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O líder que literalmente abandonou o barco
Rumo certo

Vicky Bloch

O
mundo todo se
abalou com a
recente notícia do
naufrágio do navio
Costa Concordia,

na Itália. Um transatlântico
com mais de quatro mil pessoas
a bordo afundando? Hoje em
dia? Parecia impensável, mas
aconteceu. E por uma bobagem
cometida por uma liderança
inconseqüente.

Quando comecei a entender
o ocorrido, imediatamente

remeti o fato ao mundo
empresarial.

Francesco Schettino,
comandante do navio, ignorou
as regras mínimas de risco.
Desconsiderou informações.
E, mais do que tudo, no auge
da crise, reagiu demonstrando
que não tinha perfil de
liderança. Abandonou o navio
quando ainda havia
passageiros lá dentro,
usou argumentos fracos
para justificar sua atitude e,
se pensarmos bem, promoveu
uma mudança de rota arriscada
por um motivo ridículo.
Não foi uma situação
emergencial que o fez desviar
da rota. Ele simplesmente
resolveu fazer uma gracinha
com um transatlântico
com milhares de pessoas a
bordo e deu no que deu.

É possível fazer um paralelo
desse caso ao de um CEO de
uma empresa que toma
decisões ignorando seu
meio externo e os riscos que
elas implicam — podendo

afundar a organização. Um
líder jamais pode subestimar
um risco, por mais distante que
lhe possa parecer. E vejam bem:
em 2010, esse mesmo
comandante deu uma
declaração a um jornal tcheco
dizendo que a segurança do
passageiro vem acima de tudo.
“No navio, deve reinar uma
disciplina quase militar.
Se aparece uma situação difícil,
o comandante deve ter tudo
sob controle”, disse ele.
Me espanta a discrepância
entre discurso e prática.

Exemplo emblemático no
meio empresarial que ilustra
bem esse paralelo com o
naufrágio do transatlântico
é o caso do Lehman Brothers,
banco de investimento que
estourou a crise do subprime
nos Estados Unidos em 1998.
As decisões do CEO à época
foram inconsequentes,
pensadas no curto prazo,
e levaram o banco à maior
falência da história americana.
Com ele, arrastou outros

bancos e levou a uma
desconfiança generalizada
no sistema financeiro.

Evidentemente existe uma
grande diferença do risco
nessa minha analogia: no
caso do navio, o acidente
poderia ter causado uma
enorme tragédia com a morte
de centenas ou milhares de
pessoas caso tivesse ocorrido
distante da costa.
Já a instituição financeira
não colocou a vida de pessoas
em risco, mas ainda assim
causou um estrago gigantesco:
gerou um enorme desemprego
e desencadeou uma crise
sem precedentes nos
EUA e no mundo todo.

Não sabemos os detalhes
do episódio do Costa
Concordia, mas estou usando
essa história para mostrar
que, quando um profissional
se senta na cadeira de liderança
com quinhentas, mil, cinco
mil ou quinze mil pessoas
abaixo dele. É preciso
considerar absolutamente

todos os riscos e fazer um
plano B para todas as variáveis.
E nunca, jamais, fazer
gracinhas com a organização.

Será que o comandante
tomou essa decisão sozinho?
Será que nenhum membro da
sua equipe o aconselhou a
abortar a ideia de se aproximar
da ilha de Giglio? Não sei.
Não sabemos se houve
desarticulação de equipe,
como era a gestão interna das
pessoas, se o nível de
competência do time estava
adequado. Mas sabemos
que a decisão foi do líder.
Foi, comprovadamente,
uma falha humana.

Falha esta que se completou
com a atitude covarde do
comandante de não voltar
ao navio quando ordenado
pelo oficial da capitania.
“Vá até a proa, suba pela escada
de socorro e coordene a
evacuação. Você precisa nos
dizer quanta gente ainda está
lá, se há crianças, mulheres,
passageiros, o número exato

de cada categoria” — foi a
ordem ignorada. Acredito que
ele tenha entrado em pânico,
perdido o controle emocional,
atitude que não pode ser
esperada de um comandante.
Em uma situação como essa,
tem que entrar em cena uma
liderança assertiva.

Levanto ainda mais uma lição
nessa história que pode ser
levada ao ambiente
corporativo. Quando
profissionais de gestão de
pessoas fazem seleção de
um executivo, uma leitura
que podemos fazer é: em que
situação esse profissional saiu
das organizações anteriores?
Quais foram as condições
que ele deixou para trás?
Isso pode contar muita história
sobre o estilo dele. Se esse
executivo tiver abandonado o
barco no auge da crise, pode
não ser uma boa indicação.

Vicky Bloch é professora da FGV, do
MBA de recursos humanos da FIA e
fundadora da Vicky Bloch Associados

RECURSOS HUMANOS

Mais empresas abrem canais de
denúncia para ouvir funcionários
Mecanismo é usado para descobrir, investigar e corrigir desvios de conduta. Por Rafael Sigollo, de São Paulo

REGIS FILHO/VALOR

Rômulo Dias, presidente da Cielo, diz que os casos que merecem uma investigação melhor são encaminhados para o conselho

Assuntos como ética, gover-
nança, valores, responsabilidade
e sustentabilidade ganharam
espaço nas empresas nos últi-
mos anos, especialmente após a
crise internacional de 2008. Ho-
je, ao menos formalmente, eles
dividem espaço nos ‘boards’
com temas tradicionalmente
bem mais discutidos como pro-
dutividade, inovação, atração e
retenção de talentos.

Nesse cenário, cada vez mais
organizações começam a adotar
mecanismos para descobrir, in-
vestigar e corrigir possíveis des-
vios de seus profissionais em re-
lação aos já consolidados códi-
gos de conduta corporativos. O
objetivo é evitar prejuízos tanto
financeiros, combatendo frau-
des e irregularidades, como de
imagem, impedindo e punindo
comportamentos que possam
comprometer a reputação das
companhias como assédio mo-
ral, sexual e favorecimentos.

Para isso, uma ferramenta já
consagrada no exterior vem se
popularizando também no Bra-
sil: os chamados “canais de de-
n ú n c i a” — embora, de acordo
com o tipo de negócio, eles sir-
vam também para tirar dúvidas e
atender as mais variadas deman-
das. O canal pode ser administra-
do de diversas formas, sendo que
a mais comum é a terceirização.
Ela serve para garantir a isenção e
a credibilidade do serviço, que
pode funcionar via e-mail, telefo-
ne, intranet ou com a integração
de todas essas plataformas.

Na C i e l o, o sistema entrou em
operação em 2010 e é aberto não
apenas aos funcionários, mas
também aos fornecedores e
clientes da organização. Os con-
tatos são recebidos e filtrados
por uma empresa independente.
Todos são respondidos e os casos
que merecem uma melhor inves-
tigação são encaminhados para
um comitê de auditoria ligado ao
conselho de administração. Caso
exista uma denúncia que envolva
justamente algum desses profis-
sionais, o processo segue por ou-
tro caminho. “O importante é
que haja imparcialidade. Nin-
guém pode ficar de fora, nem
mesmo eu”, afirma Rômulo Dias,
presidente da Cielo.

Segundo o executivo, a gran-
de maioria das 65 denúncias
procedentes entre as centenas já
recebidas dizia respeito ao uso
indevido da rede da empresa,
que lida com meios de paga-
mento eletrônicos. Alguns pro-
blemas já detectados são clien-
tes que praticam agiotagem, la-

vagem de dinheiro, cobrança de
taxas adicionais e até sites ile-
gais de jogos, venda de medica-
mentos e pedofilia. “Não pode-
mos permitir que nosso sistema
seja usado para transações fi-
nanceiras dessa natureza. Esse
tipo de coisa é inaceitável.”

Dias explica que as denúncias
são anônimas. Grupos de especia-
listas nas áreas financeira, jurídica
e trabalhista as apuram de acordo
com a especificidade do caso.
“Muitas vezes se trata apenas de
uma questão de interpretação ou
de um desabafo de um funcioná-
rio. Quando descobrimos alguma
coisa errada, contudo, é funda-
mental que haja advertência,
orientação e, se necessário, demis-
são. A prática deve ser condizente
com o nosso discurso”, diz.

Já a Nextel possui um canal
global para receber denúncias
anônimas de funcionários e sta-
keholders. No Brasil, a pessoa li-
ga para o número em São Paulo e
grava sua mensagem. O material,
então, é enviado para um escritó-
rio jurídico externo que traduz e

encaminha a gravação ao depar-
tamento legal da Nextel Interna-
tional. “Dependendo do conteú-
do, a informação é devolvida ao
vice-presidente jurídico ou a
mim com o pedido de uma inves-
t i g a ç ã o”, explica Américo Figuei-
redo, vice-presidente de recursos
humanos da Nextel no país.

Tudo é devidamente docu-
mentado com número de proto-
colo, localidade e assunto. De-
pois, o conselho de administra-
ção da empresa recebe relatórios
com os principais temas, ocor-
rências e as providências que fo-
ram tomadas. “Tudo é apurado e
respondido. Mesmo coisas apa-
rentemente simples e menores
podem se tornar problemas gra-
ves se não forem tratadas com
atenção e seriedade assim que
identificadas”, diz.

Figueiredo conta que já houve
denúncias de tentativa de fraude
e assédio — tanto moral quanto
sexual — que se mostraram ver-
dadeiras e acabaram em demis-
são. “Em empresas grandes como
a nossa, sempre vão existir pro-

blemas. Nossa obrigação, contu-
do, é corrigir imediatamente
possíveis desvios de conduta pa-
ra criar um ambiente saudável e
reforçar ao comprometimento
da companhia em relação aos
seus princípios éticos”, analisa.

Herbert Steinberg, sócio-fun-
dador da Mesa Corporate Gover -
nance, consultoria de governan-
ça corporativa, reforça que ter
um canal aberto para que as pes-
soas possam “ter voz” indepen -
dentemente do nível hierárquico
e da gravidade do assunto é uma
medida importante de transpa-
rência e controle interno.

No entanto, embora ressalte
que a ferramenta só funciona
quando a empresa garante o sigi-
lo de quem a usa, ele faz ressalvas
quanto à questão do anonimato.
“Isso tira a responsabilidade do
denunciante e dá margem para
acusações vazias ou com interes-
ses escusos”, alerta. Ainda que es-
ses casos acabem sendo descarta-
dos após uma análise mais apro-
fundada, eles consomem tempo
e recursos da organização.

O consultor afirma também
que as companhias devem ter
um código de conduta ampla-
mente divulgado internamente e
assinado por todos os seus pro-
fissionais. “Muitos casos que che-
gam a esses canais não são frau-
des ou crimes, mas apenas falta
de alinhamento do profissional
com a cultura corporativa. É pre-
ciso deixar claro para todos o que
se pode ou não fazer e, a partir
daí, investigar tudo o que estiver
fora dessas normas”, diz.

Embora tenha essa cartilha
com políticas bem delineadas,
assim como a Cielo e a Nextel —
além de uma lista com as per-
guntas e respostas mais frequen-
tes feitas pelos colaboradores ao
longo do tempo —, a  pwc acaba
recebendo mais dúvidas do que
denúncias em seu canal. Na opi-
nião de João César Lima, sócio da
empresa e líder da área de recur-
sos humanos no Brasil, isso se de-
ve pelo tipo de atuação de seus
profissionais, muitas vezes aloca-
dos em clientes e exercendo fun-
ções críticas de auditoria. O ma-
nual de conduta da organização
é global, mas as filiais de cada
país são encarregadas de adicio-
nar questões sobre legislação, re-
gulação e outras particularida-
des locais.

Também responsável pelo co-
mitê ético da pwc, o executivo
conta que são poucos os casos re-
lacionados a desvios de conduta.
Mesmo assim, a maioria deles
ocorre por desatenção ou desin-
formação do funcionário, e não
por má fé. “Uma advertência,
uma conversa e uma orientação
costumam resolver”, diz.

Uma empresa é contratada pa-
ra fazer a triagem das mensagens
e todo contato ganha um núme-
ro de protocolo, para que o autor
possa acompanhar os desdobra-
mentos do caso. “Em situações
mais complexas, fazemos uma
reunião com o comitê para dis-
cutir qual o melhor encaminha-
mento para o processo”, afirma.

Na opinião de Steinberg, a
tendência é que, além das multi-
nacionais instaladas no Brasil,
mais empresas nacionais come-
cem a implementar esse meca-
nismo, ainda que esse caminho
seja longo. Nos Estados Unidos,
segundo ele, essa prática já é
bastante difundida, pois a estru-
tura da sociedade americana é
baseada em uma política de
consequências. “Lá, tudo pode se
tornar uma causa legal e acabar
na Justiça. Nesse sentido, a cul-
tura latina é mais parecida com
a da Europa”, compara.

va l o r .com.br

Mercado Executivo
Poucas mulheres no
comando das finanças
A presença de profissionais do
sexo feminino em cargos do alto
escalão nas grandes empresas é
pequena— não chega a 15%, de
acordo com a ONG Catalyst—,
mas na diretoria financeira o
índice é ainda menor. Em 2011, só
8,7% dos CFOs das companhias
que compõem o ranking "Fortune
500" eram mulheres, segundo
levantamento da instituição. Nos
conselhos das empresas do setor
financeiro, a participação delas é
maior e sobe para 18%.

va l o r. c o m . b r/u /249 0 0 4 2

Ensino Executivo I
Bolsa para brasileiros
e argentinos
A Sloan School of Management,
do Massachusetts Institute of
Technology (MIT), vai oferecer
bolsas de estudo para seu
programa de MBA integral a
estudantes brasileiros e
argentinos. Qualquer aluno
dessas nacionalidades que for
aceito pelo programa será
considerado para o benefício,
mas a escola dará preferência
para aqueles que comprovem
necessidade de ajuda financeira.

va l o r. c o m . b r/u /24 8 76 5 0

Ensino Executivo II
Instituto Ling custeia
mestrado no exterior
Pertencente à família
controladora do grupo Petropar,
o Instituto Ling abriu processo
seletivo para bolsas de estudo de
mestrado nas áreas de
administração, direito
internacional e engenharia. Para
concorrer é preciso ser brasileiro,
ter sido aceito por uma escola
internacional reconhecida por
rankings de revistas
especializadas e demonstrar a
necessidade dos recursos.

va l o r. c o m . b r/u / 1 20 1 1 3 6

B e n ef í c i o s
Aposentadoria
milionária
Anos de dedicação a uma grande
empresa rendem uma boa
remuneração na aposentadoria.
Um estudo da consultoria GMI
apontou os 21 CEOs mais bem
aposentados da década. Ex-GE,
Jack Welch lidera a lista, com um
acordo que lhe rendeu US$ 417
milhões. Completam o pódio Lee
Raymond, ex-Exxon, e William
McGuire, ex-United Health Group.
O primeiro levou US$ 320
milhões e o segundo, US$ 285 mi.

va l o r. c o m . b r/u /24 8 6 6 5 4
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 jan. 2012, Eu & Investimentos, p. D10




