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Felizmente, venho constatando cada vez menos o que chamo de treinamento "oba-oba", 
aquele que é contratado para fazer alguma coisa que não se sabe o que é, para consertar 
alguma coisa que não se sabe qual é, mas que dará um resultado que se espera que seja bom, 
embora não se saiba exatamente o que é o bom. 
 
Os profissionais de Recursos Humanos estão se preocupando um pouco mais em analisar a 
situação atual, fazer levantamentos coerentes, comprometer a diretoria, aplicar uma pesquisa 
de clima organizacional ou uma ferramenta semelhante, a fim de identificar as causas dos 
problemas no comportamento e no clima organizacional e definir objetivos quantificados e 
claros para os programas de treinamento. 
 
Há um esforço grande em aplicar metodologias adequadas, quantificar os dados de maneira 
útil, mas o que venho constatando ultimamente é a falta de uma competência básica de 
profissionais de Recursos Humanos: o "feeling", a capacidade de "cheirar algo no ar", de 
perceber com o seu sexto sentido que algo está errado, de escutar aquela voz que aparece e 
desaparece em seu ouvido. Este tipo de competência vai além das metodologias e dos limites 
da organização e garante a percepção de causas externas à organização, externas ao 
ambiente do trabalho, intrínsecas ao ser humano que influenciam o seu trabalho e o seu 
comportamento. O profissional de Recursos Humanos deve buscar a compreensão destes 
elementos que podem ser causas-primeiras de problemas internos à organização e, que se não 
forem resolvidos ou pelo menos identificados, de nada ou de quase nada adiantará programas 
de treinamentos, de desenvolvimento, de motivação. 
 
Estas causas-primeiras podem estar na situação familiar do funcionário, na perda de um 
parente, em dificuldades na escola, na separação de um casamento ou até mesmo em sua 
formação, em suas características pessoais, em seus valores. Vou citar um exemplo. Há alguns 
meses, um consultor amigo meu foi aplicar um treinamento de três dias de liderança para 
cerca de dez supervisores e gerentes de uma pequena indústria. 
 
No primeiro dia o consultor falou da comunicação, da correta utilização do tom de voz que 
devemos ter não somente com os subordinados, mas com todos, da importância de 
desenvolver o potencial dos funcionários, da metodologia de elogios e críticas do "Gerente 
Minuto" de Kenneth Blanchard, da filosofia do "Monge e o Executivo" de James Hunter, tudo 
isto apresentado por dinâmicas, filmes, auto-reflexões, questionários de auto-avaliação e 
debate, entre todos. 
 
Antes de iniciar o segundo dia, o consultor foi abordado pelo gerente geral da fábrica, que 
também participava, dizendo que o treinamento não estava atendendo às expectativas. 
Questionado pelo consultor, dentro da metodologia respeitosa de dar e receber feedback, o 
porquê estas expectativas não estavam sendo atendidas o gerente irritado pela sensação de 
que havia perdido tempo no primeiro dia de treinamento fez o seguinte comentário: 
 
- "Nós queremos saber como liderar de verdade. Isto não é liderança, isso é romance. Onde já 
se viu trabalhar o tom de voz com um subordinado? Funcionário é para gritar sim quando for 
preciso, é assim que a coisa acontece. E esse negócio de desenvolver potencial dos 
funcionários, de elogiar, isso não existe. Funcionário é para trabalhar, não para ser 
desenvolvido ou elogiado, nós não temos tempo para isso. O que queremos é que você simule 
as mesmas situações difíceis que temos durante o trabalho e, em cada uma, você diga o que 
devemos fazer para que ele faça o trabalho dele sem reclamar e sem argumentar. Alguém aqui 
- dirigiu o olhar circulante a todos os seus supervisores e gerentes - discorda de mim?". 
 
Depois de um silêncio fúnebre e algumas robóticas aprovadoras balançadas de cabeça, o 
consultor virou-se para o gerente de RH da fábrica que acompanhava o debate e disse: 
 
- "Não posso atingir as expectativas de sua empresa, desculpe-me". Virou-se e foi embora. A 
princípio foi a fuga de uma situação onde ele, o consultor, não sabia como resolver.  



Na realidade, foi a melhor e mais segura decisão que teve. Ele sabia o que estava fazendo e o 
porque o estava fazendo. 
 
Quando um consultor é contratado para desenvolver e aplicar um treinamento deste tipo, ele 
solicita um diagnóstico da situação atual, para que possa saber que tipo de treinamento, do 
conteúdo à metodologia, é o mais adequado. Porém, ele não pode em um treinamento 
comportamental dirigido às técnicas de liderança, por exemplo, ter como atribuição a correção 
ou sensibilização de valores humanos essenciais para o relacionamento com outras pessoas. 
Estas características negativas e inadequadas para um ambiente organizacional têm muitas 
vezes remotas origens. Estão relacionadas à educação familiar, à educação escolar, aos seus 
grupos de convívio, às suas experiências, aos seus traumas e aos problemas ao longo da vida. 
 
Não é função do treinamento resolver problemas como estes do caso citado. Em três dias de 
treinamento é impossível sensibilizar as pessoas e corrigir as suas carências de habilidades e 
respeito ao ser humano e a si mesmo. Seria a desconstrução de costumes e valores de quase 
uma vida. 
 
Também não é função do Recursos Humanos a correção destes problemas, pois, apesar de 
freqüentemente ser conduzido por excelentes psicólogos, a organização não é uma clínica. A 
psicologia clínica é diferente e atua em ambientes e momentos diferentes da psicologia 
organizacional. Mas é função do Recursos Humanos levantar, evidenciar e identificar estes 
casos e tomar medidas que venham a garantir um adequado clima organizacional, um 
adequado clima humano. Por isso, a necessidade dos processos de Recursos Humanos serem 
bem interligados. O recrutamento e a seleção devem "filtrar" estas situações, a avaliação de 
desempenho deve dar feedbacks aos funcionários e subsídios para as decisões de 
capacitações, de remanejamentos e até de desligamentos. A pesquisa de clima organizacional 
deve ser uma ferramenta de análise profunda nos problemas nas diversas áreas. 
 
Se estes processos de Recursos Humanos e o feeling de seus profissionais não "alinhavarem" o 
dia-a-dia das pessoas, dos líderes, consertar estas situações em programas de treinamento 
será o equivalente a querer dar a raposas um treinamento intensivo de convivência pacífica no 
galinheiro. 
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