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Entre o capital financeiro e o capital humano, área de RH se equilibra para aumentar a sua 
participação nos negócios sem perder o foco nas pessoas  
 
A cidade de Ijaci, no sul de Minas Gerais, representa mais uma expansão das fronteiras da 
Camargo Corrêa Cimentos. Nela, está localizada a mais nova unidade da empresa, que será 
responsável por um aumento de 50% na capacidade de produção. Isso representa 2 milhões de 
toneladas de cimento a mais do que as 4,3 milhões de toneladas produzidas pela empresa 
anualmente. Para tanto, foram investidos cerca de 350 milhões de reais na construção dessa 
unidade. 
 
Investir para crescer não é um fato incomum na Camargo. Em 2000, a empresa destinou cerca de 
20 milhões de dólares para ingressar no segmento do cimento branco, produto com alto potencial 
de consumo. "O mercado de cimento no Brasil ainda é pouco desenvolvido. Para acompanhar a 
expansão desse mercado e crescer, precisamos estar competitivos e aproveitar as oportunidades 
que devem surgir no futuro", avalia o diretor superintendente da Camargo Corrêa Cimentos, 
Wilson Carnevalli Filho. Atualmente, a Camargo, que fabrica o cimento Cauê, detém 8,5% de 
market share, resultado da aposta do Grupo Camargo Corrêa, um dos maiores conglomerados 
privados do país – com atuação em mais de dez áreas de negócios, como engenharia, construção, 
energia, meio ambiente e indústria têxtil –, que, desde 1997, já investiu mais de 600 milhões de 
dólares no segmento de cimento. 
 
Mas, qual a relação direta entre o crescimento da empresa e a gestão de pessoas? "Toda", explica 
Carnevalli. "Acreditamos que o comprometimento e desenvolvimento das pessoas na organização 
se dão por meio da expansão das nossas fronteiras no mercado. Assim, cria-se espaço para os 
colaboradores crescerem também", explica. "Na verdade, o que todas as pessoas procuram ao 
entrar numa empresa? Crescer. E como se faz isso? Crescendo, seja com mais produtos, seja em 
novos nichos. Caso a empresa não amplie sua influência no segmento em que atua", continua o 
diretor superintendente, "o espaço organizacional torna-se, digamos, mais apertado e propício a 
problemas como, por exemplo, briga pelo poder". 
 
O RH, na Camargo Corrêa Cimento, tem uma atuação direta nessa filosofia. É ele quem ajuda no 
enfoque de como a companhia pode aumentar sua presença no mercado. Alguém pensou em área 
estratégica? "Sim, ela está sempre envolvida com as decisões. Para tanto, todos os trabalhos 
operacionais são terceirizados, restando ao núcleo de RH a parte mais nobre de sua missão", 
comenta Carnevalli.  
 
O processo de análise e revisão do posicionamento da empresa no mercado e na definição de 
estratégias teve início em 1998. Participam funcionários de todas as áreas, que se reúnem quatro 
vezes ao ano. Cabe ao RH cuidar para que mais e mais pessoas se envolvam nesse processo e 
criar mecanismos e estrutura de benchmarking para esse grupo. "Entre uma reunião e outra, elas 
buscam melhores práticas no mercado, que, depois, devem ser traduzidas para nossa empresa. O 
RH ajuda nessa formatação", diz. 
 
Mas o trabalho do RH não termina por aí. Além de decodificar as estratégias em metas, o RH 
cuida das garantias de que esses objetivos foram bem compreendidos e se as diretrizes do 
negócio foram implementadas. "Para facilitar a compreensão das estratégias, organizamos, com o 
auxílio de uma empresa de treinamento, uma espécie de jogo interativo que apresentava de 
forma lúdica essas diretrizes. Todos os funcionários participaram desses jogos e sempre contaram 
com a presença de um diretor para eliminar qualquer dúvida quanto ao que aprendiam", conta 
Carnevalli. 
 



Paralelamente a essas ações, o RH também atua no suporte aos fóruns de processos (logística, 
comercial, suprimentos, inovação) organizados na empresa. Em cada um desses grupos, o RH 
estrutura o encontro, coordena um site para reuniões virtuais e disponibiliza ferramentas de 
qualidade e de estatística para os membros.  
 
Pelo fato de participar de todos esses fóruns, o profissional de RH na Camargo é induzido a 
circular pela empresa. "Ele é um consultor interno. Temos quatro pessoas numa área central de 
RH e o restante da equipe fica em outras áreas, hierarquicamente subordinados aos gerentes 
dessas unidades de produção. O RH é o indutor do compromisso das pessoas em relação à 
estratégia, em campo."  
 
Carnevalli acredita que a presença de alguém especializado em recursos humanos nessas linhas é 
obrigatória e que essa função não deveria ser exercida por nenhum outro gestor, ao contrário do 
que acontece em muitas empresas, quando os líderes de equipe assumem essas atividades. "Os 
profissionais de RH têm um olhar mais aguçado. A preocupação de um gestor de unidade de 
produção é outra. Ele pode não enxergar uma oportunidade na gestão de sua equipe que o RH 
pode descobrir." 
 
Exercer esse papel de consultor é uma das principais tendências apontadas na pesquisa Utilizando 
o poder do RH para criar um novo valor – um estudo da transformação do RH na América Latina 
feita pela Mercer Human Resource Consulting junto a 137 executivos-sênior da área. "Percebemos 
que o RH está se reinventando", comenta Ciro Magalhães, consultor da Mercer. Com base no 
trabalho de David Ulrich, da Universidade de Michigan, em que apresenta quatro papéis 
(representante dos empregados, agente de mudança, especialista administrativo e parceiro 
estratégico), o estudo revela que: 
 
· 87% dos entrevistados relataram o maior sucesso no papel de agente de mudança; 
 
· 83% afirmaram ter sucesso no papel de especialista administrativo, porém, ao mesmo tempo, o 
desejo de reduzir significativamente o tempo gasto neste papel; 
 
· 71% disseram ter sucesso como parceiro estratégico de negócios; e 
 
· 72% relataram sucesso como representante dos empregados. 
 
Para Ciro, o sucesso relatado no papel de agente de mudança demonstra que os executivos de RH 
estão fazendo progresso em sua migração para longe do papel de experts em administração, 
caracterizado pelas tarefas operacionais. "O enfoque maior será no de consultor interno, perfil do 
profissional capaz de alinhar a estratégia da função RH com a estratégia de negócios e com a de 
capital humano. Isso, sem esquecer de garantir os serviços de RH de forma eficaz e eficiente", 
explica. 
 
A preocupação em ser estratégico e provedor de ferramentas para as pessoas atingirem seus 
resultados na organização também aparece quando se projeta a divisão de tempo gasto pelo RH 
em suas atividades, no futuro (veja tabela na página 56). "As empresas querem aumentar 
significativamente o volume do tempo gasto em ações estratégicas, passando de 13% do tempo 
atual para 29%. Aliás, esse é o mesmo índice para o item ‘provendo serviços de RH’", comenta 
Ciro.  
 
Atenta a essa mudança do seu papel e da importância da gestão de pessoas, a área de RH vê-se 
diante de três grandes desafios, conforme revela pesquisa realizada pela consultoria Towers Perrin 
entre 2001 e 2002, junto a 67 empresas no Brasil. O estudo, que leva o nome Negócios, pessoas 
e recompensas: uma perspectiva brasileira, utilizou as mesmas perguntas feitas em um 
levantamento anterior com 200 empresas no resto do mundo, em 2000. O objetivo do novo 
levantamento era comparar os resultados.  



 
Tanto os participantes do estudo global quanto os do brasileiro revelaram que os três principais 
desafios relacionados a pessoas são: atrair e reter as pessoas certas; assegurar-se de que elas 
possuem as habilidades para apoiar a proposição de valor na empresa; e motivá-las a investir seu 
tempo, esforço e criatividade no negócio. "Há um consenso de que as pessoas são diferentes nas 
empresas e, por isso, têm necessidades distintas. O desafio é atrair aquelas com o perfil mais 
próximo ao da organização", diz Éder Carvalhaes, consultor da Towers. 
 
Fronteiras – Carnevalli, da Camargo Corrêa Cimentos, concorda em parte com esses desafios. Ele 
acredita que a motivação não deve estar entre as preocupações do RH quando se fala em gestão 
de pessoas. Os profissionais dessa área, explica o diretor superintendente, devem se preocupar 
mais em envolver os funcionários na expansão da empresa, das suas fronteiras no mercado. 
"Quando conseguem fazer isso, a motivação vem naturalmente. Quanto mais os colaboradores 
entenderem a estratégia, quanto mais ampliarem as fronteiras da empresa, mais se motivarão 
com os resultados obtidos." 
 
Resultados. Essa parece ser a palavra de ordem na elaboração das estratégias. Uma empresa 
deve dar lucro, concorda Carnevalli. "Mas essa questão merece o enfoque correto. Atualmente, 
fala-se muito em geração de valor para os acionistas, o que, em muitas empresas, pressupõe 
redução de custos e aumento de produtividade. Mas esse retorno não deve ser apenas do capital 
em si, mas também do capital humano", explica. 
 
De forma geral, no estudo da Towers, as empresas brasileiras ainda têm o foco em estratégias 
que enfatizam o gerenciamento de custos e a lucratividade no curto prazo (veja tabela ao lado). 
"É uma preocupação normal: passamos por um período econômico turbulento, no qual a cobrança 
por resultados imediatos é grande", comenta Éder. 
 
Da pesquisa empreendida pela consultoria, foram selecionadas as empresas com melhor 
performance e resultados – cerca de 10% das 200 pesquisadas – e verificou-se que o que as 
diferenciava era a aposta na inovação como fator de crescimento, muito mais do que ações em 
áreas tradicionais, como redução de custos e melhoria da excelência operacional, por exemplo. 
"Esses últimos itens são pré-requisitos para qualquer empresa que queira participar do mercado 
globalizado", acrescenta Éder. Ou seja, não será por meio deles que as empresas crescerão e 
terão um bom desempenho. "Elas precisam acordar para a inovação. A única forma de ser 
competitiva é pensar diferente, buscar novos caminhos. Inovação e criatividade passam pelas 
pessoas. A ênfase da gestão passa a ser, ou deveria passar a ser, nas pessoas", destaca. 
 
Betânia Tanure de Barros, professora da Fundação Dom Cabral, reforça que um dos pontos que 
contribuem de forma significativa para o sucesso das empresas é a qualidade e consistência dos 
seus modelos de gestão, que advêm, entre outros fatores, do alinhamento entre custos e 
inovação. "Temos de aprender a lidar com o ‘doce’ e o ‘azedo’ ao mesmo tempo. O modelo atual 
de gestão requer que sejamos includentes e não excludentes", diz. Para ela, o gestor de pessoas 
deve ter em mente as diferenças entre gerenciamento de custos e gestão focada em custos. 
 
O gerenciamento de custos como premissa significa que, no mundo atual, onde os recursos são 
escassos e a competição é grande, a empresa competente reduz seus gastos em atividades que 
não agregam valor ao produto ou cliente. Já a gestão focada em custos equivale dizer que existe 
uma preocupação enorme em reduzir gastos, mesmo que esses cortes prejudiquem a 
organização. Na opinião de Betânia, esse tipo de gestão pode até dar resultados no curto prazo, 
mas é fatal para o futuro da empresa, uma vez que pode interferir em áreas importantes. "O RH, 
na maioria das vezes, ainda não faz, na prática, a identificação das atividades que agregam valor, 
apesar de esse discurso já estar incorporado no seu cotidiano", diz. 
 
Similaridades – Redução de custos também aparece como principal preocupação por parte das 
empresas nos recentes estudos divulgados pela PricewaterhouseCoopers (PwC). Participaram 



organizações do Brasil (90) e do mundo (1.429, contando as das Américas do Sul e Central). "De 
acordo com os dados obtidos, percebeu-se mais similaridades do que diferenças no que se refere 
à gestão de pessoas nas organizações brasileiras em relação ao resto mundo, o que demonstra 
que as empresas líderes no Brasil, na sua busca por competitividade, têm aprimorado seus 
modelos e mecanismos de gestão", comenta o consultor da  
PwC Luis Volpon. 
 
Além da questão do gerenciamento de custos, os líderes da área de RH afirmaram no estudo que 
a satisfação dos clientes e o aumento de receita são outras prioridades dos negócios hoje. Apenas 
a ênfase dada a cada uma delas difere de região para região, com as empresas no Brasil 
apresentando uma importância relativamente maior nos custos. "É interessante notar que ao 
serem perguntadas sobre as questões críticas, há um ano, as empresas forneceram respostas 
similares. Isso indica que os caminhos para sustentar os negócios nesse período continuam 
passando pelas mesmas rotas." 
 
Cerca de 60% das empresas pesquisadas no Brasil afirmaram que possuem estratégia de recursos 
humanos formalmente definidas. "Tanto no Brasil como nas Américas e no mundo, as áreas de RH 
têm se posicionando mais estrategicamente em relação à sua contribuição para o 
desenvolvimento dos negócios e assumindo uma importância maior na estrutura da organização. 
Na maioria das empresas pesquisadas, o responsável pelo RH se reporta diretamente ao CEO e o 
tempo despendido com atividades de natureza operacional diminuiu nos últimos dois anos", diz 
Luis. 
 
Consoante com essa mudança de posicionamento e ganho de importância da área, a maioria dos 
diretores de RH afirmou que suas estratégias estão vinculadas às do negócio. Contudo, ainda são 
necessárias melhorias significativas nos sistemas de medição e avaliação dos resultados da gestão 
de pessoas para que esse alinhamento estratégico e as contribuições para o negócio se tornem 
mais demonstráveis, principalmente no caso brasileiro, conforme sugere Luis: "Quando 
perguntamos sobre as áreas em que a contribuição do RH ajudou claramente a melhorar o 
desempenho do negócio, de maneira mensurável, os participantes no Brasil mencionaram muitos 
aspectos que não apresentam uma relação direta com as prioridades de negócio", lembra. Para se 
ter uma idéia desse descompasso, o item ‘controle de custos’ ficou em terceiro lugar, o que pode 
demonstrar que o RH não está tão alinhado às principais estratégias. No entanto, Luis justifica 
esse desencontro pelo fato de o RH nem sempre conseguir atuar em toda a estratégia, mas em 
apenas algumas áreas, como redução de custos de contratação, melhorar a forma de 
remuneração e de benefícios. "Modificar a forma de contratação é um dos caminhos que o RH 
pode trilhar, uma vez que se trata de um item que tem grande peso para as empresas, em 
termos legais. Terceirizar pode ser uma boa saída, desde que bem-feita, e não significa, 
necessariamente, corte de pessoal." 
 
As duas principais contribuições do RH no desempenho da empresa foram, segundo os 
respondentes, melhorias na satisfação dos funcionários (65%) e implementação de um novo 
modelo de organização (58%). Isso pode significar a dificuldade para os gestores de RH 
demonstrarem sua contribuição para o sucesso do negócio. "A questão da avaliação e mensuração 
de resultados na gestão do capital humano continua sendo um item de desenvolvimento e fator 
crítico de sucesso", alerta Luis. 
 
Essa dificuldade fica mais evidente quando a pesquisa apresenta as categorias de informação 
presentes nos relatórios gerenciais de RH das empresas brasileiras. Embora informações 
importantes para a realização dos desafios de negócios sejam as mais citadas – evolução do 
quadro de pessoal (100%), treinamento (93%), turnover (83%), absenteísmo (61%) –, outras 
igualmente importantes aparecem com pequena freqüência nos relatórios gerenciais: 
produtividade (33%), retenção (37%) e pagamento adequado com o mercado (44%). "Esse 
cenário não é muito diferente do encontrado fora do Brasil, o que demonstra que essa dificuldade 



não é exclusividade nossa. O RH continua analisando questões do antigo DP. Ou seja, ainda há 
muito o que mudar." 
 
Essa falta de indicadores de mensuração pode ser traduzido, na opinião de Renato Gutierrez, 
gerente de consultoria em gestão da Deloitte Touche Tohmatsu, como o reflexo de um dos 
principais vícios da área de gestão de pessoas: pedir orçamento para fazer isso ou aquilo, sem se 
esforçar para demonstrar os retornos realizados com os investimentos nas pessoas. "Os que 
fazem isso demonstram inteligência e obtêm sucesso. Acredito que é mais confortável para esses 
executivos dizer que não existem ferramentas para medir aspectos intangíveis. Estatísticas 
simples podem – e devem – demonstrar o retorno. Além do mais, se as ações são intangíveis, por 
que fazê-las? Eu não investiria meu dinheiro em algo intangível", dispara Gutierrez. 
 
Retornos calculados – Sobre investimentos na área de capital humano, a pesquisa Benchmarkig 
de gestão de capital humano, realizada junto a 93 empresas no segundo semestre do ano 
passado pela Deloitte, aponta que o volume a ser investido nas áreas de capital humano tende a 
girar em torno de 30%. "Os investimentos têm aumentado a cada ano, mas o mais importante é 
que o disponibilizado seja bem investido, monitorado e os retornos sejam calculados." As áreas 
que receberão mais investimentos são: treinamento (87,64%), tecnologia (53,93%) e 
remuneração (52,81%). 
 
Aliás, a pesquisa da Deloitte revela que treinamento lidera os três maiores esforços de capital 
humano nas empresas entrevistadas, com 49,44%. Em seguida aparecem: ajudar a empresa na 
mudança organizacional (48,31%) e revisar ou aprimorar o modelo de gestão de pessoas 
(47,19%). A ênfase no desenvolvimento de pessoas também aparece na pesquisa realizada pela 
revista MELHOR junto a cem executivos de RH de grandes empresas. Perguntados sobre os itens 
que recebem as maiores verbas do orçamento atual, as ações de capacitação de pessoas 
(treinamento e educação corporativa) obtiveram 40,5% das respostas. E mantêm-se na liderança 
na projeção para os próximos 12 meses, quando esses itens somam 46% das respostas.  
 
Em outubro do ano passado, a Randon Implementos, uma das sete empresas do grupo Randon, 
teve reconhecido seu esforço no treinamento e desenvolvimento de seus funcionários. Ela 
conquistou o prêmio Top Ser Humano, conferido pela seccional gaúcha da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-RS), pelo Programa Crescer, que integra todas as ações de educação 
do grupo e coloca a empresa como uma escola de adultos, provedora de aprendizagem 
permanente para o exercício pleno das potencialidades de seus colaboradores. "Usamos a 
educação como ferramenta para promover o progresso da organização e também o crescimento 
individual", explica a gerente de RH da Randon, Maria Tereza Casagrande. "O talento intelectual 
de uma empresa é, hoje, um grande diferencial de competitividade e o talento de uma empresa é 
a soma dos seus talentos individuais", acrescenta. 
 
Foco – Os investimentos do grupo em educação e treinamento dos seus 5 mil colaboradores 
demonstram tal preocupação: em 2001, foram 2,5 milhões de reais; no ano passado, a cifra 
chegou a 3 milhões de reais. O atual foco dessas ações de educação está, segundo Maria Tereza, 
no desenvolvimento de lideranças e na promoção do espírito de equipe. "Cada vez mais as 
empresas devem trabalhar a autonomia das pessoas, por meio de estruturas mais planas. Assim, 
torna-se necessário desenvolver talentos individuais, porém sem esquecer que as atividades são 
complementares e, por isso, o trabalho em equipe é fundamental", explica. 
 
Criado em 2001, o Programa Crescer utiliza, sobretudo, o método experiencial. Para tanto, conta 
com o Centro de Educação Raul Anselmo Randon (CER), que ocupa uma área de mil metros 
quadrados, com salas de aula e espaço para atividades ao ar livre. "Isso facilita a prática de 
atividades lúdicas, que simulam o cotidiano da organização", conta Maria Tereza. O CER é voltado 
para a construção de times e o desenvolvimento de líderes e já está capacitando os 2,5 mil 
funcionários da Randon Implementos nesse método. Os grupos são formados por funcionários de 
diversos setores e as atividades, desenvolvidas durante o horário de trabalho, diurno e noturno.  



 
Desenvolvimento de lideranças, mudança cultural e organizacional e gestão de competências 
foram as três questões apontadas como mais importantes pelos profissionais de RH no Brasil e no 
mundo, nos estudos da PwC. "É um reflexo da tendência das mudanças por que passam as 
empresas. Os líderes devem estar preparados para antever e conduzir os processos de mudança, 
que apontam para novos modelos de gestão, o de competências, por exemplo. Com isso, 
pretende-se obter melhor produtividade, maior desenvolvimento das pessoas e, 
conseqüentemente, a empresa irá retê-las e vai remunerá-las de forma melhor", diz Luis Volpon.  
 
Para Renato Gutierrez, da Deloitte, além da preocupação com ações sociais, os modelos de gestão 
de pessoas estão focados no desenvolvimento e monitoramento de competências organizacionais 
e no alinhamento dos objetivos profissionais das pessoas às metas e estratégias da empresa. Em 
outras palavras, observa-se, novamente, o conceito de gestão por competências em destaque. No 
entanto, como ele opina, são poucas as organizações que possuem esse modelo implantado. "O 
principal impedimento para esse tipo de gestão é a visão da direção. Por ser um conceito novo, 
ainda há o custo do pioneirismo. Alguns dirigentes acreditam mais em outros conceitos", explica.  
 
Gutierrez conta que existe uma tendência de mudança no enfoque da gestão de pessoas no que 
diz respeito à sua natureza. "Tradicionalmente, gestão de pessoas era vista como uma área de 
suporte, com pouco valor agregado. Hoje, empresas, investidores e acionistas estão se 
conscientizando de que as ações iniciadas pelas pessoas nas organizações devem trazer retorno 
aos investimentos. É óbvio que a infra-estrutura, como tecnologia e capital, também é 
fundamental nesse processo." 
 
A visão de que a área de RH tem importância para os negócios da empresa leva esse profissional 
cada vez mais para o centro das decisões estratégicas. "Isso vem ocorrendo, sim, mas ainda 
notamos um número enorme de gestores de RH que não lembram que os acionistas querem 
retorno, que a empresa precisa ter lucro para que todos tenham seus empregos", comenta o 
consultor da Deloitte. 
 
Lucratividade – Uma das formas de o RH poder gerar mais valor aos acionistas, leia-se 
lucratividade, é criando formas de recompensas que não onerem os custos fixos da empresa. 
"Esse é o sonho de muitos empresários", diz. Sistemas de bônus e programas de participação nos 
resultados são alguns bons exemplos de ações nesse sentido. Gutierrez reforça que devem ser 
criados indicadores de performance, atrelados aos objetivos organizacionais – incluindo resultados 
financeiros – e, caso as metas sejam alcançadas, uma recompensa adicional deve ser distribuída. 
"Um dos indicadores financeiros muito utilizados pelas organizações é a gestão dos custos e do 
cumprimento do orçamento." 
 
Lidar com valores intangíveis, que podem ser mais e mais efetivados no processo de gestão, tais 
como valorização da marca ("trabalhar numa empresa de alto nível e reconhecida no mercado"), 
desenvolvimento de carreira (treinamento e desenvolvimento), trabalhar com lideranças fortes, 
entre outros, também são formas alternativas de recompensas e de motivação. "Atrelar o valor da 
marca à remuneração variável parece interessante e existem consultorias específicas que realizam 
esse tipo de trabalho."  
 
O objetivo desses valores intangíveis seria reforçar o comprometimento dos funcionários, num 
cenário em que a relação empresa–profissional está diferente. "Não se trata de falta de lealdade, 
como muitos gurus apregoam, pois a regra nas empresas está explícita: se há resultados, há 
trabalho; se há trabalho, há emprego. Se os profissionais enxergam um horizonte favorável e se 
estão crescendo nas suas organizações, provavelmente continuarão ‘vestindo a camisa’. Mas, se 
percebem que a empresa não está indo bem, que existem possibilidades melhores no mercado, 
que a sua própria situação está ameaçada dentro da organização, passam a buscar um caminho 
melhor", explica Gutierrez. O desafio das áreas de gestão de pessoas, assim, é manter os talentos 
e não perder seu capital intelectual, principalmente para seus concorrentes. 



 
Betânia, da FDC, enfatiza a necessidade de lidar com os desejos individuais versus os 
organizacionais para garantir esse comprometimento. "O desafio não é pequeno", diz. Do ponto 
de vista pessoal, o modelo de gestão deve ampliar e aprofundar o processo de 
autoconhecimento." Isso permitirá que as pessoas possam fazer as escolhas de forma mais 
acertada, seja permanecer na corporação ou buscar novas oportunidades no mercado. No aspecto 
organizacional, a gestão deve deixar claro que ambiciona – seus objetivos, seus valores, suas 
práticas e suas expectativas em relação às pessoas com processo constante de feedback. "O que 
somente será possível se, de fato, a empresa acreditar que é seu papel trabalhar na direção dessa 
conciliação", explica Betânia. 
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