


“A principal característica que se espera ver nos líderes é a integridade: pessoas que praticam 
o que pregam e revelam o caráter íntegro na vida. Neste livro, o dr. Henry Cloud apresenta 
questões pessoais que são cruciais para ser um líder de sucesso.”
— Ken Blanchard, coautor do livro O gerente-minuto

“Não seja apenas simpático. Aprenda a ser íntegro. Este livro fornece aos líderes uma nova 
visão para que se relacionem com seus liderados de forma diferente. Quando lidera com 
integridade, você cria uma onda de crescimento dinâmico para a empresa e produz uma 
experiência mais significativa para quem trabalha nela. Se quiser fazer parte de uma empresa 
bem-sucedida, seja como líder, colaborador ou funcionário, este livro precisa fazer parte da 
sua vida!”
— David Kirkpatrick, ex-presidente da Paramount Pictures

“No mundo em que vivemos, desempenhamos papéis pré-definidos, não somos realmente 
autênticos. Isso absorve toda a energia essencial que precisamos para buscar ativamente 
tudo que realmente valorizamos. Este livro do dr. Cloud mostra como podemos ir além 
dos papéis que nos atribuíram e alcançar a integridade de uma pessoa autêntica, capaz de 
produzir os resultados desejados no trabalho e na vida pessoal”.
— Dr. Phil McGraw, escritor mais vendido na lista do New York Times e apresentador do 
programa Dr. Phil

“O Dr. Henry Cloud é especialista em ajudar líderes a ver que o desenvolvimento do caráter 
é essencial para sua eficiência.”

— Denis Beausejour, consultor e ex-vice-presidente 
mundial de marketing, Procter & Gamble 

“Se os executivos das empresas tivessem a mente e o caráter que o Dr. Cloud descreve aqui, 
teríamos empresas mais bem geridas e mais eficientes.”

— Anthony D. Thomopoulos, ex-presidente, United Artists Pictures

“Integridade talvez seja a qualidade menos compreendida pelos executivos das empresas. O 
Dr. Cloud mostra que o sucesso nos negócios tem a ver com a confiança, com a coragem de 
enfrentar nossas próprias fraquezas e entender melhor as pessoas à nossa volta. Com uma 
abordagem valiosa que deveria ser prat icada por todos que ocupam um cargo de liderança, o 
Dr. Cloud deixa bem claro que a força de caráter, ou integridade, é a única responsável por 
resultados sustentáveis.”

— Jim Keyes, presidente e CEO, 7-Eleven, Inc.

“O Dr. Cloud nos ensina que caráter e integridade geram um desempenho ainda melhor em 
nossa vida e na das pessoas que lideramos. 

— Greg Campbell, Coldwell Banker Corporation

“Um livro provocador que ajudará líderes a entender melhor como caráter e integridade 
podem ser ingredientes ativos na construção e no desenvolvimento de relacionamentos 
duradouros e resultados significativos.”

— William Pollard, presidente aposentado, Service Máster
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Prefácio

A vida inteira ouvimos histórias sobre caráter. Procuramos ser íntegros e espe-
ramos encontrar essa qualidade nas pessoas com as quais trabalhamos. Sen-

timos os efeitos da integridade, sofremos com a falta dela e somos beneficiados 
quando a encontramos. Sabemos que ela existe e é algo bem real.

Apesar disso, é comum não nos darmos conta de como a integridade de 
caráter realmente atua no dia a dia e produz resultados concretos nas áreas da 
vida que mais prezamos. Não percebemos que o caminho para alcançar o sucesso 
depende de uma mudança de caráter ou, se percebemos, não sabemos por onde 
começar. Às vezes, também não sabemos como fazer as mudanças que tornarão 
nossos relacionamentos mais profundos e produtivos.

Neste livro, examinaremos seis áreas do caráter que farão exatamente isto: 
trarão os resultados que você não consegue alcançar sozinho. Elas resolverão os 
problemas recorrentes que parecem ter se tornado um padrão em sua vida com 
o passar dos anos, para os quais você parece não encontrar uma solução. Juntos, 
esses traços de caráter permi  tirão que seus talentos e habilidades produzam os 
resultados que você sabe que deveria estar alcançando, mas às vezes não consegue. 
Você aprenderá sobre o tipo de caráter que:

1. Conquista e mantém a confiança das pessoas
2. É capaz de ver e enfrentar a realidade
3. Atua de forma a produzir resultados
4. Reconhece as realidades negativas e as resolve
5. Gera crescimento e desenvolvimento
6. Alcança a transcendência e dá sentido à vida
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Você verá como esses traços de caráter superam dons, talentos e capacida-
des, como as pessoas que os têm são bem-sucedidas e as que não têm acabam fra-
cassando. Além disso, é interessante saber que é possível crescer em todas essas 
áreas e que a jornada em si é muito importante. Portanto, junte-se a mim nessa 
viagem e verá que integridade é a coragem de atender às demandas da realidade.

Henry Cloud, Ph.D.
Los Angeles, CA

2005



INTRODUÇÃO

Por que a integridade é importante

I



1
três princípios essenciais

Uma amiga minha, obcecada em seu papel de mãe, pediu-me um favor. Ela e o 
marido têm dois filhos que na época estavam com 19 e 21 anos, uma fase em 

que encaramos a vida adulta pela frente. Acho que ela queria se certificar de que 
eles não cometeriam vacilos na vida, por isso me pediu para ajudá-la secretamente, 
sem que seus filhos soubessem.

Certa noite, em um jantar, ela disse: 
— Você não poderia levar os meninos para almoçar e conversar com eles 

sobre sucesso? Eles me fazem muitas perguntas sobre como vencer e prosperar 
nos negócios. Talvez você possa ajudá-los dando alguma orientação, aproveitando 
o interesse que eles estão demonstrando.

— Hum, melhor não — respondi. — Sucesso não é minha área. Não conheço 
muito a respeito, por isso não saberia o que dizer. Por que não fala com Zig Ziglar?

Na mesma hora me veio à mente toda a literatura sobre os princípios do 
sucesso, como ser bem-sucedido, como chegar ao topo etc. e sei que não tenho 
muita experiência nessa área. Por isso, educadamente recusei, esperando que um 
pouco de humor a fizesse esquecer essa história.

— Ah, me ajuda vai — ela protestou. — Eles têm 20 e poucos anos. Você 
sabe o bastante para dar a eles alguma noção. Você já fez muitas coisas e trabalhou 
com várias pessoas bem-sucedidas. Não vai ser tão difícil assim; apenas saia com 
eles e diga qualquer coisa. Não precisa ser perfeito, basta dar algumas ideias para 
eles pensarem, encaminhá-los na direção certa.

Sentindo que estava sendo precipitado em rejeitar a ideia, concordei.
— Está bem, sairei com eles para conversar.
— Ótimo! O que vai dizer? — ela perguntou em seguida.
— Não sei. Terei de refletir sobre isso para ver o que vou falar.
— É, mas sobre o que você acha que vai ser?
— Não sei — repeti. — Pensarei a respeito e direi algo que, pelo menos, os 

faça pensar.
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— Certo, mas, quando pensar sobre isso, o que você acha que vai ser?
Logo percebi que a mãe estava determinada a cumprir uma missão e não desis-

tiria fácil. Por isso, pensei um pouco sobre as pessoas realmente bem-sucedidas 
que conheço ou com as quais trabalhei e disse rapidamente o que me veio à mente 
sobre ser bem-sucedido, procurando me ater à minha especialidade, enquanto ela 
tentava me transformar em um orador motivacional.

— Muito bem, vou dizer o seguinte. As pessoas que se tornam líderes, ou são 
realmente bem-sucedidas, costumam ter três qualidades. A primeira é um con-
junto de competências. Em outras palavras, elas conhecem seu campo, seu setor, 
sua disciplina ou o que seja que façam. Se você for um Bill Gates, ajudará se tiver 
conhecimento no setor de informática. Se quiser se tornar um grande cirurgião, 
terá de saber o que está fazendo. Em outras palavras, se vocês fingirem que sabem, já 
era, meninos. Portanto, procurem já uma biblioteca ou qualquer outra coisa que os ajude 
e dominem sua área. Sejam bons naquilo que fazem. É dessa forma que o CEO de 
empresa se torna mestre em um conjunto de competências. Vocês precisam ser 
bons no que fazem e ponto final. Não há outro caminho.

— Porém — continuei meu minisseminário—, existem várias pessoas que 
são competentíssimas e muito boas no que fazem, mas não se tornam líderes nem 
são extremamente bem-sucedidas. Elas fazem um bom trabalho, são felizes e se 
sentem realizadas, mas não atraem a atenção de ninguém. Para alcançar o nível de 
realização que seus filhos estão interessados em conhecer, a pessoa precisa ter uma 
segunda habilidade. Ela precisa ser o que eu chamaria de criadora de alianças. Ou 
seja, ela precisa usar suas competências e qualidades para criar alianças com outros 
que possuam competências e recursos e estabelecer com eles uma relação vantajo-
sa para ambas as partes. Assim, ela conseguirá elevar seu trabalho a um patamar 
muito mais alto, em vez de apenas fazer um “bom” trabalho. Ela criará alianças 
que tornarão as coisas muito maiores. Ela desen volverá relacionamentos e criará 
parcerias com pessoas, como investidores, chefes, canais de distribuição, diretores, 
prefeitos, financistas, que sejam capazes de engrandecer seu trabalho.

— Mesmo dentro de uma empresa, elas precisam formar alianças com pes-
soas de outros setores para serem bem-sucedidas e progredirem em sua meta. 
Caso contrário, estarão movendo apenas uma pequena peça do tabuleiro. Não há 
nada de errado nisso, mas, como disse, as pessoas que conseguem multiplicar o 
impacto de sua “peça” sempre o fazem com a ajuda externa. Os meninos precisam 
aprender a criar essas alianças se quiserem ser bem-sucedidos da forma que estão 
querendo. Se um gerente de vendas fizer uma aliança com a equipe da produção, 
poderá obter o que precisa para satisfazer o mercado. E a equipe da produção 
saberá que seus interesses também estão sendo defendidos. A aliança é a chave do 
sucesso e da liderança. É mais do que ter uma “rede de contatos”, que muitas vezes 
é apenas um sinônimo de ser um “parasita”. As alianças têm a ver com criar uma 
influência que o ajude a multiplicar aquilo que você faz.

— Agora, dito isso, vou dizer realmente o que eu gostaria de falar para eles. 
Gostaria de falar que as pessoas que possuem essas duas habilidades ainda não 
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têm nada de especial. Existem milhares de pessoas talentosas, inteligentes, extre-
mamente boas no que fazem, capazes de trabalhar com o sistema e convencer 
os outros a fazer o que tem de ser feito. Existe um bilhão de pessoas assim e as 
encontramos todos os dias. Mas, se quiserem realmente ter êxito, os seus filhos 
precisam possuir um terceiro ingrediente:

Eles precisam ter um caráter que não 
coloque tudo a perder.

— Se você quer saber, acho que é isso que direi a eles.

Problemas de caráter: você já conhece essa história
Tive de explicar melhor o que queria dizer com “caráter” para ela entender, mas, 
quando toco nesse assunto em ambientes corporativos, a maioria das pessoas 
entende na hora quando pergunto: “Quantos de vocês já viram, em sua experiên-
cia de trabalho, uma pessoa que é muito inteligente, talentosa, competente e boa 
nos negócios, mas tem alguma coisa errada que prejudica todas as suas habilida-
des?”. Quando digo isso, o público revira os olhos, sorri, balança a cabeça e faz 
outros gestos que demonstram conhecimento dessa realidade. No fundo, todos 
nós sabemos que o “sucesso” é muito mais do que talento ou capacidade. Tem a 
ver com a personalidade também.

Depois vem a questão mais difícil, aquela que acerta bem no alvo: “Alguma 
vez já sentiu que, se algo fosse diferente, você poderia ter ido mais longe ou alcan-
çado o pleno potencial de sua inteligência, seus talentos e suas competências?”. 
Não peço para levantarem as mãos, mas, pelo aceno da cabeça e pelas expressões 
das pessoas, fica claro que a maioria se identifica com essa realidade também. 
“Sucesso” é mais do que apenas ser competente e capaz de fechar negócios. Tem 
muito a ver com quem somos. Mas o que exatamente isso significa? E o que é 
caráter? Como ele afeta nosso desempenho? Por que ele é importante?

Em geral, quando pensamos na palavra integridade ou caráter, imaginamos 
algo relacionado a moral ou ética, e não a desempenho. Associamos a questão a 
catástrofes como a da Enron, Andersen, Worldcom ou à ruína de personalidades 
famosas cujo caráter as atrapalhou de alguma forma. E, sem dúvida, há ótimos 
exemplos no mundo das grandes corporações, da política e inclusive da igreja. 
Aconteceram grandes deslizes éticos que causaram perdas significativas, não 
apenas em carreiras, mas em empresas inteiras e até mesmo na credibilidade do 
mercado, sem mencionar as pessoas que também foram prejudicadas. Por isso, a 
maioria das pessoas, agora, dirá: “caráter é importante”. Se não disser, então esteve 
dormindo nos últimos dez anos.

No entanto, quando elas dizem isso, em geral, querem dizer que caráter é 
uma “proteção” contra acontecimentos ruins. Em outras palavras, se as pessoas têm 
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