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Quais são as principais mudanças que estão ocorrendo na gestão moderna das Organizações e 
como elas afetam os profissionais de T&D? Que linguagem temos que usar para estabelecer um 
canal eficaz de comunicação com a cúpula de nossas empresas sensibilizando-as em relação a 
estas mudanças?  
 
Neste número, dentro da proposta de trazer também temas para reflexão, temos a visão 
sociológica do Prof. Robert Henry Srour, disputado consultor de empresas e conferencista nos 
muitos eventos da nossa área, trazendo sua macro visão e contextualizando a situação no que 
concerne à área de T&D.  
 
Segundo o Prof. Robert, o mundo está vivendo uma 3ª Revolução Industrial, tecno-científica 
fundada na microeletrônica diferentemente da 2ª cuja base técnica era eletromecânica e da 1ª 
que era mecânica.  
 
Antes da Revolução Industrial, no período chamado manufatureiro, já se tinha a divisão técnica do 
trabalho, mas os trabalhadores tinham ainda habilidade técnica. Eram semi-artesãos, que tinham 
de 4 a 6 anos de treinamento intensivíssimo no manejo das ferramentas para se tornarem 
qualificados e passarem a ter controle sobre o processo de trabalho.  
 
Com a maquinofatura, a divisão do trabalho funcionava na base do parcelamento de tarefas, da 
fragmentação de operações. Não se precisava mais de trabalhadores altamente qualificados e um 
treinamento rápido capacitava um substituto a ocupar esse posto de trabalho que é parte de um 
processo atomizado.  
 
Taylor teorizou isto colocando de um lado a concepção e o controle do trabalho e de outro a sua 
execução, quer dizer, fazendo uma clara separação entre 2 funções que antigamente eram do 
artesão: executar e controlar/organizar o próprio trabalho.   
 
No processo de produção capitalista, 1ª Revolução Industrial, vamos ter gestores e especialistas 
com a tarefa de organizar e controlar o processo de trabalho alheio e trabalhadores executores do 
processo chamados apenas a entregar a sua força física. O trabalho mental e o trabalho físico são 
separados. Donde, então, vão ocorrer os processos de alienação. O trabalhador não se sente 
participante em nada, apenas mais uma engrenagem na máquina.   
 
Isto vai ser levado às últimas conseqüências com Henry Ford na introdução da linha de montagem 
construindo uma seqüência do parcelamento das tarefas através de uma esteira onde cada um 
tinha um pequeno posto de trabalho.   
 
Como conseqüência teremos também trabalhadores que são intercambiáveis porque podem ser 
substituídos com um curtíssimo período de treinamento. Um trabalhador alienado do seu produto 
e mal pago. Isto vai até a 2ª Revolução Industrial onde o trabalho desqualificado ainda é a tônica.   
 
Com a 3ª Revolução Industrial há algo absolutamente surpreendente em relação a todo 
conhecimento que nós tínhamos! Na medida em que, para manejar os novos instrumentos de 
trabalho na base da micro-informática são necessárias máquinas computadorizadas, é preciso 
uma prévia escolarização para que se possa desempenhar a função, além de uma capacitação 
contínua dentro empresa para atualizar essa força de trabalho na medida em que se tem 
inovações tanto nos processos quanto nos projetos e produtos finais. E isso não pode ser feito 
com poucas horas de treinamento.  
 
De repente nos deparamos com trabalhadores basicamente qualificados, numa ruptura do modelo 
anterior, trazendo obrigações aos profissionais de T&D num universo novo na medida em que não 
se está apenas treinando gerentes ou especialistas, mas sim capacitando trabalhadores de "chão-
de-fábrica", executores de tarefas, a assumirem papéis que não tinham antes.   
 



É claro que no Brasil isto não está ainda generalizado, mas vem se disseminando de forma 
imperceptível, tanto nos escritórios quanto na produção material.  
 
Nesta 3ª Revolução Industrial, em função da própria qualificação dos trabalhadores, foi alterada 
completamente a forma de controle criando-se células de produção ou grupos semi-autônomos 
onde se tem efetivamente equipes multifuncionais, polivalentes, que fazem até treinamento 
mútuo de suas capacitações e não meramente grupos de trabalho, e a equipe como um todo é 
cobrada pelos resultados.   
 
As antigas supervisões desaparecem assim como, digamos, o baixo clero gerencial, na medida em 
que os trabalhadores incorporam essas habilidades, através de processos de capacitação, 
tornando-se capazes de ganhar autonomia e criar co-responsabilidade no processo técnico de 
trabalho.  
 
Isto é, de fato, a gestão participativa européia. Um conceito histórico real e não um modismo. O 
que temos é uma alteração radical nas relações de poder, nas relações técnicas de trabalho e nos 
valores que predominam dentro das empresas. Isso é um resultado histórico de muitas lutas, mas 
também um resultado tecnológico. Não se trata de que os empresários tenham se democratizado, 
mas de que a democratização das relações rentabiliza o capital e produz resultados benéficos.  
 
É fácil perceber o quão estratégico se tornou o papel de T&D, encarregado de manter atualizados 
todos os quadros da  empresa, desde a cúpula até o "chão da fábrica", para enfrentar novas 
tecnologias que são extremamente rápidas na sua alteração. Há constantemente novos softwares, 
novos processos, inovações permanentes, novas relações de trabalho e de poder que se 
construíram à partir disso.   
 
Na verdade não se trata mais de treinar pessoal, mas de desenvolvê-los e educá-los no sentido 
forte da expressão. A equação T&D tende para o segundo termo - Desenvolvimento - de modo 
absolutamente contínuo e ganha uma densidade inusitada dentro das organizações.  
 
São pessoas que têm que ter sensibilidade não só em treinamentos esporádicos de habilidades 
pontuais, mas em treinar continuamente. 
 
Trata-se aqui de capacitar pessoas para que possam não só acompanhar os processos, mas serem 
mais autônomas naquilo que estão fazendo, assumindo micro poderes, sendo mais flexíveis e até 
possivelmente criativas que é algo sofisticado e complexo de se conseguir em empresas 
capitalistas porque dependem essencialmente de que a expectativa de iniciativa e criatividade não 
seja puramente retórica. Em empresas que tem relações internas de poder autoritárias ninguém 
será criativo porque não vai colocar a cabeça para fora para ser cortada. Coisas como iniciativa, 
flexibilidade, autonomia no processo e responsabilidade demandam uma cidadania empresarial 
que é fundamental porque tudo isso está vinculado a processos de qualidade no sentido mais 
profundo da expressão, não apenas de Inspeção de Qualidade ou Controle Estatístico do Processo 
mas de Qualidade Total. Esses trabalhadores são cidadãos, eles têm direitos civis dentro da 
organização. O que não ocorre na esmagadora maioria das empresas brasileiras que são 
autoritárias e têm súditos e não cidadãos.  
 
No sentido macro a mudança estrutural fundamental que está ocorrendo e que faz com que 
tenhamos empresas com um gap, um descompasso, em relação a outras é justamente a questão 
da revolução tecnológica. É preciso estar atento para uma modificação importante: Ao invés de 
ter trabalhadores alienados e repetitivos nas suas funções temos que preparar profissionais 
qualificados que não serão mais descartáveis porque não serão mais intercambiáveis, tendo em 
vista que eles já são mais reivindicativos e politizados. Em breve não teremos mais a linha de 
produção mas células ou equipes semi-autônomas operando. Nessas condições substituir um 
sujeito não é tarefa das mais tranqüilas. Ela supõe que se encontre no mercado alguém com essa 
mesma bagagem e mesmo assim vai ser preciso investir nesse substituto algum tempo para que 
ele se integre e que sua produtividade se iguale à do seu antecessor.  
 



Por tudo isso, o papel do profissional de T&D passa a ser o de um produtor de valor. Ele cria valor 
agregado para a empresa. Porque ele recebe para treinamento uma pessoa sem aquele 
patrimônio de conhecimentos e de capacitações que produz para a empresa um X, e que, com 
este treinamento produzirá muito mais. É como se eu tivesse pego dados e transformado em 
informações, dando um salto qualitativo e agregando valor nessa pessoa.   
 
O Prof. Robert também crê que repensando e re-estruturando RH, duas das questões 
fundamentais são o Desenvolvimento Organizacional e a Avaliação de Desempenho.  
 
" O desempenho é extremamente importante dentro dessas novas organizações porque ele está 
diretamente vinculado à questão dos resultados produzidos. Temos que ter desempenhos 
individuais e de equipe, e o resultado que a pessoa obtém vai representar a sua remuneração. Ela 
opera nessa equação: O que eu estou desempenhando individualmente para que eu possa me 
desenvolver, investir em mim, me qualificar mais, etc, e o que, de fato, estou utilizando dos meus 
conhecimentos para a empresa?"   
 
" Operamos com duas variáveis: Avaliação de Desempenho individual e coletiva, o que requer 
uma visão mais ampla por parte de T&D e demanda que a pessoa tenha compreensão global de 
que o produto dela é desenvolvimento para a organização e que ela é um agregador de valor. 
Prestando serviço ao seu cliente e agregando valor, você se torna absolutamente indispensável, 
não apenas um especialista em T&D, mas uma pessoa de Desenvolvimento Organizacional e de 
Avaliação de Desempenho, o que vai significar uma série de alterações internas que irão dar 
resultados: teremos gente mais capacitada, que vai produzir muitíssimo mais, vão diminuir os 
desperdícios, as horas de re-trabalhos, vão haver menos insumos utilizados, e, portanto, mais 
eficiência. Isso é lucro."  
 
Nessa medida os treinamentos que desenvolvem senso de equipe, capacidade de cooperação, 
habilidades interpessoais, capacidade de negociação, o próprio espírito de liderança, não de chefia 
mas de liderança efetiva, capacidade de ter pessoas multi funcionais, de cooperar com os outros 
etc, são de uma valia extraordinária e ganharão muito mais importância do que os treinamentos 
que desenvolvem competências individuais, porque a reestruturação opera primeiramente em 
grupo depois transforma o grupo numa verdadeira equipe.  
 
Isto não quer dizer que o investimento na sua capacitação individual sumiu, mas não se trata 
mais de desenvolver trabalhadores que cumprem tarefas e ordens e sim profissionais que 
realizam processos e têm capacidade de se relacionar com fornecedores externos e internos, com 
clientes externos e internos com iniciativa e maior visão para assumir as funções que eram dos 
antigos supervisores ou gerentes.  
 
A iniciativa para a conscientização disso tudo pode partir tanto da cúpula quanto do pessoal de 
RH/T&D. É, aliás, função de RH estar atento às coisas que estão ocorrendo e fazer propostas. 
Mesmo que elas não emplaquem, ele terá cumprido a missão para a qual foi contratado. Em todo 
o caso, a aquiescência da cúpula é absolutamente essencial. É uma premissa. Se ela não 
"comprar" a idéia, nada vai acontecer. A bem da verdade, na maior parte das vezes, a cúpula está 
informada, só que de uma maneira fragmentada. Está lhe faltando uma síntese dessas coisas ou, 
até, ela já tem a síntese mas não teve o tempo suficiente de refletir em conjunto e deduzir o que 
é necessário fazer dentro da empresa.   
 
Quanto às estratégias, há muitos modismos por aí. Precisamos de soluções menos episódicas e 
mais há médio prazo com inteligência. 
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