assertivas, mesmo que 
tenha acontecido um erro. O RH das empresas não deve 
ser punitivo, mas corretivo. Nós sempre estamos errando 
e aprendendo", afirma. É muito importante analisar a 
conduta ética já nas pequenas ações para evitar aborre
cimentos futuros. 



• Ter pontos de controle dentro da organização 
Segundo Priscila, o líder precisa ter alguns pontos de 
controle para coordenar as atividades dos profissionais, 
principalmente na área financeira. Isso não significa que 
não pode haver confiança entre líder e liderado dentro 

da organização, mas é necessário que a empresa esteja 
nas mãos dos proprietários, antes de tudo. "Se acontecer 
alguma coisa a m a n h ã , você tem a adminis t ração da 
empresa na sua mão, ou seja, haverá meios de contornar 
a situação", complementa. 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, São Paulo, ano 7, n. 76, p. 32-37, mar. 2011. 




