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Paul Coffin é um ex-executivo da área de publicidade condenado na Justiça por fraudar o 
governo canadense em um projeto de patrocínio no valor de R$ 3,1 milhões que se 
transformou em um escândalo de grandes proporções. Para conseguir sua liberdade 
condicional, ele teve que aceitar a incumbência de proferir palestras em universidades de todo 
o Canadá. Tema dessas palestras: a importância da ética nos processos de decisão e na 
proteção da reputação pessoal.  
 
Nos Estados Unidos, um número crescente de executivos já condenados por fraudes, uso 
indevido de informação privilegiada e outros delitos corporativos tem sido convidado a fazer 
apresentações sobre ética em escolas de administração, entidades de classe e mesmo grandes 
empresas por todo o país. No caso americano, no entanto, as apresentações não são gratuitas: 
cada uma delas pode render até US$ 3 mil para o palestrante infrator.  
 
A explicação para tais iniciativas? O relato detalhado e supostamente didático de histórias reais 
de ilegalidades contadas pelos próprios autores, e o decorrente peso específico dessas 
abordagens como alerta para os riscos de se cair em tentação, agir de forma criminosa no 
mundo dos negócios e pagar o preço de uma carreira destruída.  
 
Assistir a uma apresentação como essa permite "ver de perto as conseqüências de uma 
atuação ética condenável em processos de decisão", define Kellie McElhaney, professora de 
gestão corporativa na Haas School of Business da Berkeley University da Califórnia. Ela tem 
recrutado executivos americanos condenados na Justiça para falar no Center for Responsable 
Business de Berkeley.  
 
Fatos como esses remetem a uma das discussões mais freqüentes no universo corporativo, 
relativa ao valor da imagem e da reputação e aos fatores capazes de moldar esses ativos. 
"Quando a confiança cai, a velocidade do processo de negócios cai e o custo sobe", define 
Steven Covey, um dos mais respeitados consultores de administração do mundo. Segundo ele, 
a capacidade de estabelecer, fazer crescer, ampliar e restaurar confiança é "o requisito de 
liderança mais importante na nova economia global".  
 
Para Covey, o oposto é a suspeição. "Se não confio em alguém, eu não acredito nos motivos, 
na agenda, na competência e no caráter dessa pessoa." Mas ética não basta, adverte. Para 
gerar credibilidade, é preciso entregar resultados. "Eles são vitais para construir confiança, 
pois esta não é um elemento solto, intangível, não-quantificável e não-comprometido. Trata-se 
de um fator econômico. Quando a confiança é baixa, seu resultado final vai mostrar que você 
está pagando uma espécie de imposto. Isso custa a você e pode ser quantificado. E você pode 
se comprometer com a geração e aumento da confiança, aprendendo como conseguir um 
dividendo nesse processo em lugar de pagar um imposto."  
 
Para Covey, confiança pode mudar o rumo das variáveis numa empresa: estratégia, execução, 
inovação e relacionamentos com clientes, fornecedores, distribuidores e acionistas.  
 
Mas não seria possível gerar resultados sem que isso seja acompanhado por um nível de 
confiança compatível? "Se você produz resultados mas destrói confiança, na próxima vez que 
você tentar o mesmo resultado isso vai significar mais tempo e custo", afirma. A lei 
Sarbannes-Oxley (conjunto de regras de governança corporativa criadas como resultado de 
escândalos corporativos graves cujo símbolo maior foi o colapso da Enron) é um bom exemplo 
da quebra de confiança e do preço que pagam as empresas para restaurar a credibilidade.  
 
No front interno das organizações, baixa confiança pode significar reduzido comprometimento 
de colaboradores, alta rotatividade e burocracia, alerta Covey, com evidentes impactos 
negativos nos resultados finais.  
 
 



Alguns números da consultoria Watson Wyatt, que atua globalmente em projetos que 
envolvem diretamente o capital humano das empresas, confirmam a importância de se obter 
uma mobilização positiva dos colaboradores. Estudo realizado em vários países demonstra que 
apenas 39% dos trabalhadores confiam em seus gerentes; apenas 45% acreditam na 
capacitação de suas chefias; nos Estados Unidos, Europa e Japão, menos de 30% dos 
formadores de opinião dizem que lideranças como o diretor geral e o diretor financeiro das 
organizações são fontes de informação dignas de crédito; organizações onde impera um alto 
grau de confiança conseguem um desempenho três vezes melhor do que similares onde a 
confiança interna é baixa.  
 
A falta de um debate saudável interno nas empresas geralmente leva a decisões de efetividade 
duvidosa, mas as discussões de aspectos éticos ao longo do processo também contam, diz 
Michael A. Roberto, da Harvard Business School e autor do livro "Por que grandes líderes não 
aceitam sim como resposta: administrando o conflito e o consenso". Examinar como as 
decisões são tomadas em lugar de pensar apenas nas decisões propriamente ditas pode levar 
a opções de maior qualidade, argumenta. "A falta de um diálogo interno produtivo pode não 
apenas levar a decisões pobres como também desafiar a ética."  
 
Charles Fombrun e Cees van Riel, autores do livro "Fama e Fortuna - Como empresas de 
sucesso constróem reputações vencedoras", tentam resumir a receita do esforço a ser seguido 
por organizações que se pretendem vencedoras em um ambiente de negócios crescentemente 
competitivo: "uma reputação poderosa começa com valores claramente definidos e 
rigorosamente seguidos".  
 
kicker: Quando há quebra de confiança, as empresas pagam um preço alto para restaurar a 
credibilidade  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


