
or mais que supostos
humanistas (e
humanitários)
ponderem, não há
como negar os
benefícios que o acesso
à tecnologia trouxe aos

nossos dias. Estão em toda parte,
quer você seja proprietário de um
imenso arsenal high tech ou
meramente usuário final de um
simples sistema de conta bancária
ou celular. Não quer dizer que tudo
vá às mil maravilhas. Temos
problemas (outros, diferentes do
passado) e estamos longe daquele
ideal de satisfação pastoril que tanto
encantava nossos avós. No entanto,
uma coisa não nega nem exclui a
outra. A humanidade está fadada a
ser infeliz e feliz ao mesmo tempo.
Às vezes mais feliz, às vezes bem
infeliz, sem que isso tenha
necessariamente algo a ver com o
grau de sofisticação tecnológica que
a todos nos embala (apesar de ter
uma vaga sensação de que é melhor
ser infeliz com tecnologia que sem
ela; no escuro, todos os gatos são
pardos, incluindo os nossos).



Mas há uma curiosa peculiaridade

nesse enxame tecnológico que tanto

atormenta e liberta: ele é silencioso,

quieto como um camundongo, sor-

rateiro como um anfíbio. Quando se

percebe, estamos navegando em ma-

res virtuais, na festa de um amigo,

num cantinho da madrugada, a confe-

rir certas informações, a distrair-se

num desses jogos eletrônicos de

paciência ou gamão. Nada produtivo,

tudo entretenimento, nessas horas.

Em outras, um pouco mais de tra-

balho com relatórios e controles di-

versos, tudo misturado, bem enten-

dido, com o imenso prazer de receber

ou enviar aquelas correntes melosas

e aquosas, certamente produzidas em
longas horas laboriosas, que nos di-

zem sobre os mistérios da vida, da

eternidade, da esperança.

"De cada um segundo sua capa-

cidade, a cada um, segundo sua neces-

sidade", dizia um slogan socialista.

Aplicável perfeitamente nesse uni-
verso, de certa forma, minimalista da

tecnologia. As pessoas aprendem o

que precisam, quando precisam. Sim-

ples assim. E, enfatize-se, há apren-

dizado para todos, tanto quanto multi-

plicam-se as necessidades na medida

da evolução dessa aprendizagem.
Quero dizer, é tão fascinante este



novo mundo que a aprendizagem vem antes da

necessidade, reparou? Seria uma espécie de lógica do

futuro: antecipar-se sempre, ainda que a custa de

necessidades, digamos, ociosas. Afinal, só como exemplo,

quem precisa do Vista ou do iPhone da Apple? Antes que

me acusem, digo logo: estou disponível.

*•. Neste delicioso vale de lágrimas, há, pelo menos, um

porém (e aqui deixo de lado uma longa série de críticas ao

modelo): estamos aproveitando devidamente tudo isso?

Vamos localizar a pergunta, dentro do escopo desta
publicação: a tecnologia tem sido usada adequadamente

nos sistemas de gestão de pessoas?

A resposta, que não é simplesmente nem sim nem não,

se dá com uma outra pergunta (ou várias outras), que são

anteriores: o que é usar adequadamente a tecnologia num

sistema de gestão de pessoas? Ou então: para que usar

tecnologia num sistema de gestão de pessoas? Sem entrar

nos méritos e desméritos do que vem a ser um sistema de

gestão de pessoas, reconhece-se que a tecnologia é uma

mão na roda na hora de verificar se coisas estão

funcionando bem, especialmente quando há pressa e

necessidade de precisão na ação, sem contar as inúmeras

vantagens advindas do uso de sistemas (aí sim) de

recrutamento e seleção, cargos e salários e educação

corporativa, entre outros, para ficarmos no âmbito da

gestão das pessoas. Não é difícil encontrar empresas que

adotam um ou outro ou todos esses sistemas ao mesmo

tempo. Mas é quase uma loteria pensar em alguma empresa

que tenha esses e outros sistemas conscientemente

integrados, falando uma mesma língua, convergindo para

o que foi definido como base estratégica de ação do

negócio. Em tempos de interação e conectividade,

emperra-se na hora de olhar o todo e buscar os vértices

tangíveis e passíveis de associação desses sistemas. Dizer

que se perde pouco não é exatamente o ponto, mas o quanto

se deixa de ganhar, em termos de produtividade,

competitividade e eficiência, pela subutilização desses

sistemas, é algo considerável, embora, infelizmente,

pouco mensurável por aqui.

A falta de conexão nos lembra

outras estranhas conexões entre em-

presas e simples usuários. Assim

como o homem não usa toda a sua

capacidade mental disponível, as

empresas, quando munidas de

softwares de gestão, também usam

muito menos dos recursos

disponíveis e conhecidos. Um mero

processador de texto, por exemplo,

raras vezes se comunica com o

sistema pessoal de mensagens, e este

muito menos com a agenda

corporativa. Sincronização é uma

palavra que perde sentido nesse

universo, ainda que seja justamente

ela a responsável por alinhar tempos

e ações, entre outras intenções, num

ambiente onde o tempo vale ouro e

determina o efeito (às vezes

negativo) da ação.

Os novos futuros

Se a sincronização de dados e

intenções é fundamental, talvez

mais crítico seja a falta de

compartilhamento dessas informa-

ções entre pessoas numa empresa.

Mais do que tecnologia, é crucial

uma predisposição para a troca —

naturalmente, dentro de um

ambiente que privilegie, favoreça e

incentive tais iniciativas. Olhando

dessa forma, percebe-se que, como

diz o ditado, uma andorinha não faz

verão: só a tecnologia não resolve;



pessoas e tecnologias também não. As coisas só começam

de fato a funcionar, como um reloginho, quando pessoas

e tecnologias estão alinhadas a um processo estratégico

de gestão, que define não só rumos e metas mas, sobretudo,

meios de atingi-los. Quando isso acontece, a gestão do

conhecimento deixa de ser ficção teórica para ser

realidade. E só nessa realidade ocorre aquilo que talvez

seja o ponto primordial destes tempos: pensa-se a

empresa, não só sua estrutura organizacional, mas seus

movimentos, relações, conexões internas e externas, seu
sentido e significado, para o cliente, para o mercado, para

o colaborador, para a comunidade. Então, o que a

tecnologia tem a ver com isso? Tudo, pois por meio dela

é possível não só selecionar informação, mas processá-

la, compartilhá-la e, por incrível que pareça, desenvolvê-

la, nesse sentido de transformar informação em

conhecimento.

Seria leviandade afirmar que não há gente pensando

nisso. Há, e muita. Assim como existem boas empresas

articulando todos esses fios, transformando tudo em

wireless, tudo em rede transparente, infravermelho,

bluetooth. Existem, mas a imensa maioria ainda usa esses

recursos como peças de lego, em partes, com finalidades

específicas, imediatas e desarticuladas. O que, realmente,

chama atenção, sobretudo porque já estamos partindo para

um novo momento de utilização desses recursos, um

momento em que os softwares, por exemplo, já podem

ser alugados, usados, enfim, como serviços avulsos

terceirizados e contratados. Esses serviços —conhecidos

como aplicações ASPs (Application Service Providers)—,

são geridos em estruturas/servidores remotos. Muitos

deles são exclusivos para a gestão de recursos humanos.

Entre as inúmeras vantagens, os clientes podem pagar

apenas pelo que usam (ou de acordo com um pacote

definido previamente entre a empresa e o fornecedor. O

significado disso? Muito mais agilidade, economia e

confiabilidade. E também que a compra de licença de

softwares está com os dias contados. O movimento é

pequeno no Brasil, mas é uma clara

tendência não só no mundo

corporativo.

Se pensarmos que mal usamos os

recursos —vejam só— já tradi-

cionais, e que logo estes ficarão

obsoletos, como acompanhar essa

evolução, de maneira satisfatória

para o sucesso da área ou negócio?

Curiosamente, aqui não se trata

daquilo que falamos acima, sobre a

"invenção" da necessidade. Mas de

um aspecto em que, justiça seja feita,

a indústria da informática se esmera

como nenhuma outra —mesmo

quando em causa própria—: trata-se

do aprimoramento do produto/ser-

viço. Aprimoramento contínuo, algo

que é benchmarking sob qualquer

ângulo. Mas voltando ao nosso pon-

to: como acompanhar isto? A ques-

tão é mesmo complicada, mesmo pa-

ra quem anda na ponta da vanguarda.

No caso das empresas no Brasil, a

questão é relativamente mais sim-

ples de ser identificada, o que não

significa que seja fácil de ser resol-

vida. O problema tem nome: chama-

se ambiente tropical, aqui entendido

como um conjunto de fatores que

fazem parte do âmbito social, eco-

nômico e educacional do país. Em

certo sentido, inclusivo do âmbito

político, cujos efeitos todos

conhecemos. E como nas empresas

há um pequeno extrato disso tudo na

figura de líderes e colaboradores, o

caos ou a inércia são uma ameaça



perene, e se traduz, muitas vezes, na voracidade dos modernos

discursos e no arcaísmo das práticas protecionistas.

Ninguém quer largar o osso; por conseguinte, ninguém

consegue morder com todos os dentes. É um estranho

ambiente, onde ensinar significa "perder poder"; o ato

de aprender com subalternos, para alguns executivos,

tem um certo teor de humilhação; assim como

compartilhar muitas vezes significa enfraquecer esse tal

poder. É comum encontrarmos gestores —gente boa e

competente até— com dificuldades para aprender

"informática". Gente estudada, ilustrada e instruída,

como dizia a minha avó, com capacidade de tocar

clarinete, mas totalmente alérgica a pôr um dedo —um

só— num teclado de computador. "Não é comigo, já

passei disso. Meu negócio é olhar por cima, comandar",

disse-me certa vez um desses executivos, de 53 anos. O

mesmo que também reclamou sobre a discriminação

etária no mercado de trabalho. "Está vendo, eles só

querem jovens. E a experiência?".

Uma coisa nada a ver com a outra. Mas olhando assim,

é fácil cair na armadilha, misturar preconceito com

ineficiência, medo de aprender com a necessidade de

uma espécie de poder que vai ficando cada vez mais

ocioso. De modo que fica tudo fechado, depar-

tamentalizado, segregado. Muitos só acordam quando o

cliente, cansado de lengalenga, troca de fornecedor. Bem,

alguns insistem, não se conformam, e vão berrando por

aí com seus processadores e planilhas altamente

personalizados.

Entre outros destaques, vale notar que as próximas

tendências não se anunciam no resumo de um produto

ou serviço. Mas numa concepção, num modo novo de

olhar e fazer as coisas. Vejam o caso das aplicações ASPs.

Elas não são em si novidades, não se constituem

exatamente em novos programas ou ferramentas. O que

é novo, no caso, é o modo de operar esses sistemas. Isto

demanda, mais que um exercício particular de

informática, um espírito de abertura para a busca de

novas e mais eficientes formas de se

fazer, não o que se faz, mas o que

precisa ser feito. A novidade

tecnológica está no uso que se faz

dela. E como a maioria dos softwares

são intensamente versáteis, é

possível, sempre, usá-los da maneira

mais conveniente possível. O ponto,

portanto, está no uso inteligente da

ferramenta, que, aliás, nos dias de

hoje, se revoluciona muito mais na

plataforma em que é usada que no

princípio de sua utilidade —já

conhecido. Estão aí os palms e

smartphones que não me deixam

mentir. Mais que produzir aquele

terrível frenesi de status, essas

maquininhas estão trazendo a possi-

bilidade de incrível mobilidade de

negócios e pessoas, seja pelos recursos

que disponibilizam (vídeo, foto, pla-

yer, gravação de voz e uso de vários

softwares), seja pela fantástica opor-

tunidade de conexão e transmissão

de dados, em qualquer parte do pla-

neta. De novo, aqui, o que fará de

fato a diferença é a capacidade (espi-

ritual e intelectual) do usuário de

sincronizar e interagir com outros.

A idéia é dividir, sempre, para mul-

tiplicar. E isto só fará sentido dentro

de um sistema pensado, de uma em-

presa que privilegie o pensamento e

tenha, em relação a si mesma, a capa-
cidade de reconhecer e desenvolver,

além de compartilhar, seu próprio

conhecimento. 

ecarvalho
Text Box
Fonte: T & D: inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 50-56, 2007.




