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Faça o que
eu digo...
...mas não faça o que eu faço. O provérbio se encaixa
perfeitamente em algumas empresas, que criam uma declaração
de valores, mas não têm fibra para torná-los parte de sua
realidade. Por Patrick M. Lencioni

V

eja esta pequena lista de valores corporativos: comunicação, respeito, integridade,
excelência. Fantásticos, não é verdade? Fortes, concisos, significativos. Talvez sejam
parecidos com os de sua empresa. Se forem, fique preocupado. Esses são os valores
corporativos da Enron. Como vimos, na prática, não faziam sentido algum.
Passei os últimos dez anos ajudando empresas a criar e sofisticar seus valores corporativos e
nesse período vi coisas nada bonitas. Muitas declarações de valores são amenas, ineficazes ou
simplesmente desonestas. E, ao contrário do que alegam alguns executivos, não são inofensivas. Podem ser altamente destrutivas: declarações de valores vazias geram funcionários desestimulados e cínicos e clientes alienados e minam a credibilidade dos dirigentes da empresa.
Quer uma prova? Veja o que aconteceu em uma reunião do alto comando de uma empresa de serviços financeiros. O presidente começou anunciando orgulhosamente o importante papel que o novo conjunto de valores corporativos –trabalho em equipe, qualidade e
inovação– desempenharia na organização. Exibiu aos participantes um vídeo muito bem
produzido, com imagens de atletas de renome, música em crescendo e tomadas de funcionários acenando para a câmera. O vídeo exalava insinceridade. Quando o presidente perguntou animadamente aos participantes se queriam assistir mais uma vez, a resposta foi um
sonoro “Não!”. A credibilidade foi por água abaixo.

Sinopse
“Certa vez pedi a um presidente que citasse um valor
essencial de sua empresa. ‘O sentido de urgência!’, respondeu ele sem hesitar. ‘Então, seus funcionários tomam ações
rápidas e cumprem todos os prazos?’, perguntei. ‘Não’.”
Assim, o autor deste artigo, Patrick M. Lencioni, revela a
confusão sobre valores reinante nas companhias. O sentido
de urgência, nesse caso, estava longe de ser um valor
essencial; ele nem sequer existia na organização.
Outra bobagem: muitas companhias divulgam seus
valores em camisetas e canecas, quando há mecanismos
muito mais eficazes –e baratos–, como contar histórias. De
acordo com o autor, a maioria das declarações de valores é
ineficaz ou até destrutiva, por alimentar o cinismo dos
funcionários e comprometer a credibilidade dos executivos.
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Lencioni descobriu empresas que adotaram sistemas
de valores efetivos, como Nordstrom e Siebel Systems.
Tais sistemas foram criados a partir de quatro imperativos: entender que há diferentes tipos de valores, ser
agressivamente autêntico, apropriar-se da campanha
para o estabelecimento de valores e inseri-los nos
processos corporativos.
Patrick M. Lencioni é fundador e presidente do Table Group,
firma de consultoria especializada no desenvolvimento de equipes
de executivos sediada em Emeryville, Califórnia, EUA. Escreveu
vários livros de sucesso, entre os quais Os Cinco Desafios das
Equipes (ed. Campus), As Cinco Tentações de um Executivo e As
Obsessões de um Executivo Extraordinário (ambos, ed. Record).
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Hoje, 80% das companhias listadas na revista Fortune 100 promovem seus valores publicamente –valores que, na maioria das vezes, não representam nada além do desejo de se manterem atualizadas ou, pior ainda, de aparecerem como empresas politicamente corretas.
A degradação dos valores é uma vergonha, não somente porque o cinismo resultante envenena o meio cultural, mas também porque desperdiça uma grande oportunidade. Os valores podem diferenciar uma empresa de seus concorrentes quando esclarecem sua identidade e servem
de referência para seus funcionários.
Entretanto, criar valores sólidos –e manter-se fiel a eles– exige muita coragem. Na verdade, uma organização que esteja pensando em seguir esse caminho precisa, de saída, aceitar
o fato de que, quando adequadamente praticados, os valores implicam sofrimento. Fazem
com que alguns funcionários se sintam párias. Limitam a liberdade estratégica e operacional
de uma organização e expõem executivos a uma crítica pesada, até mesmo em casos de
violações insignificantes. E exigem vigilância contínua.
Se você não estiver disposto a aceitar esse sofrimento, nem se dê ao trabalho de redigir uma
declaração de valores. Ela só vai atrapalhar. Mas, se tiver força moral para levar o trabalho até
o fim, você poderá aprender lições com empresas que adotaram valores significativos.

QUATRO IMPERATIVOS
As empresas de valores fortes e atuantes seguiram quatro imperativos básicos ao criá-los e
implementá-los, segundo nosso estudo:

I. Entenda os diferentes tipos de valores (e descubra os da sua empresa)
Certa vez pedi ao presidente de uma empresa de networking listada na revista Fortune 500
para citar um dos valores essenciais da organização. “O sentido de urgência!”, respondeu ele
sem hesitar. “Então”, perguntei, “seus funcionários tomam ações rápidas e cumprem todos
os prazos?” “Não”, respondeu ele, “eles são excessivamente complacentes, daí a necessidade
de transformarmos a urgência em um de nossos valores essenciais.”
Essa resposta revela a confusão que reina nas campanhas para o estabelecimento de valores. Longe de ser um valor essencial, o sentido de urgência sequer existia na organização.
Era apenas um desejo. Com muita freqüência, os executivos confundem outros tipos de
valores com os essenciais. A confusão resultante deixa os funcionários perplexos.
As empresas, portanto, devem estabelecer definições básicas para garantir que seus funcionários entendam o que estão dizendo e o que procuram atingir. Descobri que é útil organizar os valores em quatro categorias.
1. Valores essenciais. Constituem os princípios mais enraizados, que orientam todas as
ações de uma empresa. São como marcos culturais. Collins e Porras definem sucintamente os valores essenciais como inerentes e sacrossantos, dizendo que jamais podem ser comprometidos, seja por conveniência, seja em troca de ganhos econômicos de curto prazo.
Em geral, os valores essenciais refletem os valores dos fundadores da companhia e são sua
fonte de diferenciação, portanto precisam ser preservados a qualquer custo.
2. Valores desejados. São aqueles que uma empresa deve ter para garantir seu sucesso no
futuro. Uma organização pode precisar criar um novo valor para dar apoio a uma nova
estratégia, por exemplo, ou para atender às exigências geradas por mudanças em seu mercado ou setor. O presidente que mencionou o sentido de urgência como um valor essencial de
sua empresa, por exemplo, estava substituindo um valor desejado por um essencial. Os valores desejados têm de ser cuidadosamente administrados para garantir que não diluam os
essenciais.
3. Valores básicos. Trata-se dos valores que refletem os padrões mínimos comportamentais e
sociais exigidos de qualquer funcionário. Tendem a ser semelhantes em vários tipos de empresas, principalmente nas que atuam na mesma região ou no mesmo mercado, o que significa que, por definição, não ajudam efetivamente a diferenciar uma organização de seus
concorrentes. Integridade, por exemplo, é um requisito exigido pela maioria das empresas
e, portanto, deve ser classificada como um valor básico e não essencial.
4. Valores acidentais. Surgem espontaneamente na companhia e vão sendo adotados ao longo
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do tempo. Em geral, refletem interesses ou personalidades comuns dos funcionários da organização. Os valores acidentais podem ser bons para as empresas, como nos casos em que criam
um ambiente que promove a inclusão, mas também podem ser forças negativas e impedir o
surgimento de novas oportunidades.

II. Seja agressivamente autêntico
Muitas empresas encaram a campanha para estabelecimento de valores da mesma forma
que um lançamento de mercado: um evento único mensurado pela atenção inicial que recebe e não pela autenticidade de seu conteúdo. Isso pode minar a credibilidade da liderança
de uma organização, como descobriu o presidente daquela empresa de serviços financeiros
que exibiu o vídeo.
Mesmo os executivos que levam essa campanha a sério podem sabotar os valores adotando
ideais aparentemente amenos e que não conseguem criar uma diferença entre a empresa e os
concorrentes. Observe os valores “certinhos” que aparecem em tantas declarações: integridade, trabalho em equipe, ética, qualidade, satisfação do cliente e inovação. Embora sejam qualidades indiscutivelmente boas, tais termos estão longe de ser diferenciados o suficiente para
modelar o comportamento dos funcionários. Valores inadequados não distinguem uma empresa de seus concorrentes; ao contrário, fazem com que ela se dilua na multidão.
Para ser autêntica, uma declaração de valores não precisa se parecer com as mensagens
dos cartões comprados em papelaria. De fato, algumas das organizações mais
orientadas para valores adotam princípios duros, até mesmo polêmicos. Os da Siebel
Systems, por exemplo, se chocam frontalmente com os valores da cultura do Vale do Silício, onde está sua matriz. O profissionalismo, que é o primeiro da lista, a diferencia da
cultura frívola de muitas empresas de tecnologia, nas quais caixas de pizza, mesas de pingue-pongue e sandálias são elementos fixos do cenário. Os funcionários da Siebel não
podem usar suas mesas para refeições e só têm permissão de pendurar uma ou duas fotografias nas paredes de suas salas. Por mais estranho que isso possa soar no Vale do Silício,
são esses valores que diferenciam a Siebel de seus concorrentes e dão aos funcionários
atuais e futuros uma clara compreensão de que, para terem sucesso, precisam agir profissionalmente o tempo todo.
A adesão agressiva aos valores também pode ajudar uma organização a tomar decisões
estratégicas. Em 2001, a Webcor Builders, empresa líder do setor de construção civil de São
Francisco, utilizou seu valor “inovação” como bússola estratégica quando decidiu adquirir um
de seus fornecedores, uma firma de consultoria que instalava tecnologia de banda larga em
companhias do setor. A aquisição poderia parecer sem sentido mas funcionou. Graças a ela,
arquitetos e engenheiros que anteriormente dependiam de telefones e plantas complicadas
hoje podem usar meios eletrônicos, economizando tempo e dinheiro.

III. Aproprie-se da campanha de estabelecimento de valores
(em vez de delegá-la ao RH)
Qual a primeira coisa que muitos executivos fazem depois de decidir lançar uma campanha de criação de valores? Eles passam a tarefa para o departamento de recursos humanos,
que utiliza a campanha como desculpa para uma iniciativa ampla visando melhorar o moral
dos funcionários. Para atrair os funcionários, o RH promove pesquisas com eles e realiza reuniões para coletar idéias e construir o consenso.
Nada poderia ser mais errado. As campanhas para estabelecer valores não têm nada a ver
com construção de consenso. Sua função é impor um conjunto de crenças fundamentais e
estrategicamente sólidas a um amplo grupo de pessoas. Muitos executivos já sabem como é
perigoso tomar decisões impulsionadas pelo consenso nas áreas de estratégia, finanças etc.,
mas parecem se esquecer disso na hora dos valores.
Fazer uma pesquisa com funcionários para descobrir que valores eles acham que
a empresa deve adotar é má idéia por dois motivos: a pesquisa incorpora sugestões de
funcionários que talvez nem se sintam parte da empresa e cria a falsa impressão de que
todas as idéias são valiosas.
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Os esforços mais valiosos para estabelecer valores são impulsionados por pequenas equipes que incluem o presidente, os fundadores que ainda estejam na empresa e um punhado
de funcionários-chave.
Tony Wild, presidente da empresa farmacêutica MedPointe, queria que sua organização
tivesse uma cultura singular. Inteligente, tinha consciência de que a discussão sobre valores
não poderia seguir um processo democrático. Trabalhando com sete altos executivos, muitos dos quais haviam ajudado a fundar a empresa, Wild concentrou-se em dois valores essenciais: determinação e incansável busca por resultados. O grupo escolheu esses valores com
base em uma análise de alguns funcionários que personificavam as qualidades que os executivos mais queriam ver adotadas pela cultura da MedPointe. Quanto aos funcionários incapazes de adotar ou incorporar esses valores, Wild explica: “Tudo bem. Talvez eles tenham
mais sucesso em outra empresa”.
Os altos executivos precisam entender também que um bom programa de valores é semelhante a um vinho fino: não pode ser ingerido com pressa. É muito mais importante que a
equipe encarregada chegue a uma declaração que funcione do que a uma decisão da qual
venha a se arrepender mais tarde. Os executivos devem discutir os valores durante vários
meses.
Destinar um tempo à reflexão demonstrou ser útil a uma empresa farmacêutica internacional que desejava estabelecer uma cultura comum depois de uma série de aquisições. A
diretoria, cansada depois de algumas horas de discussão, quase aprovou uma lista que incluía a palavra “transparente”. De modo sábio, o presidente segurou a proposta para permitir que os membros da equipe meditassem e a reexaminassem com seus principais subordinados. Eles então descobriram que o termo tinha uma conotação bastante diferente nos
EUA e na Europa. A equipe, então, fez uma modificação importante –de “transparente”
para “colaborativo”.

IV. Insira valores nos processos
Digamos que você tenha chegado aos valores certos para sua empresa. E agora? Se você
quiser que sejam efetivamente adotados pela organização, seus valores essenciais precisam
ser integrados a todos os processos relacionados a funcionários –métodos de contratação,
sistemas de gestão do desempenho, critérios de promoções e recompensas e até mesmo
políticas de demissão. Da primeira entrevista ao último dia de trabalho, os funcionários devem ser constantemente lembrados de que os valores essenciais formam a base de todas as
decisões que a organização toma.
A Comergent, uma jovem empresa de e-business, criou com sucesso uma sólida cultura baseada na confiabilidade, na dedicação e na automotivação, integrando esses valores essenciais a
todos os sistemas que envolviam diretamente os funcionários. Os candidatos, de recepcionistas a vice-presidentes, são analisados não apenas com base em suas habilidades e experiências,
mas também em sua adequação aos valores da empresa. Para testar a automotivação e a dedicação dos candidatos, por exemplo, a presidente Jean Kovacs pede nas entrevistas que descrevam algo que realizaram e que outras pessoas não acreditavam ser possível.
Depois de contratados, os funcionários são sempre lembrados de que os valores da companhia vão além de meras palavras. As pessoas são avaliadas com base nos valores essenciais
e, nas épocas de concessão de ações da empresa, gratificações e aumentos, Jean e sua equipe
utilizam a declaração de valores como medida. Até mesmo a decisão de demitir alguém é
guiada pelos valores. “Eu consigo trabalhar com alguém que precise de mais orientação ou
treinamento, mas, quando se trata de valores essenciais, tenho de ser intolerante”, explica
Jean. “É isso que garante a solidez de nossa cultura.”
Outra empresa que integra eficazmente os valores a seu tecido organizacional é a Siebel.
É praticamente impossível que, depois de uma semana na organização, um novo funcionário não perceba que a satisfação do cliente é um valor essencial. Toda a decoração das paredes é retirada dos relatórios anuais dos clientes. Até mesmo as gratificações e os pacotes de
remuneração são concedidos com base nas pesquisas de satisfação do cliente conduzidas
por uma firma de auditoria externa.
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Depois de embutir os valores em seus sistemas, a empresa deve promovê-los continuamente. Diz-se que os funcionários só acreditam em uma mensagem depois de ouvir os executivos repeti-la sete vezes. Em vista do cinismo que circunda os valores atualmente, bem
fazem os executivos que os repetem.
Muitas companhias divulgam seus valores em camisetas e canecas, mas os mecanismos
mais eficazes para isso são muito mais simples e baratos. Examinemos como a Nordstrom,
reconhecido exemplo de organização impulsionada por valores, relembra aos funcionários
seu valor “satisfação do cliente”. Durante o treinamento, em vez de receber um manual
detalhado sobre atendimento ao cliente, os novos funcionários ouvem histórias que contam
os esforços de seus colegas em relação aos consumidores. A história do vendedor que aceitou a devolução de uma blusa depois de dois anos sem perguntar nada ao cliente, que é
contada e recontada, reforça a crença dos funcionários de que trabalham para uma empresa
extraordinária.

ABRACE OS VALORES PARA VALER (ou esqueça-os)
Em vista do trabalho árduo necessário ao desenvolvimento e à implementação de um
sólido sistema de valores, é provável que muitas empresas prefiram não entrar nessa área.
E, de fato, é melhor, já que valores inadequadamente implementados podem acabar com a
cultura de uma organização.
Não se engane: seguir valores corporativos definidos não é fácil. Afinal, é muito mais
difícil para você manter suas opiniões sem ter de pedir desculpas do que ceder a pressões
politicamente corretas. E, para as empresas que buscam reparar o dano causado por maus
programas de valores, a tarefa é ainda mais difícil. Porém, se você estiver disposto a dedicar
seu tempo e sua energia à criação de uma autêntica declaração de valores, é bastante provável que os valores resultantes prestem um serviço melhor a sua empresa do que os da Enron
foram capazes de prestar a ela.
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