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A LÓGICA DA ABUNDÂNCIA

Para perceber a diferença entre os profissionais com bom desem-
penho e os talentosos é preciso cuidado e atenção aos detalhes. É o
que ensina Françoise Trepnard, diretora de RH da Telefônica. "São
os detalhes que mostram quando uma determinada pessoa consegue
atingir resultados maiores do que os de um bom grupo, por exemplo.
Por isso, uma grande lição que eu aprendi foi entender a lógica da
abundância em gestão de pessoas. Ela é o oposto da lógica da escas-
sez, que é o que muitas empresas preferem adotar", diz.

Ela explica que a lógica da escassez se preocupa com o que falta
em vez de valorizar o que se tem de excelente. "É muito mais fácil
desenvolver aquilo no qual a pessoa é excelente. É preciso investir
mais nas qualidades dos colaboradores do que nos defeitos. É im-
portante focar sempre na excelência, seguindo a lógica do que a gen-
te pode fazer para fazer o melhor."

Pós-graduada em administração de empresas na École Supérieure
de Sciences Économiques et Commerciales e com mestrado em fi-
losofia na Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, Françoise acre-
dita que esse aprendizado foi construído ao longo de sua vivência

VER ACIMA DA POEIRA

A palavra gestão, quando apli-
cada a pessoas, deve ser ampli-
ficada, incorporando a dimensão
do "cuidar", que humaniza as re-
lações e considera a complexida-
de do ser humano, suas necessi-
dades e potencialidades. Essa é a
lição aprendida por Silvestre Ser-
rano, gerente executivo de gestão
de pessoas do Banco do Brasil.
"Lidar com pessoas numa orga-
nização vai além do simples ad-
ministrar os 'recursos humanos
disponíveis'. Deve-se procurar
compatibilizar as competências
dos colaboradores e grupos com
as necessidades da empresa,
criando condições e oportunida-

des para o aproveitamento dos ta-
lentos individuais", explica.

Alinhar e inspirar as pessoas, com-
partilhar os sonhos e a visão de futu-
ro da organização são, na opinião do
executivo, um desafio constante que
demanda do bom gerente de pessoas
conhecimentos e habilidade para li-
dar com o que se pode chamar de "di-
mensão oculta" do ser humano, que
incorpora o processo cognitivo de
cada indivíduo, os conhecimentos,
sentimentos, desejos e percepção de
mundo. "Aprendi que o gestor deve
estar sempre atento ao contexto in-
terno e externo, exercitando a per-
cepção de cenário para ver 'acima
da poeira' e 'além do horizonte'."

Com formação em psicologia e
pós-graduação em gestão estraté-
gica de RH, Serrano conta que esse
aprendizado é resultante de sua ex-
periência no próprio banco e nas
atividades como terapeuta, profes-
sor e dirigente da Sociedade Bra-
sileira de Psicologia Profunda.
"Além disso, também importante,
foi ter vivido no Acre entre 1987 e
1993. Lá, tive a oportunidade de
conviver com a fantástica diversi-
dade da região no que se refere a
pessoas, grupos sociais e nature-
za. Agreguei conhecimentos e ex-
periência de trabalho com peque-
nas comunidades de agricultores
e habitantes da floresta."

40 Melhor • Novembro 2005

profissional. "Além disso, considero importante
também estar sempre acompanhando o que de
mais novo se estuda na área. Acho que aprendi
muito lendo obras de alguns gurus como Oscar
Motomura, Paul Evans e David Ulrich."



GESTÃO DE TODOS

Ao ver o resultado de uma pesqui-
sa de clima, Antônio Júlio Franco,
vice-presidente de desenvolvimento
organizacional e pessoas da Embraer,
não teve dúvidas em perceber que sua
maior lição estava estampada naque-
les números. Em duas áreas simila-
res em termos de trabalho, os dados
mostravam que, em uma delas, ha-
via um problema. "Concluí que isso
decorria na diferença de tratamento
que os dois gestores empregavam
com suas equipes", lembra Franco.
"Enquanto um tinha consciência de
que a gestão de pessoas era respon-
sabilidade dele, o outro entendia que
isso era uma atribuição do RH."

Com mais de 30 anos na área de
recursos humanos, Franco comenta
que seu maior aprendizado refere-se
justamente ao fato de que a gestão
de pessoas ocorre por meio dos res-
pectivos líderes e gestores, e não por
meio, apenas, do RH. "Essa área tem
de ser compreendida e se posicionar
como apoio aos integrantes da linha
de gestão nessa questão. No entanto,
é fundamental o comportamento
coerente com essa filosofia, tanto
dos gestores quanto das pessoas que
trabalham em RH", observa. E
acrescenta: "A maior parte dos pro-
blemas de clima está na relação lí-
der-liderado. O líder, efetivamente,
representa a empresa para os demais.
E isso reforça o aprendizado que tive:
quanto mais e melhor o líder se apro-
priar da gestão das pessoas, melhor
será o clima organizacional."

No caso da pesquisa citada no iní-
cio deste texto, Franco comenta que
solucionar esse problema foi, então,
relativamente simples: bastou alinhar
a prática em coerência com essa fi-
losofia. "E a pesquisa de clima rea-
lizada na seqüência comprovou a mu-
dança de comportamento."

Antônio Largh



ATENÇÃO
E PERCEPÇÃO

Flávio Balestrin, diretor de RH da
Totus, empresa resultante da união da
Microsiga, Logocenter e da Totvs-BMI,
respeita a percepção de quem está a sua
volta. "A percepção de uma pessoa pode
ser apenas uma impressão, mas a de um
grupo é uma realidade que merece aten-
ção", diz. E esse é o grande aprendizado
que ele destaca em sua carreira, conse-
guido por mais erros do que acertos. "O

RH, em geral, tem a mania de criar as
coisas dentro de um laboratório
chamado 'escritório', e nem sequer
questiona se esse produto ou ser-
viço é bom ou ruim para a organi-
zação e seus colaboradores. Daí
vêm as frustrações, justamente
pelo fato de não se ouvir e desco-
brir o que as pessoas desejam e

precisam", explica. "É como
dar uma palestra,

achando que o
material apre-
sentado vai fa-
zer sucesso,
mas vendo a
expressão de
tédio em ca-
da uma das
pessoas da
p l a t é i a " ,
ilustra.

Balestrin,
da Microsiga: sair
do laboratório

AGENTES
DO PRÓPRIO
FUTURO

Ao ser questionado sobre qual
seu principal aprendizado em
gestão de pessoas, Guilherme
Abreu, diretor de organização e
pessoal da Odebrecht, manifes-
tou um certo receio em respon-
der. Não que não tivesse apren-
dido nada, justamente o contrá-
rio e pelo fato de não concordar
com a expressão "gestão de pes-
soas". "Ela induz ao pensamen-
to que alguém vai gerenciar al-
guém, que umas pessoas são res-
ponsáveis pela formação de ou
tras e que algumas são incom-
petentes para cuidarem das suas
próprias vidas", explica. "Quem
pretender gerenciar uma outra
pessoa, estará deseducando-a e
quem se dispuser a ser geren-
ciado, estará se condenando a
assim permanecer."

De acordo com Abreu, pes-
soas não são gerenciadas, mas
motivadas e desafiadas a se
autodesenvolverem. "O verda-
deiro líder não é aquele que for-
ma seguidores, mas aquele que
ajuda a formar novos líderes,
melhores do que ele. Por outro
lado, se por 'gestão de pessoas'
entendermos criar as condições
e o ambiente necessário para
que pessoas se autodesenvolvam
pelo trabalho, sendo permanen-
temente desafiadas, então es-
tamos falando a mesma coisa",
diz. Estando o assunto claro para
todos, ele revela sua maior lição:
pessoas não são objetos de ges-
tão, são agentes do seu próprio
desenvolvimento.



INVESTIR SEMPRE É A MELHOR OPÇÃO

Sara Behmer, vice-presidente de RH da Avon Brasil, acredita que inves-
tir no desenvolvimento de pessoas é sempre a melhor opção para oxigenar
uma organização, desde que elas estejam em harmonia com a cultura da
empresa, tenham real interesse e condição para serem desenvolvidas. Aliás,
essa é a grande lição que aprendeu em sua carreira. "Além disso, busco
ouvir muito as pessoas. É impressionante o que se pode absorver apenas
deixando o aprendizado de quem está à nossa volta nos contagiar. O diálo-
go é uma das grandes ferramentas do aprendizado", acrescenta.

Para ilustrar como essa lição pode ajudar no dia-a-dia de uma em-
presa, Sara cita o Projeto Avon Aprender. "Por meio dele, resolvemos
estir no desenvolvimento de cerca de 900 profissionais em vez de

simplesmente substituí-los. No exercício do meu
cargo, tenho recomendado sempre que se avalie,
em primeiro lugar, os recursos existentes. Nesse
momento, podemos encontrar belas surpresas
com a chamada 'prata da casa'."

OS PINGOS NOS "IS''
Diretora de RH para América La-

tina da Computer Associates, Clau-
dia Zarenczansky conta que seu maior
aprendizado se traduz numa afirma-
ção que parece óbvia, mas que nem
sempre é levada em conta nas empre-
sas: as pessoas fazem melhor o tra-
balho de que gostam e que têm habi-
lidade para fazer. "Colocar as pessoas
certas nos lugares certos é um obje-
tivo que vale a pena perseguir. Não é
preciso nenhuma metodologia cien-
tífica para perceber quanto tempo é
desperdiçado quando as pessoas são
solicitadas a realizar tarefas para as
quais não têm habilidade ou quando
são designadas a trabalhar em áreas
nas quais não têm qualquer interes-
se", destaca Claudia.

Ela lembra que, certa vez, havia
uma insatisfação generalizada numa
das empresas por que passou. "Os
gerentes lutavam pelos melhores ta-
lentos para alocar nos projetos, tra-
balhavam incansavelmente para dis-
tribuir responsabilidades, intercam-

biar tarefas, orientar, estabelecer
prioridades e prazos, mas nada disso
parecia funcionar. A produtividade
das equipes era muito baixa, a quali-
dade do trabalho ficava aquém das
expectativas e os resultados eram
frustrantes", conta.

De fato, os funcionários estavam
visivelmente infelizes. Alguns recla-
mavam do excesso de trabalho, das
longas jornadas, da impossibilidade
de equilibrar vida pessoal e profissio-
nal etc. Outros sentiam-se subutili-
zados, entediados por fazer sempre
a mesma coisa, pouco desafiados em
atividades que consideravam de me-
nor relevância. A iniciativa proposta
e implementada para reverter essa si-
tuação comprovou que vale a pena
perseguir o objetivo de ter as pessoas
certas nos lugares certos.

"Por meio de intervenções e dis-
cussão em grupo, os gestores foram
conscientizados sobre a necessidade
de dar mais autonomia às suas equi-
pes para que realizassem as tarefas

da maneira que consideravam mais
gratificante. Eles passaram a escu-
tar mais os funcionários e conhecer
melhor os seus interesses e expecta-
tivas. Iniciaram um esforço para, na
medida do possível, encaixar as pes-
soas em funções mais adequadas ao
seu talento", lembra Claudia.

Além disso, foram utilizadas fer-
ramentas de avaliação que permiti-
ram testar e identificar os perfis das
pessoas sob o ponto de vista das
suas habilidades, temperamento e
preferências pessoais. "Esse inven-
tário foi extremamente útil, já que
possibilitou ao RH entender melhor
as pessoas e recomendar aos ges-
tores a melhor forma de posicioná-
las na organização." E os resultados
foram claros. "Cresceram significa-
tivamente os níveis de produtivida-
de, qualidade do trabalho e satisfa-
ção dos funcionários e clientes. O
único cuidado é que esse não pode
ser um esforço pontual. Continuida-
de é essencial."
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SABER OS
SEUS LIMITES

"O líder tem de conhecer os seus
limites." Quando ouviu essa frase
numa palestra da psicóloga norte-
americana Sukie Muller, Márcia Cos-
ta, diretora de RH do McDonaWs
Brasil, pensou que fosse algo impos-
sível. "Ainda nem exercia o cargo de
liderança que tenho hoje, mas pensei:
'Como alguém poderia ser poderoso,
reconhecendo seus limites?'Ainda que
a pessoa saiba quais são, ela, certa-
mente, não fala para ninguém", diz.

A partir desse momento, Márcia
percebeu a importância de reconhecer
as suas limitações e, mesmo assim,
agir para que as informações sejam
utilizadas da melhor forma possível.
"Outro aspecto importante é identifi-
car em outras pessoas qualidades que
possam complementar os nossos ob-
jetivos", diz, lembrando que, ao assu-
mir a área de RH da empresa, por di-
versas vezes esse aprendizado foi de
grande valia. "Talvez não para resol-
ver problemas, mas, certamente, para
evitar que eles acontecessem. Isso
também contribui para o desenvolvi-
mento das pessoas que trabalham co-
migo, pois estimula a participação de
cada uma e faz com que haja uma
complementação de todos. O resul-
tado é a prática de um melhor aten-
dimento aos nossos clientes."

TODOS JUNTOS

Pouco depois de completar 32 anos,
Alessandra Bonorino, atual diretor de
RH da IBM, foi nomeado para cuidar
da área de gestão de pessoas da
multinacional em todos os países da
América do Sul, exceto o Brasil Ele
era o mais jovem e o único brasileiro
dentro do corpo executivo dessa área
e via diante de si o desafio de transfor-
mar nove países que operavam inde-
pendentemente em uma operação úni-
ca. Bonorino fez as malas e rumou
para Buenos Aires. "O contato com
diferentes culturas confirmou a neces-
sidade de aprender mais e mais, não
somente por meio de empenho e estu-
do, mas também com a experiência e
a colaboração dos outros", comenta.
E dessa experiência é que surgiu seu
maior aprendizado: a importância do
trabalho em equipe.

Ao chegar na capital argentina,
Bonorino percebeu que existiam al-
guns conflitos de poder, times frag-
mentados e processos duplicados. "Eu
precisava entender o negócio rapida-
mente e ter um time diversificado tra-
balhando de forma coordenada. Além
disso, havia um desafio adicional que
era o de assegurar que os profissionais
de RH falassem a 'língua do negócio'."

A colaboração de todos foi quesito
fundamental para atingir o objetivo.
"Sistematicamente, ouvi opiniões e
discuti assuntos sobre diferentes pers-
pectivas para que todos pudessem fa-
zer parte da construção de um novo
cenário. Estabeleci um sistema de ge-
renciamento coeso, com planejamen-
to, participação e discussão entre to-
dos da equipe", lembra. Com esse es-
tilo de trabalho, a equipe de Bonorino
pôde, ainda, desenvolver um discur-
so único adotado diante dos clientes.
"Os desafios podem ser diferentes,
mas trabalho em time e planejamento
só tendem a resultar em vitória", diz.
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RESPEITO É BOM

Ao disputar uma vaga de estagiário numa grande empresa nacio-
nal, em 1987, o jovem Joel Ziemann Ferruci ouviu da psicóloga
que conduzia o processo de seleção que ele poderia atuar ou na
área de compras ou na de RH. Impulsivamente, a opção foi pela
segunda e, hoje, Ferruci é o gerente corporativo de desenvolvi-
mento organizacional da Synteko Produtos Químicos. "Dessa época
para cá, a grande lição é a de que, acima de tudo, está o respeito ao
ser humano na sua totalidade, passando pela ética e pela simplici-
dade nas relações. Nesse mundo, ninguém tem o direito de ser
melhor do que o outro, de ser arrogante etc. Se eu não tivesse esses
valores arraigados, teria muitas dificuldades para ser um gestor de
pessoas, uma vez que temos de dar o exemplo, sempre", diz.

Pedagogo e economista, com MBA em gestão empresarial pela
FGV, Ferruci conta que esse aprendizado vem de "berço" e foi
aprimorado ao longo da vida. "Agir corretamente, respeitar o pró-
ximo, agir entusiasticamente e olhar para a coletividade em detri-
mento dos interesses individuais foram sempre o pano de fundo
das minhas ações como gestor de RH. Essa postura, por onde pas-
sei, sempre foi validada, endossada e respeitada, pois as pessoas
sabem quando se quer fazer o bem. Por fim, não tenho dúvida de
que o bem sempre vencerá o mal; mais cedo ou mais tarde, a ver-
dade sempre vem à tona. Acreditem nisso, pratiquem isso", diz.

AÇÕES CONSISTENTES

Vice-presidente de RH do BankBoston, Marcelo
Santos acredita que, em termos de gestão de pes-
soas, não existe um único e grande aprendizado, um
evento ou uma situação específica que faça alguém
evoluir do dia para a noite. "Nessa área, o dia-a-
dia, o famoso on the job, é a chave do processo. Um
processo até certo ponto ingrato, pois você pode ter
sérias dificuldades ao lidar mal com uma única si-
tuação, mas, por outro lado, jamais construirá um
caminho sólido de uma tacada só."

Nesse contexto, continua Santos, é fundamental des-
tacar o papel do líder que, pelo seu carisma, experiên-
cia e competência, suporta sua equipe e mostra a dire-
ção, em vez de ser suportado por ela, corno muitos
pensam. "É desse conjunto formado por ações consis-
tentes no longo prazo, liderança ativa e proativa e equi-
pe motivada que emerge um modelo consistente de
gestão de pessoas. Esse talvez seja, até o momento, o
meu grande aprendizado."

INTERDISCIPLINARIDADE

Em 1968, Heitor Chagas, atual gerente executivo de
RH da Petrobras, participou de um curso de análise de
sistemas administrativos da Fundação Getulio Vargas, no
Rio de Janeiro. Nessa ocasião, começou a entender a ne-
cessidade de se aplicar a interdisciplinaridade nas orga-
nizações. "Isso ficou ainda mais claro quando, em 1970,
tive a oportunidade de montar o programa de um con-
curso de técnico de tributação da Receita Federal. En-
fim, acredito que a minha maior lição foi entender a
importância da interdisciplinaridade. Fazer com que pro-
fissionais com as mais diversas formações interajam na
organização é um desafio a ser perseguido", conta Cha-
gas, que é, também, autor do livro O Jogo da Malha
(Qualitymark), no qual elabora um projeto a partir da
interdisciplinaridade em todos os setores da empresa. "Es^
sés conceitos sempre fizeram parte da minha carreira e
sempre procurei fazer com que o RH promovesse cons-
tantemente agendas de desobstrução entre as malhas. So-
mente por meio da educação isso é possível."
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