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O novo papel dos gestores no processo de
gestão de pessoas em empresas inovadoras:

um desafio para esse século

RESUMO
Este estudo, realizado com o apoio da ESPM (Escola Superior de

Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul) através do NIJPP, busca
identificar políticas inovadoras de gestão de pessoas que possam ser
consideradas como modelos de geração de vantagem competitiva. O
estudo se vale do método de pesquisa bibliográfica, a partir do levanta-
mento dos principais conceitos idealizados por importantes pesquisadores
sobre a matéria.

PALAVRAS CHAVES: estratégia, inovação, gestão de recursos hu-
manos, estratégia em empresas inovadoras.

ABSTRACT
This study, carried out with the support of the ESPM (Escola Superior

de Propaganda e Marketing of Rio Grande do Sul) through the NUPP,
intends to identify innovative human resource management policies that
can be considered as models for the creation of competitive advantage.
The study is based on the bibliographical research method and derives
from a survey of the main concepts idealized by important researchers
on the subject.

KEYWORDS: strategy, innovation, human resource management,
strategy in innovative companies.

Introdução

São inúmeras as ferramentas que os departamentos
de Recursos Humanos utilizam para melhorar
e recriar o ambiente de trabalho, procurando

motivar suas equipes e, com isso, atingir os objetivos
esperados pelas organizações. Ao que parece, o grande
desafio das empresas está em garantir a sustentabilidade
desses programas motivacionais no longo prazo ou em
situações de crise. Saul Bekin (2004) afirma que muito
do trabalho inicial do Endomarketing tinha o foco na
motivação e na satisfação do funcionário, mas que o
problema dessa abordagem era que as necessidades
verdadeiras dos clientes externos poderiam ser consi-
deradas secundárias; além disso, o custo financeiro para
ter funcionários satisfeitos poderia ser considerável.
Mesmo em situações difíceis, uma das estratégias das
empresas para criar soluções de sobrevivência e retornar
à lucratividade tem sido a gestão de pessoas.

Mas os desafios para as empresas brasileiras são
enormes. O amadurecimento do mercado cada vez mais
globalizado impõe imensas barreiras às empresas que
pretendem se manter competitivas. Além da questão da
gestão de pessoas, a inovação passa a ser um fator crítico
de sucesso para a criação de vantagem competitiva e
garantia de permanência entre os "players" nesse cenário
competitivo. A questão é preocupante, pois, segundo um
estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA, publicada no segundo semestre de

* Professor ESPM-RS. Graduação em Comunicação Social PUCRS;
Pós-Graduação em Marketing ESPM-RS; Mestrado em Gestão
Empresarial UFRGS.
e-mail: fmartins@espm.br

2005), menos de 2% das indústrias brasileiras investem
em tecnologia. A vantagem da inovação se apresenta
nos resultados dessa pesquisa, que comprovou que, em
termos de faturamento, as inovadoras faturam mais de
100 vezes, pagam salários três vezes maiores e con-
seguem um preço 30% superior em seus produtos em
comparação àquelas que não inovam.

[...] após operar todo tipo de mudanças em suas
empresas, muitos administradores começaram a
perceber que não tinham feito o suficiente, que ainda
era necessário mudar os valores comuns, os símbo-
los e as crenças do grupo, para que os resultados
positivos aparecessem (FREITAS, 1989 apud WOOD
JR., 1995, p. 23).

Para que as organizações brasileiras consigam
superar essa barreira do baixo nível de tecnologia e
de investimento em inovação, precisam perceber que
devem promover uma mudança cultural em termos de
gestão de pessoas, pois, como enfatiza Porter (1989),
essa área faz parte das atividades de apoio na cadeia
de valores genéricos, junto com as áreas de infra-es-
trutura, desenvolvimento de tecnologia e aquisição.
Essas atividades, consideradas de apoio, dão suporte às
atividades primárias desenvolvidas por uma empresa,
sendo a gerência de recursos humanos uma das ferra-
mentas capazes de criar vantagem competitiva e gerar
lucratividade. Porém, a grande defasagem em termos
tecnológicos e de inovação, comparando-se com outras
economias globalizadas, exige do mercado brasileiro um
esforço maior, surgindo daí a necessidade de uma verda-
deira revolução em termos de mudança da mentalidade,
da cultura e dos valores dos colaboradores. Para que
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as empresas consigam difundir suas estratégias e fazer
com que sejam entendidas e disseminadas pelos fun-
cionários e agentes participantes do negócio, é preciso
que se avance no estudo de novas teorias e técnicas que
apresentem um resultado eficiente na gestão de pessoas,
já que, conforme o observado por Porter (1989), essa
área funcional é estratégica na geração de vantagem
competitiva numa economia globalizada.

Estratégia empresarial

Uma definição comumente aceita para estratégia é
a que a conceitua como um plano, ou algo semelhante,
como uma direção ou caminho que leve a organização
ao futuro. São "planos da alta administração para atingir
resultados consistentes com as missões e objetivos da
organização" (WRIGHT, 1992). Um dos principais mo-
delos de geração, implementação e controle da estratégia
é baseado no método de planejamento estratégico, que
se apoia na elaboração e fixação dos objetivos da organi-
zação. Estabelecidos esses objetivos, o modelo propõe a
avaliação das condições internas e externas da empresa,
através da análise do ambiente, o que acaba resultando
em previsões das condições futuras do mercado e da
organização. Para operacionalizar a estratégia, segundo
Porter (1989), deve ser montado um plano composto
dos objetivos, orçamentos, programas, muitas vezes
chamado de plano mestre, que irá orientar as ações da
empresa e de seus executivos no médio e longo prazo.

Porter (1986) define ainda que, para alcançar uma
posição invejável, uma empresa deveria buscar, a
qualquer custo, a liderança no setor, e esta liderança so-
mente seria possível por meio de três caminhos estratégi-
cos: liderança por custo, liderança por diferenciação
ou liderança por custo ou diferenciação com foco. Um
aspecto importante que se observa nessa teoria é a im-
portância dada ao setor em que a empresa está atuando,
ponto fundamental na elaboração do plano estratégico.
A estrutura do mercado, o porte dos concorrentes e o
posicionamento de cada um deles nesse mercado pas-
saram a dirigir o enfoque estratégico, resultado de uma
escolha deliberada através de cálculos elaborados pelos
analistas estratégicos.

Mintzberg (2000) sugere que muito poucas estraté-
gias formuladas chegam a ser implementadas. Isso
mostra que, se há fracasso na implementação, com
certeza, o há na sua elaboração e formulação. O autor
identifica que, quando ocorre um redimensionamento
estratégico importante, ele é fruto de uma série de ações
e decisões tomadas em nível operacional, e não em
função dos estrategistas. Essa visão reflete o ambiente
volátil na questão do desenvolvimento estratégico por
parte das empresas. Sobre o assunto, Mintzberg (2000)

afirma ainda que as estratégias podem ser pretendidas,
deliberadas, emergentes, realizadas e não-realizadas.
A estratégia pretendida seria aquela idealizada por um
plano de futuro para a organização. A estratégia reali-
zada, por sua vez, seria a resposta de um padrão ado-
tado pela empresa por um período de tempo. As ações
plenamente realizadas pela empresa seriam chamadas
estratégias deliberadas. As não-realizadas são aquelas
que acabam encontrando resistências ou mostrando-se
inócuas ou pouco produtivas e, por isso mesmo, acabam
por ser abandonadas. Por fim, o autor define as estraté-
gias emergentes como aquelas que surgem no processo
mais como obra do acaso do que como resultado de um
plano pré-definido.

Uma das principais causas do sucesso do Wal-Mart,
que, nos últimos 25 anos, apresentou um crescimento
anual de 25% e atualmente é uma das maiores empresas
do mundo em faturamento, segundo Stalk Jr., Evans e
Shulman (1992), foi uma estratégia baseada em capaci-
dades. O ponto de partida dessa estratégia foi a ênfase
em satisfazer as necessidades do cliente, proporcionando
acesso a mercadorias de qualidade que estivessem à
disposição no local e no momento adequados, desen-
volvendo uma estrutura de custos que possibilitasse
preços competitivos e a construção de uma reputação
digna de confiança. Para atingir esses objetivos, era im-
portante reabastecer o estoque, peça-chave da estratégia
competitiva do Wal-Mart. A inteligência utilizada para
atingir essa visão estratégica foi chamada de "cross-
docking". Nesse sistema, as mercadorias são continua-
mente entregues nos depósitos da empresa, onde são
selecionadas, reembaladas e depois despachadas para
as lojas, geralmente permanecendo muito pouco tempo
nos estoques centrais.

Essa agilidade de logística proporcionou um ganho
valioso e enorme economia para a empresa, uma vez
que adquire toda a carga dos caminhões, evitando os
custos usuais de estoque e manuseio, representando uma
redução de custo de 2 a 3 % em comparação aos seus
concorrentes, o que resulta em uma vantagem percep-
tível nos preços finais, adequados à política de "preços
baixos todo o dia", que marca o posicionamento merca-
dológico da empresa. Os preços baixos fazem com que
a empresa economize em ações promocionais. Preços
estáveis fazem também com que as vendas sejam mais
previsíveis, reduzindo, assim, a falta de mercadoria e os
estoques excessivos. Além dos claros benefícios desse
sistema, ainda oferece a vantagem da dificuldade de ser
copiado, uma vez que demanda altos investimentos em
sistemas operacionais e uma alta sofisticação gerencial,
pois, segundo os autores, o "cross-docking" exige con-
tato contínuo com os centros de distribuição, os fornece-
dores e os pontos-de-venda, a fim de assegurar que os
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pedidos sejam recebidos, consolidados e executados no
intervalo de algumas horas.

Para tanto, o Wal-Mart teve de fazer enormes inves-
timentos, inclusive contando com um sistema privado
de comunicação por satélite, que envia, todos os dias, os
dados de todos os pontos-de-venda diretamente para os

, seus 4 mil fornecedores. Outro componente fundamental
para manutenção do sistema de logística é o modelo de
transporte utilizado pela empresa: rápido e receptivo. Os
19 centros de distribuição são atendidos pelos quase 2 mil
caminhões da frota própria, permitindo o despacho das
mercadorias duas vezes por semana, superando a média
do setor, de uma reposição a cada duas semanas. Para
atingir todos os benefícios do cross-docking, a empresa
fez ainda uma alteração significativa na abordagem de
controle empresarial, descentralizando as decisões sobre
exposição de mercadorias, fixação de preços e promoções.
A função da gerência sênior não é dizer aos gerentes da
loja o que fazer, mas criar um ambiente de trabalho que
possa proporcionar aprendizado mútuo e com o mercado.
Os sistemas de informação da empresa abastecem os ge-
rentes das lojas com informações sobre o comportamento
do cliente, além de, freqüentemente, haver reuniões sobre
tendências de mercado e merchandising.

Por fim, segundo Stalk Jr., Evans e Shulman (l 992),
a peça final de capacidades é o sistema de recursos
humanos do Wal-Mart. A empresa acredita no papel
significativo dos funcionários de linha de frente para
a satisfação das necessidades de seus clientes, sendo
que os melhores são agraciados por programas de
compra de ações e distribuição dos lucros. A estratégia
empresarial do Wal-Mart, segundo os autores, sugere
quatro princípios básicos de competição baseados em
capacidades. O primeiro deles é o foco nos processos de
negócios, muito mais do que em produtos e mercados.
O segundo desses princípios depende da transformação
dos principais processos da empresa em capacidades
estratégicas que forneçam constantemente valor supe-
rior ao cliente. O terceiro é a geração de capacidades a
partir de investimentos estratégicos em infra-estrutura de
apoio, que conecte e transcenda as tradicionais unidades
estratégicas de negócios e funções. O quarto princípio
refere-se à condução das capacidades pelos gestores ou
pelo presidente da empresa.

Estratégia em gestão de pessoas

Um dos primeiro modelos de gestão de pessoas foi
apresentado às empresas por Taylor e Ford, que defi-
niram alguns processos em relação à definição de cargos,
ou seja, o conjunto de tarefas associadas ao desempenho
em um posto de trabalho. Nesse período, treinamento
era empregado junto ao pessoal de nível operacional

através de um sistema denominado de "treinamento
on the job", que demandava um dia de aprendizagem
para executar corretamente todas as tarefas do cargo
(FLEURY/FLEURY, 2001). Na década de 30, começaram
a ser desenvolvidos, nas empresas, programas mais es-
truturados de treinamento para supervisores, sendo um
dos mais famosos o Training Within Industry (TWI). O
objetivo era capacitar os supervisores para o desempenho
de seu papel de chefia. O TWI foi introduzido no Brasil, na
década de 50, por empresas multinacionais (BOOG, 1980
apud FLEURY, 2001). Nessa época, começou-se a exigir
das pessoas em cargos de chefia habilidades de relaciona-
mento interpessoal, visando melhorar o clima no ambiente
de trabalho. Tratava-se, entretanto, do desenvolvimento
de habilidades, e não de competências sociais. Na década
de 60, surge, nas fábricas da Volvo e da Scania na Suécia,
uma nova abordagem denominada sociotécnica. Esse
sistema surgiu a partir de um contexto gerado pela recusa
dos trabalhadores, com nível de escolaridade e padrão de
vida acima da média mundial, em aceitar as condições
de trabalho impostas pelo modelo taylorista-fordista. Na
perspectiva sociotécnica de organização da produção,
há uma combinação dos conhecimentos e habilidades
técnicas com as sociais, criando competências que podem
agregar valor à organização.

A proposta sociotécnica implicava a busca de uma
solução integrada, na qual as demandas e as capacidades
do sistema social fossem adequadamente articuladas às
demandas e aos requisitos técnicos. A espinha dorsal
desse sistema se baseava na criação de grupos semi-au-
tônomos, que encontravam espaço para a negociação,
decisão e solução de problemas. Posteriormente, esses
sistemas foram considerados "Learning Systems" (sis-
temas de aprendizado), casos em que os integrantes dos
grupos são qualificados profissionalmente por meio de
treinamento, e o sistema de remuneração é vinculado
aos resultados obtidos pelo grupo.

O modelo de gestão japonês, conforme observa
Fleury (2001), apresenta uma nova visão, em que a
responsabilidade passa a ser do grupo e não do indi-
víduo. Nesse modelo, há um envolvimento maior dos
trabalhadores nas inovações tecnológicas, com difusão
da informação em todos os níveis da organização. O
sucesso das empresas japonesas chamou a atenção dos
países ocidentais, que adaptaram o modelo oriental de
gestão de pessoas, surgindo daí o conceito de Human
Resource Management, ou gestão estratégica dos re-
cursos humanos, tendo como características principais
a visão do empregado como recurso para atingir os i
objetivos estratégicos das empresas, assim como o
entendimento da relevância do trabalho em equipe, e
a gestão da cultura empresarial, ferramentas para se
alcançar o sucesso das organizações.

Think, Porto Alegre, v. 4, n. l, p. 40-48, jan./jun. 2006



43
O novo papel dos gestores no processo de gestão de pessoas em empresas inovadoras: um desafio para esse século

Como prática das empresas mais avançadas, Fischer
(1998 apud FLEURY, 2001) observa uma evolução a
partir da aceleração da globalização da década de 90 nos
seguintes pontos. Na contratação, observa-se uma maior
procura por pessoas com nível educacional mais elevado,
apoiadas por programas de estágio (trainee), que, além
de serem considerados fundamentais para atrair novos
talentos, trazem a possibilidade de renovação futura
dos quadros. Outra mudança significativa é a visão das
empresas, que passam a considerar o desenvolvimento
como peça-chave das práticas de gestão. Em termos de
remuneração, percebe-se a adoção de formas variáveis
de benefícios, cada vez mais ligada a sistemas de ava-
liação de desempenho, sendo a constante renovação e
atualização desses sistemas uma prática comum adotada
pelas empresas.

Treinamento, desenvolvimento e
competências

No geral, o treinamento é feito dentro do próprio
ambiente de trabalho, seja pelo chefe, seja por um ins-
trutor especialmente preparado. Depois de encerrado,
fica entendido que o empregado é apto a desenvolver a
tarefa, muito embora não tenha ainda grande prática e
destreza operacional. Os resultados em curto prazo dos
programas de treinamento apresentam pouca dificul-
dade de mensuração em termos de sua eficiência. Nesse
sentido, sua utilização sempre foi facilmente compreen-
dida, sendo fácil obter autorização da administração
da empresa para que seja ministrado um programa de
treinamento, já que seus resultados são bem tangíveis
(BERGAMINI, 1996).

Já o desenvolvimento implica ações dirigidas ao
comportamento, atitudes e predisposições internas, que
buscam atingir o ser humano na sua forma mais natural
de ser. "Desenvolver" tem como principal objetivo pro-
mover recursos que permitam aos profissionais serem
mais aquilo para o que se sentem potencialmente propen-
sos, fazendo-os crescer e tornando-os mais fortes na sua
individualidade (BERGAMINI, 1996). Os programas
de desenvolvimento pessoal devem proporcionar uma
atualização do potencial intrínseco de seus participantes,
servindo para expor alguma coisa que já deveria existir
anteriormente. De maneira alguma, "desenvolver" tem a
conotação de criar algo do nada, ou criar milagrosamente
aquilo que não exista. Como o próprio termo já diz, o
desenvolvimento tem a característica de ampliar a cons-
ciência das próprias características inatas, capacitando o
indivíduo ao acesso a recursos para o desenvolvimento
de suas ações. Daí, afirma Bergamini (1996), não se
pode subentender que os programas de desenvolvimento
devam mudar as pessoas. Eles estão voltados muito mais

para a orientação que faculte a cada um o aproveitamento
das suas próprias características inatas e enriquecidas
por todas as vivências experimentadas ao longo das
diferentes fases da vida.

Os seres humanos não podem ser programados
como equipamentos. Quanto mais isso ocorrer, mais
as pessoas se comportam como tal, isto é, deterio-
ram com o uso, necessitam de freqüentes reparos,
quebram e se tornam tecnologicamente superadas.
Tudo isso pode ser evitado. Há uma nova visão que
atualmente procura diagnosticar a configuração da
psicoestrutura organizacional, através do conheci-
mento dos estilos das pessoas para programar cargos
e tarefas, de modo a conseguir não apenas um clima
motivacional maior, mas também um aumento da
utilização das forças potenciais da organização, onde
cada um terá facilidade de aproveitar ao máximo os
recursos de seus estilos particulares de comporta-
mento (BERGAMINI, 1996, p. 46).

No mundo do trabalho, a palavra competência vem
assumindo diversos significados, alguns mais ligados
a características das pessoas, como conhecimentos,
habilidades e atitudes, outros, à tarefa e aos resultados
(MCLAGAN, 1977 apudFLEURY, 2001). Alguns autores
referem-se a dimensões de comportamento que estão
por trás de um desempenho competente, com a palavra
competência, que designa áreas de trabalho em que a
pessoa é competente. Entre os profissionais de RH, uma
definição comumente utilizada é a seguinte: conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam a maior
parte do trabalho de uma pessoa e que se relacionam
com o desempenho no trabalho; a competência pode ser
mensurada, quando comparada com padrões estabeleci-
dos e desenvolvida por meio do treinamento (PARRY,
1996 apud FLEURY, 2001). É uma definição de fácil
operacionalização pelos responsáveis pela gestão de RH
nas organizações, mas que implicitamente tem como
referência a tarefa e o conjunto de tarefas prescritas a um
cargo. Essa visão limitada é apenas mais um rótulo para
administrar uma realidade organizacional ainda fundada
nos princípios do taylorismo-fordismo, sendo, em muitos
casos, apenas uma mudança burocrática nos procedimen-
tos de seleção dos indivíduos (FLEURY, 2001).

O conceito heurístico de competência procura ir além
do conceito de qualificação. Refere-se à capacidade de a
pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades prescri-
tas, ser capaz de compreender e dominar novas situações
de trabalho, ser responsável e ser reconhecida por isso
(ZARAFIN, 1994 apud FLEURY, 2001). Assumindo
a competência como uma inteligência prática, o autor
foca três mutações principais no mundo do trabalho que
justificam a emergência do modelo de competência para
a gestão das organizações: a noção de Incidente, aquilo
que ocorre de forma imprevista, não programada, vindo
a perturbar o desenrolar normal do sistema de produção,
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ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar a
sua auto-regulação (o que implica que a competência
não pode estar contida nas predefinições da tarefa, a
pessoa precisa estar sempre mobilizando recursos para
resolver as novas situações de trabalho); a noção de
Comunicação, na qual comunicar implica compreender
o outro e a si mesmo, significando entrar em acordo so-
bre objetivos organizacionais, partilhamento de normas
comuns e daquelas que sirvam para a gestão; e a noção
de Serviços, que se refere à capacidade de atender a um
cliente externo ou interno da organização.

A noção de competência aparece, assim, segundo
Fleury (2001), associada a expressões com verbos,
como "saber", "agir", "mobilizar recursos", integrar
saberes múltiplos e complexos", "saber aprender",
"saber engajar-se", "assumir responsabilidades" e "ter
visão estratégica". As competências devem agregar
valor econômico para a organização e valor social para
o indivíduo.

O capital intelectual

Os indivíduos trocam e combinam conhecimentos
por meios como documentos, reuniões, conversas ao
telefone ou redes de comunicação computadorizada.
A reconfiguração das informações existentes por meio
das classificações, do acréscimo, da combinação e da
categorização do conhecimento pode levar a novos
conhecimentos. A criação do conhecimento realizada via
educação e treinamento formal nas escolas normalmente
assume essa forma (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).

No contexto dos negócios, constata-se a conversão
do conhecimento através da combinação, na maioria das
vezes, quando os gerentes de nível médio desmembram
e operacionalizam visões empresariais, conceitos de
negócios ou conceitos de produtos. A gerência de nível
médio desempenha um papel crítico na criação de novos
conceitos por meio da rede de informações e conhecimen-
tos codificados. Usos criativos de redes de comunicação
computadorizadas e bancos de dados em larga escala
facilitam esse modo de conversão do conhecimento.

Ainda segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a inter-
nacionalização é um processo de incorporação do co-
nhecimento explícito (conhecimento formal, elaborado
e difundido entre as partes) no conhecimento tácito
(construção do conhecimento através da experiência).
É intimamente relacionada ao "aprender fazendo".
Quando o conhecimento é internalizado sob a forma de
modelos mentais ou conhecimento técnico, tornam-se
ativos valiosos. No entanto, para viabilizar a criação do
conhecimento organizacional, o conhecimento tácito
acumulado precisa ser socializado com os outros mem-
bros da organização, iniciando, assim, uma nova espiral

Think, Porto Alegre, v. 4, n. l, p. 40-48, jan./jim. 2006

de criação do conhecimento. Para que o conhecimento
explícito se torne tácito, são necessárias a verbaliza-
ção e diagramação do conhecimento sob a forma de
documentos, manuais e histórias orais. A documentação
ajuda os indivíduos a internalizarem suas experiências,
aumentando, assim, seu conhecimento tácito; além disso,
facilitam a transferência do conhecimento explícito,
ajudando as outras pessoas a vivenciar indiretamente
experiências de terceiros. A internalização também
pode ocorrer pela escuta ou leitura de uma história de
sucesso (case), em que os membros de uma organização
podem sentir o realismo e a essência da história, trans-
formando essa experiência vivenciada em um modelo
mental tácito. Quando a maioria das pessoas passa a
compartilhar esse modelo, o conhecimento tácito passa
a fazer parte da cultura organizacional.

Para Nonaka e Takeuchi (l 997), a criação do conhe-
cimento organizacional é uma interação contínua e
dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento
explícito. Uma ação isolada, como a desenvolvida por
um gerente quando cria relatórios, não tem a força para
ampliar a base de conhecimentos existentes na empresa.
Essa interação é moldada pelas mudanças entre dife-
rentes modos de conversão do conhecimento, que, por
sua vez, são introduzidos por vários fatores. Primeiro, o
modo de socialização começa com o desenvolvimento
de um campo de interação. Esse campo facilita o com-
partilhamento das experiências e modelos mentais do
grupo. Segundo, o modo de externalização é provocado
pelo diálogo ou reflexão coletiva. Por fim a combinação
desse novo conhecimento com os já existentes cria
um novo produto, serviço ou melhoria gerencial. O
que se conclui é que o aprender fazendo provoca a
internalização. Nesse sentido, a função da organização
no processo de criação do conhecimento é fornecer o
contexto apropriado para a facilitação das atividades
em grupo e para a criação e acúmulo de conhecimento
em nível individual.

A motivação é um fenômeno amplamente pesquisado
por autores da Administração. Edvisson e Malone (1998)
acreditam que não existe uma maneira simples de medir
o valor do comportamento humano ou da motivação,
sendo um tema totalmente diferente de contabilizar,
comparado a vendas ou capacidade de armazenagem de
computadores. Por esse motivo, devem ser cautelosas
as mensurações que digam respeito aos colaboradores.
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OECD), entidade sediada em Paris, que
congrega os principais países industrializados do mundo
ocidental, mais o Japão, há anos se preocupa em desen-
volver a melhor forma de avaliar o capital humano em
economias informatizadas e em rápida transformação.
Segundo estudos de dois pesquisadores ligados à OECD,
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Riel Miller e Grefory Wurzburg (apud EDVISSON
e MALONE, 1998), os meios de avaliação ainda são
incrivelmente primitivos.

Um dos problemas é a falta de transparência nos
custos de mão-de-obra e, particularmente, naqueles
associados ao aprimoramento das qualificações de
trabalhadores experientes... à medida que o aper-
feiçoamento contínuo torna-se parte rotineira da
administração de recursos humanos, os custos de
mão-de-obra expandem-se além das despesas cotidi-
anas de salários e outras obrigações... Um segundo
problema é a dificuldade de se mediar a capacidade
produtiva - o conhecimento, a capacidade e as habi-
lidades - que os trabalhadores adquirem por meio de
treinamento adicional e ou experiências na função...
Mesmo quando as qualificações podem ser medidas,
existe um terceiro problema ao se atribuir um valor
econômico para elas (MILLER e WURZBIRG apud
EDVISSON e MALONE, 1998, p. 114 e 115).

A mensagem implícita nos relatórios da OECD, se-
gundo Edvisson e Malone (1998), constitui-se em uma
advertência: a avaliação do capital humano é um pro-
cesso cheio de perigos, sujeito a riscos e imperfeições.

Um novo modelo em gerenciamento
de pessoas

A idéia de que os funcionários devem se preocupar e,
de alguma forma, participar dos processos de elaboração
dos objetivos estratégicos das empresas passou a ganhar
espaço na última década, sendo subjacente a sistemas de
inovação em remuneração, como o compartilhamento de
ganhos e distribuição de ações para os funcionários como
mérito pelo atendimento de metas. A idéia está presente
em programas de envolvimento dos funcionários, como
o"empowerment" (DRUCKER, 1986). Mas esses planos
não são totalmente eficazes. Segundo Case (1997),
para alcançar realmente o envolvimento das equipes de
trabalho, três condições devem ser alcançadas: em pri-
meiro lugar, o compartilhamento das informações deve
ocorrer por toda a organização. Como, nas empresas,
as informações mais significativas são os indicadores
financeiros, são esses os principais medidores da evo-
lução dos negócios, pois explicam as razões para as
ações gerenciais e permitem aos funcionários avaliarem
o sucesso de suas realizações. Em segundo lugar, deve
ser delegada aos funcionários a elaboração do orçamento
de sua unidade, além de metas de custos e lucros. Os
gerentes responsáveis por esses números aprendem a
identificar e verificar os indicadores-chave, a realizar e
refazer, se preciso, as previsões, desenvolvendo habili-
dades que normalmente ficam restritas a um pequeno
grupo ligado à alta gerência. A terceira medida seria
a recompensa pelo sucesso do negócio, premiando os
funcionários, além da remuneração fixa, com planos de

remuneração variável, ligados ao resultado da
de negócios da organização. Esse sistema desenvolve
nos colaboradores a compreensão do sucesso e gera o
comprometimento, pois todos sabem como serão recom-
pensados se a unidade alcançar suas metas.

Case (1997) afirma ainda que a principal meta do
gerenciamento transparente é fazer com que todos se
movam na mesma direção e objetivos definidos pela
empresa. Qualquer sistema de responsabilidade e co-
brança, para que funcione, necessita de uma estrutura,
que vai desde a capacitação dos colaboradores para
o entendimento dos números financeiros até a dis-
tribuição de responsabilidades de gerentes e grupos de
funcionários que participarão das reuniões departamen-
tais para desenvolver e monitorar os números. O plano
de abono e recompensas por metas atingidas é parte
indispensável do sistema de gerenciamento, uma vez
que responde imediatamente a um esforço, assim como
premia individualmente pelo sucesso do todo. Uma vez
que esse tipo de gerenciamento, segundo Case (1997),
é um sistema, não pode ser rapidamente implementado,
pois esse é um processo longo, particularmente para
empresas médias e grandes, onde a complexidade da
elaboração de orçamentos e metas é maior. No entanto,
é um modelo que pode influir de forma determinante no
comprometimento dos funcionários, que estarão mais
aptos a auxiliar na obtenção dos melhores resultados,
pois desenvolvem um novo sentido nas habilidades de
realizar novas tarefas, gerando, assim, uma vantagem
competitiva valiosa.

Gestão estratégica em empresas
inovadoras

Segundo os pesquisadores do Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), Michael Piore e Charles
Sabei (apudlMPARATO e HARARI, 1997), os fatores
que mais contribuíram para o declínio do modelo da
produção em massa foram a agitação social das décadas
de 60 e 70, as taxas de câmbio flutuantes, a crise do
petróleo, que gerou uma recessão mundial (81/82), além
do impacto das inovações tecnológicas, que reduziram o
ciclo dos produtos, conseqüentemente, aumentando os
custos das grandes corporações, abrindo assim espaço
para novos concorrentes, mais ágeis, que tiraram partido
dessa situação.

Rothwell (1992) observa que a concepção estratégica
das empresas inovadoras surge a partir de um conjunto
complexo de inter-relações, sob o impacto do ambiente
externo, que influencia significativamente o pensamento
estratégico. Assim como diminuiu enormemente o ciclo
de vida dos produtos e dos processos de produção, o
ciclo de vida das próprias empresas caiu assustadora-
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mente De acordo com estudos realizados pela Royal
Dutch/Shell (apud IMPARATO e HARARI, 1997), a
expectativa de vida das organizações atualmente é de
40 anos, quase metade daquela dos seres humanos.
Rothwell (1992) afirma ainda que, da lista das maiores
empresas americanas e européias de 1955, 70% tinham
praticamente desaparecido. Da lista das 500 maiores e
melhores da revista Fortune, de 1980, 40% tinham sido
compradas, fechadas ou tinham falido. O processo se
mostra tão acelerado que o ciclo tradicional de 70 anos
para a criação e apogeu de uma empresa agora é per-
corrido em apenas cinco anos, como o caso da Compaq
Computer, que, no início da década de 90, precisou de
apenas 18 meses para se tornar uma das principais fa-
bricantes de microcomputadores do mundo (IMPARATO
e HARARI, 1997).

As mudanças acontecem com tamanha rapidez que
impõem um novo ritmo às empresas, que, para sobre-
viverem, precisam fazer da inovação um verdadeiro
estilo de vida. A própria inovação sofreu um processo
de mudança, segundo Imparato e Harari (1997), pas-
sando de um processo linear, que seguia uma lógica de
poucas surpresas, para os processos atuais, de mudanças
descontínuas e imprevisíveis. Para exemplificar, os au-
tores citam as inovações das décadas passadas, quando os
novos produtos tinham data para serem lançados, como
na indústria da moda (que criava suas coleções quatro
vezes ao ano, marcadas principalmente pelas mudanças
de estação) e na indústria automobilística (que altera
seus modelos normalmente a cada cinco anos). Hoje,
as empresas dependem de suas capacidades de inovação
para sustentar sua vantagem competitiva, sendo que, no
futuro próximo, elas precisarão diferenciar-se constante-
mente no mercado, pela capacidade de anteciparem-se
a seus concorrentes, agregando valor a seus produtos e
mantendo, por longos períodos de tempo, essa posição
inovadora (IMPARATO e HARARI, 1997).

Cooper (1984) observa que as empresas de alto
desempenho se diferenciam das concorrentes não com
uma única estratégia, mas através de um pacote de
estratégias que envolvem todos os departamentos da
corporação. São empresas que investem e se arriscam,
utilizando programas de inovação como um diferencial
estratégico. As empresas inovadoras buscam incessante-
mente o desenvolvimento de produtos que apresentem
vantagens em relação aos da concorrência, atendendo
melhor os consumidores do que seus concorrentes.
Utilizam ainda sofisticadas tecnologias integradas à
base produtiva e focam o desenvolvimento de novos
produtos e serviços em mercados que apresentam um
maior potencial de crescimento.

Para que ocorram as inovações nas empresas, deve
haver um ambiente propício para a geração de diferentes

idéias, percepções e modos de processar e julgar infor-
mações. Para tanto, segundo Leonard e Straus (apud
IMPARATO e HARARI, 1997), a colaboração de todos
os participantes do processo é fundamental. O problema
é que, segundo os autores, as inúmeras divergências
de idéias acabam gerando conflitos que deveriam ser
construtivos mas, antes disso, tornam-se disputas de
poder e acabam, de forma improdutiva, interrompendo o
processo criativo. Para minimizar esse clima de disputas,
o gerente que tem a responsabilidade sobre o processo
de inovação deve lidar com o que foi identificado como
"atrito construtivo". Esse modelo refere-se às gerências
que entendem que pessoas de estilos diferentes possuem
distintas maneiras de pensamento, nos níveis analítico,
intuitivo, conceituai, experimental, social, independente,
lógico e em relação a valores sociais. Para que haja har-
monia, deve haver respeito aos mais variados estilos de
pensamento, ficando a cargo dos gerentes a determinação
dos papéis de cada um dos envolvidos, para disciplinar
o processo criativo do trabalho do grupo. Para Imparato
e Harari (1997), todas as verdades sobre desempenho de
pessoas estão começando a ser colocadas em questiona-
mento, pois houve uma mudança significativa. Para os
autores, o desempenho era visto como uma função entre
duas variáveis: capacidade e motivação, expressa por
meio da seguinte fórmula:

(D) desempenho = (C) capacidade x (M) motivação.

Nesse caso, capacidade relaciona-se a inteligência,
talentos, aptidões e habilidade. Motivação, por sua vez,
refere-se a desejos, metas, interesses, incentivos e neces-
sidades. Para os autores, a variável ausente nessa equação
é a descoberta do novo papel. Isso quer dizer que as di-
ficuldades de aumentar ou mudar o desempenho não se
devem à falta de motivação ou capacidade, mas à falta de
compreensão das funções exigidas atualmente pela nova
realidade vivenciada. Esse momento histórico sugere um
novo papel para as gerências, totalmente diferente daquele
que garantiu o sucesso no passado, criando, segundo os
autores, uma nova fórmula para o desempenho.

(D) desempenho = (C ) capacidade x (M) motivação
X (NP) novo papel

Para distinguir esse novo papel, o gerente precisa
ver-se como um agente de mudanças em um ambiente
de novas e emergentes validades, atuando com maior
sensibilidade para perceber as pressões latentes e
apresentando agilidade para reagir a essas situações
no tempo certo e de modo audacioso, através de um
planejamento pró-ativo diante dos desafios. Para definir
esse "novo papel do gerente", os autores apontam um

Think, Porto Alegre, v. 4, n. l, p. 40-48, jan./jun. 2006



47

O novo papel dos gestores no processo de gestão de pessoas em empresas inovadoras: um desafio para esse século

estudo desenvolvido por Harari e Mukai (apud IM-
PARATO e HARARI, 1997), publicado em 1990, em
que identificaram quais são as principais característi-
cas atribuídas agora aos gerentes: o comportamento
diante das mudanças, atenção, poder, treinamento,
responsabilidade, todas elas reveladoras de um forte
desejo de mudanças. A descoberta desse novo papel
começa quando se percebe o impacto das mudanças,
que, por sua vez, acabam demandando uma abordagem
gerencial diferenciada. Por não compreenderem essas
mudanças, os gerentes encontram dificuldades para
acumular as habilidades e capacidades e canalizar a
própria motivação na direção certa, tornando-se inca-
pazes de influenciar as capacidades e a motivação dos
outros na direção das metas adequadas.

Conclusão

Com o aumento da exigência por parte das organiza-
ções em termos de formação e competências dos colabo-
radores, é paradoxal imaginar que a mão-de-obra mais
qualificada se contentará em seguir as instruções, sem
poder agir ativamente no processo de tomada de decisões
ou contribuir para inovações e soluções de problema. Foi
exatamente o perfil mais sofisticado de mão-de-obra que
acabou gerando a abordagem sociotécnica na década
de 60, que tinha como eixo central a criação de grupos
semi-autônomos, que encontravam espaço para nego-

ciação, decisão e solução de problemas, considerados
"Learning Systems" (sistemas de aprendizado). Por parte
das empresas, percebe-se uma preocupação com essa
questão, através da criação de programas motivacionais
que procuram atrelar a remuneração cada vez mais aos
resultados da organização - programas de participação
nos lucros, programas motivacionais e programas que
promovem a sugestão de melhorias. Essa nova situação
mostra a necessidade de se aprofundar estudos e pesqui-
sas que orientem as empresas na geração de modelos
que contribuam para envolver os colaboradores nos
processos de gestão da estratégia empresarial.

Sobre a questão da inovação, é importante destacar
a necessidade de as organizações lidarem com mão-
de-obra mais qualificada para atuar em um ambiente
tecnológico e competitivo, o que, na questão de políticas
de gestão de pessoas, implica a percepção de que as em-
presas mais antigas terão que se moldar para poder gerir
esse efetivo mais preparado e mais exigente. Essa per-
cepção da realidade indica que o caminho da melhoria do
ambiente interno, do investimento em desenvolvimento
e competências, do aumento do nível de exigência em
termos de escolaridade e conhecimentos técnicos, assim
como o desenvolvimento de programas que envolvam
melhoria na comunicação, na integração, na qualidade
de vida e na participação ativa na gestão dos processos,
são tendências valorizadas que merecem ser observadas
e aprofundadas pelo meio acadêmico.
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