
Foco em pessoas: só no discurso 
Cinthia Andruchak 

 

A frase já se tornou clichê corporativo: "Nós temos foco em pessoas". As estatísticas, porém, 
mostram que esse discurso, embora muito bonito, ainda está longe de se concretizar nas 
empresas. De acordo com a seccional catarinense da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH-SC), as companhias brasileiras investem entre 1% e 3% do seu faturamento 
em desenvolvimento e qualificação de talentos.  
 
"É muito pouco para uma área considerada vital para a sobrevivência das empresas. Quem vê 
o RH como uma conta a pagar e não como um investimento terá problemas, pois sem 
funcionários motivados não há produção", enfatiza Paulo Rogério Maes, presidente da ABRH-
SC. Outro aspecto vital é o investimento em formação e treinamento de pessoal. "Para 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico, não basta comprar máquinas e equipamentos 
modernos.  
 
Ou a empresa investe no treinamento dos seus funcionários, ou não vai acompanhar essa 
evolução", afirma ele.  
 
Segundo Maes, as empresas que priorizam a gestão de recursos humanos estão se alinhando a 
conceitos como educação corporativa e remuneração variável – em que os funcionários são 
recompensados quando atingem ou superam metas.  
 
"É uma evolução do Programa de Participação nos Resultados (PPR). É uma recompensa pelo 
desempenho da equipe nos bons resultados da corporação. Pode envolver não só a área de 
produção, mas também a parte administrativa e até o pessoal da limpeza. Todos contribuem 
para que a empresa atinja suas metas", explica ele.  
 
Os desafios da administração do capital humano das empresas e as tendências do setor de 
recursos humanos serão discutidos durante o 13º Congresso Interamericano de Gestão 
Humana da Fidagh Sul (CIGEH-Sul 2006) que começa nessa quarta-feira (22), em 
Florianópolis. A expectativa é de que o evento reúna 1,5 mil participantes do Brasil e de países 
como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. "Será uma oportunidade de discutirmos e 
apresentarmos soluções que estão transformando paradigmas da gestão de pessoas.  
 
Dessa forma todos podem crescer com mais eficiência e competitividade em relação aos 
concorrentes globais", afirma Maes.  
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