
inguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é
um estranho ímpar." Nesta frase de Carlos Drum-
mond de Andrade há um grande resumo dos indi-
víduos na relação com o trabalho. Com o aumento

da competição entre as empresas, as mudanças no departamento de
Recursos Humanos (RH) vêm sendo gradativas e acompanhando os
modelos de gestão implementados, já que está havendo maior preo-
cupação com o clima organizacional, a oferta de benefícios cada
vez mais atrativos, maiores salários e as perspectivas de desenvolvi-
mento profissional se juntam a outros artifícios para aumentar a ca-
pacidade de atrair talentos. No Brasil, principalmente nas pequenas
e médias empresas, ainda predomina o DP ou Departamento Pesso-
al, que não tem nada de estratégico e se limita a atividades burocrá-
ticas e legais, como: administração de pessoal, folha de pagamento,
obrigações trabalhistas etc.



Contudo, existe uma tendência de o RH
ganhar uma relevância bem maior, cuidando
de benefícios, gestão de carreira e salários e
modelos de avaliação de desempenho e com-
petências. E a pergunta é esta: especializa-
ção ou generalização? O RH deve se especi-
alizar cada vez mais em gestão de pessoas,
se aprofundando mais nos seus fundamentos
de aquisição, aplicação, desenvolvimento e
manutenção do seu capital humano ou deve
ampliar seu escopo de atuação se preocupan-
do em conhecer mais o negócio da empresa
para adequar as competências humanas à es-
tratégia organizacional?

Para o diretor da QualyPro, Claudemir
Oribe, a grande maioria das empresas está
vivendo sob um domínio cerrado da busca
por resultados, muitas vezes a qualquer cus-
to, em que as organizações de qualquer por-
te, ou estão trabalhando para rentabilizar in-
vestimentos nesse momento de economia
aquecida, ou trabalhando para sobreviver
com o aumento da concorrência e com a
carga tributária. "Esse objetivo pragmático
repercute por toda a organização, pressio-
nando a estrutura para que contribua para
esses resultados. Historicamente, o RH se
norteou por propósitos próprios - o homem,
que embora absolutamente necessário, de-
cresceu muito nas prioridades organizacio-
nais, devido, inclusive, à pulverização da
atenção a outros stakeholders. Com isso o
que vem acontecendo é que as organizações
dão menos atenção às pessoas do que da-
vam há anos e o RH não está conseguindo
reverter essa situação. As empresas, o RH
querendo ou não, vão trabalhar sempre pela
melhoria da produtividade e redução de cus-
tos e diante disso, ele tem assumido um pa-
pel muito passivo, de expectador das mu-
danças no ambiente interno e externo, ca-
rente até de meios para defender as pessoas
de uma momento administrativo opressor.
A única saída para o RH nesse momento é
se colocar como uma força capaz de influ-
enciar no resultado organizacional, apoian-
do as pessoas para alcançar metas cada vez
maiores e com menos recursos, pois esse é
um caminho que as empresas não estão dis-
postas a abrir mão, pois estão inseridas den-
tro de um contexto altamente competitivo.
Paradoxalmente, quanto mais a organização
pensa em resultados, mais aumenta o desa-
fio do RH de trazer seu papel à pauta ge-

rencial. Então, se não há como ignorar a
busca por resultados e nem os propósitos
humanos inerentes à sua razão de ser, então
o RH possui um duplo papel, com objetivos
conflitantes, porém indispensáveis para as
empresas e pessoas", explica.

Na verdade, a organização é feita de
pessoas, são elas que promovem as mudan-
ças necessárias, estabelecem os limites e as
potencialidades das empresas e tomam as
decisões que conduzem a organização para
o futuro. Por outro lado, lidar com pessoas
representa um dos maiores desafios dos ges-
tores, ou seja, estratégia. E como deve ser
um RH estratégico? Para Oribe, o RH está
muito longe da estratégia, pois isso é facil-
mente observável pelos discursos do RH nas
empresas de hoje. "Enquanto as empresas
querem resultados concretos, a retórica hu-
mana freqüentemente ainda se dá num mun-
do ilusório e abstrato, cheio de metáforas e
analogias simbólicas e românticas, alimen-
tados por todo tipo de inspirações, menos
as metas das pessoas a quem deveria servir.
Como o desenvolvimento humano é com-
parativamente lento frente às demais mudan-
ças, então a antecedência com que o RH
deve trabalhar é maior do que qualquer ou-
tro departamento. Assim, não cabe o papel
do expectador, mas um papel de antevisão
das mudanças profundas que deverão im-
pactar as pessoas do amanhã, preparando-
as para serem os profissionais que as em-
presas precisarão no futuro, pois para as
necessidades de hoje, já é tarde para ser fei-
to qualquer coisa que possa receber o nome
de estratégico. O RH tem que se envolver
com as questões estratégicas de mais longo
prazo, procurando preencher as lacunas pro-
fissionais das empresas de forma mais va-
riada, fazendo emergir talentos ocultos por
meio de táticas diferentes da simples avali-
ação de desempenho. Nos últimos anos, os
colaboradores das empresas foram dupla-
mente abandonados: pela hierarquia e pelo
RH. A hierarquia não pode mais fazer mui--
ta coisa por alguém que trabalha de forma
orgânica e adhocrática. As mudanças cons-
tantes no quadro gerencial perturbam a bus-
ca por referências e suporte técnico e polí-
tico. O gerente também está preocupado
com sua carreira e freqüentemente por seu
pescoço, e não pode fazer tanto pelo em-
pregado. Quanto ao RH, ele ainda não con-

seguiu assimilar a dualidade de seu papel,
oscilando conforme o momento, e tentando
resolver sua própria crise. O atendimento ao
cliente interno não tem outro senão o acom-
panhamento pessoal, pois os empregados
possuem desejos e estão mais dispostos do
que nunca para satisfazê-los. O RH precisa
de aliados e a hierarquia precisa aprender a
gerenciar pessoas. Isso está cada vez mais
difícil, mas a gestão de pessoas é uma fun-
ção inalienável das lideranças formais",
acrescenta.

•-

Gestão de pessoas
Durante uma apresentação na Fundação

Nacional da Qualidade (FNQ), o gerente de
Recursos Humanos da Suzano Petroquími-
ca, João Brillo, explicou que a média de dez
anos de trabalho na empresa e os resultados
das pesquisas de clima são considerados
indícios de eficácia de sua política de ges-
tão de pessoas. A estratégia de relaciona-
mento é pautada pela horizontal idade, pela
participação e pelo compromisso de todos
os funcionários com o cumprimento das
metas. Para Brillo, a necessidade de definir
novos rumos de relacionamento começou
por meio da análise das negociações da com-
panhia com os sindicatos. "Ao seguir a for-
ma tradicional, colocávamos de um lado
uma área da empresa - o recursos humanos
- e, do outro, uma entidade oficial de re-
presentação coletiva - o sindicato. Por que
não envolver todos os interessados, passa-
mos a nos perguntar".

Esse novo olhar resultou numa revolu-
ção cultural focada na descentralização das
atividades de gestão de pessoas. Um proces-
so gradativo que uniu e modificou ações iso-
ladas e que, há cinco anos, assumiu o forma-
to que possui hoje. O departamento de Re-
cursos Humanos continua coordenando tudo,
mas diversas responsabilidades foram trans-
feridas para os líderes de áreas, setores e de-
partamentos. "Uma gestão pautada pelo pen-
samento sistêmico precisa promover a visão
do todo. Um verdadeiro líder não pode focar
seus resultados apenas nos gráficos de pro-
dução. Por outro lado, com uma boa admi-
nistração de pessoas, essa produção tende a
aumentar", explica o gerente.

Segundo Brillo é mais fácil e produti-
vo um profissional falar sobre salário, in-
centivos e propostas de melhoria direta-



mente com seu líder. "Essa aproximação é
estratégica para reter talentos". Pesquisas
citadas pelo gerente mostram que a rela-
ção entre as pessoas cria uma fidelidade
mais forte à empresa do que uma remune-
ração acima da média. "Pelo que vimos ao
analisar o mercado, o que mais prende um
funcionário ao seu local de trabalho são as
condições oferecidas para que ele possa
aprender e se desenvolver. Quase empatan-
do, está a boa relação com a chefia direta.
Só depois é que vem a remuneração acima
da média". Ao concluir a afirmação, Bri-
llo ressalta que o ranking não pode ser usa-
do para justificar salários ruins. "Apenas
pagar bem não segura um bom profissio-
nal, mas pagar mal o afasta".

Uma outra opinião interessante é do
diretor-presidente da Lesap, Carlos Silva:
assim como os departamentos que nas em-
presas cuidam da manutenção das máqui-
nas, efetuando as ações de manutenção
preventiva, o departamento de RH tem a
incumbência de cuidar dos processos que
asseguram a existência de um bom clima
de integração entre os indivíduos, prepa-
ro das lideranças, desenvolvimento e
acompanhamento de carreiras e evolução
da produtividade. "Dentro da estrutura da
organização, o RH deve participar de todo
o plano estratégico, devendo permitir-se
opinar sobre o que, o como, o quando de-
verá ser realizado .para que o grupo social
(colaboradores) e.steja preparado para
atender o que planejado a médio e longo
prazo. Tudo isto adicionalmente às ações
corretivas em face de desvios de desem-
penho verificados por instrumentos ofi-
cialmente implantados, como: programa
de avaliação de desempenho, aperfeiçoa-
mento de competências, diagnósticos de
necessidades de treinamento e desenvol-
vimento etc. Para que ele exerça eficaz-
mente seu papel estratégico, deve ele: co-
nhecer a fundo os negócios núcleo da
empresa, saber como identificar quais as
competências profissionais são indispen-
sáveis ao sucesso daqueles negócios, e
principalmente, saber como avaliar se
aquelas competências estão presentes, e
em quais graus ou níveis nos colaborado-
res envolvidos, podendo, a partir daí, pla-
nejar ações corretivas sobre eventuais des-
vios encontrados", argumenta.

A diretora da MV Consultoria e Gestão
de Negócios, Márcia Venturini, afirma que
a importância do RH está diretamente rela-
cionada a esfera do desenvolvimento, de
pessoas e da própria organização, pois a sua
gestão funciona como o modelo para a deli-
mitação do planejamento e execução das
ações que viabilizarão o cumprimento das
metas e objetivos da Organização. "A sua
atuação em níveis variados e seu movimen-
to integrativo (entre os diversos níveis hie-
rárquicos) oferecem ao setor um caráter
único nos âmbitos estratégicos e operacio-
nais. Sua abrangência engloba desde a en-
trada das pessoas na Organização, sua ava-
liação, seu desenvolvimento e adaptação e
até seu desligamento, ou seja, o RH está
presente em toda a vida Organizacional dos
colaboradores. O papel do RH deve ser in-
tegrativo e com orientação para os resulta-
dos. Nesta medida é extremamente estraté-
gico. Um setor de recursos humanos afina-
do com os resultados que a empresa busca
é o que chamamos de integrativo e estraté-
gico. Atuar de modo estratégico é atuar com
base no planejamento de ações futuras e com
maior capacidade de antever os resultados
que serão obtidos a partir destas ações. Deste
modo, o planejamento estratégico das ações
e conseqüentemente dos objetivos do setor
para a empresa devem ser pensados a longo
prazo com a finalidade de orientar e opera-
cionalizar as ações que serão promovidas
pelo setor junto aos diversos níveis da orga-
nização. Dentro de uma perspectiva prag-
mática, a melhor forma de avaliar os resul-
tados de um treinamento será pelos resulta-
dos atingidos a partir de sua execução. Es-
tes resultados deverão estar diretamente re-
lacionados ao trabalho executado em seu
nível (operacional ou gerencial). Se o trei-
namento promovido alterou de algum modo
as ações executadas pelos membros do se-
tor na direção das melhorias propostas , é
um indicativo de resultados, no entanto, es-
tes indicadores de resultados deverão ter
sido previamente definidos pelos gestores
no momento em que identificaram as ne-
cessidades de treinamento", explica.

Venturini acredita que o conceito de ca-
pital humano talvez possa ser trocado pelo
de pessoas. "Pessoas compõem a organiza-
ção, que só existe a partir do conjunto de
ações promovidas por estas, que pensam,

operacionalizam, divulgam sua marca e de
algum modo, promovem status de vida à
mesma. Lidar com os clientes internos é l i-
dar com conjuntos de particularidades e di-
versidade. Membros de uma mesma orga-
nização, de certo modo são membros de uma
mesma cultura e a partir desta perspectiva
devem pensar e agir com base em princípi-
os, valores, regras e normas que a orientam.
Diante da impossibilidade de contratar pes-
soas plenamente adaptadas, devemos pen-
sar em que medida a esfera cultural não ser-
virá como um dos principais fatores nortea-
dores da contratação de novos membros para
a Organização, reduzindo assim o impacto
de um choque cultural entre pessoa e orga-
nização", complementa.

Treinamento
E como se deve avaliar o treinamento

na empresa? "Em primeiro lugar, pesquisan-
do perante os próprios participantes de cada
evento, indagando-os se aquele treinamen-
to está, de fato, dentro dos objetivos anun-
ciados e agregando conhecimento que con-
duza à melhoria do desempenho e/ou esteja
efetivamente fornecendo claramente as in-
formações que redundarão no aperfeiçoa-
mento almejado com a sua realização. To-
davia, o melhor instrumento de avaliação das
ações de treinamento são os resultados que
se verificam em determinados prazos. Há,
entretanto, que não se esquecer de exercer
um acompanhamento periódico quanto à
utilização prática de tudo quanto dissemi-
nado por via dos eventos de treinamento.
Não basta a área de RH coordenar e reali-
zar o evento, também deve programar che-
cagens posteriores da sua aplicação, poden-
do fazer isto por meio de pesquisas de re-
ceptividade dentre aqueles que participaram
do evento", diz Silva.

Ele acha que o capital humano tem
muita importância para a empresa e faz
uma comparação: "Uma empresa tem um
equipamento que reputa muito valioso e
importante para os seus negócios, como
uma máquina de elevado valor, por exem-
plo. Essa empresa cuida desta máquina com
muito carinho e cria uma grade ou check-
list sobre a lubrificação, correias, motores,
temperatura, reposição de peças, etc. Na
hipótese de alguma avaria, traz o melhor
mecânico para consertá-la e todo o grupo



executivo pergunta, de manhã, à tarde e à
noite, sobre como está o andamento do
conserto. Até reuniões especiais com dire-
toria e engenheiros são feitas para acom-
panhar a evolução. Se a empresa não esti-
ver dedicando tempo necessário para acom-
panhar, como na forma acima, os assuntos
relativos aos seres humanos, não se pode
dizer que esteja atribuindo importância
igual à que dedica às máquinas que não
falam", complementa.

Ele acredita que a área de RH, como as
demais, vem passando por enorme evolu-
ção. "Antigamente (bem antigamente) ao
RH se reservava o papel de, basicamente,
conduzir os processos de admissão, entre-
gar o cartão de ponto e o Regulamento In-
terno da Empresa aos recém-chegados, ela-
borar os serviços de pagamento e recolhi-
mentos de encargos sociais, aplicar as me-
didas disciplinares (advertências, suspen-
sões e rescisões). Nem todas as empresas,
em épocas passadas, ofereciam transporte
fretado, refeições, assistência médica/odon-
tológica, creche, etc. Atualmente, são raras
as organizações que oferecem vários planos
de benefícios, que incluem, PLR, plano de
pensão e lavagem de carros, metodologias
de avaliação, programa de trainees, pesqui-
sas de clima, preparo de backups, creches
internas, etc. Mais recentemente, vi publi-
cado numa revista voltada para a área RH,
que há empresas que estão reservando es-
paços, estrutura (veterinários) e instalando
pets services, permitindo que os colabora-
dores levem seus gatinhos e cachorrinhos
ao trabalho. Sem dúvida, uma evolução!
Tudo, é claro, com o objetivo de trazer ao
ser humano, um amparo maior, que, indu-
bitavelmente, tende a repercutir em bem-
estar e retenção de talentos. Tal evolução,
exige do profissional de RH estar atento às
efetivas necessidades dos colaboradores
(grupo social), negociar com inteligência,
perante os demais executivos, principalmen-
te com aqueles que detêm poder para apro-
vação do orçamento", garante.

Para o consultor Jorge de Paiva Cam-
pos, os resultados do treinamento podem ser
avaliados em dois momentos: ao curto pra-
zo, para verificar a opinião do treinando
sobre os métodos e recursos adotados e so-
bre os conhecimentos e habilidades adqui-
ridas como resultado do treinamento; e ao

longo prazo, para verificar a melhoria da
produtividade e do desempenho no traba-
lho. "É importante lembrar que todas as fa-
ses do processo de treinamento devem ser
monitoradas, visando a melhoria contínua
do ciclo do treinamento. O objetivo princi-
pal da monitoração é assegurar que o pro-
cesso de treinamento, como parte do siste-
ma da qualidade da organização, está sendo
devidamente gerenciado e implementado, de
forma a comprovar a eficácia do processo
em alcançar os requisitos do treinamento e
da organização, conforme ensina a norma
ISO 10015 no item 5.1", explica.

Para a validação do processo de treina-
mento, pode ser feita uma análise crítica das
diversas etapas para identificar itens não-
conformes e as devidas ações preventivas e
corretivas. Paiva cita alguns excertos do item
5.2 -Validação do processo de treinamento
da ISO 10015:

• Eficiente e Eficaz - Se os procedimen-
tos forem seguidos e os requisitos especifi-
cados forem alcançados, então os registros
das competências devem ser atualizados
para refletir essa qualificação adicional.

• Ineficiente e Eficaz - Se os procedi-
mentos não forem seguidos e os requisitos
especificados forem alcançados, então con-
vém que os procedimentos sejam revistos e
os registros das competências devem ser atu-
alizados para refletir essa qualificação adi-
cional.

• Eficiente e Ineficaz - Se os procedi-
mentos forem seguidos e os requisitos não
forem alcançados, então serão necessárias
ações corretivas para melhoria do processo
de treinamento ou desenvolver uma solução
alternativa ao treinamento.

"O cenário atual, aponta para a necessi-
dade de um treinamento mais voltado para
o que Drucker chama de trabalhadores do
conhecimento ou knowledge workers, con-
siderando o homem como um ser capaz de
raciocinar", avalia Paiva. "O treinamento
deve considerar não só a generalização do
compartilhamento de conhecimentos e ha-
bilidades técnicas específicas, ligados aos
materiais e procedimentos próprios, mas
também o cultivo das habilidades sociais,
de hábitos que pertencem aos âmbitos da
cordialidade e do respeito, das boas manei-
ras; e do cultivo igualmente crítico, das ha-
bilidades de pensar, compreender relações

causais, discriminar, escolher, aprender so-
zinho, aplicar princípios, etc. Essas consi-
derações, em conjunto, permitem concluir
que o treinamento numa concepção moder-
na deve resgatar o treinando como sujeito
da ação, considerando as contribuições ad-
vindas dele, enquanto ser pensante e social.
Somente dessa forma o treinamento poderá
ser considerado instrumento de transforma-
ção e efetivamente contribuirá para a me-
lhoria dos serviços prestados. Paralelamen-
te, uma análise crítica mais global sobre a
atividade de treinamento, permite a afirma-
ção de que as organizações não estão crian-
do um ambiente que viabilize os resultados
da capacitação. Investe-se grandes somas de
dinheiro em treinamento, mas não há mu-
dança na estrutura de trabalho de forma a
possibilitar às pessoas fazerem algo diferen-
te. Em outros casos, as técnicas são adqui-
ridas, mas as barreiras internas não são der-
rubadas. Os conhecimentos adquiridos são
da posse exclusiva de quem os recebeu.
Como afirma Motomura, um dos maiores
especialistas brasileiros em treinamento de
executivos, é um paradoxo gastar montanhas
de dinheiro se a instituição não está dispos-
ta ou acostumada a dar espaço para as pes-
soas aplicarem suas competências e conhe-
cimentos adquiridos. O principal objetivo de
uma avaliação é identificar falhas. Identifi-
cando falhas, podemos, com relativa facili-
dade, melhorar o desenvolvimento dos pro-
gramas de treinamento, de acordo com as
diretrizes da norma NBRISO10015:2001".

Formação de líderes
Em outra apresentação, na FNQ, o dire-

tor-presidente da Masa da Amazônia, Ulis-
ses Tapajós, explicou que a empresa que-
brou todos os paradigmas a partir do mo-
mento em que traçou como principal meta
a formação de líderes. Para ele, o Brasil não
sabe formar líderes, mas é um ótimo for-
mador de técnicos. "A filosofia implantada
foi a de que pessoas felizes conseguem sem-
pre os melhores resultados. As pessoas têm
a capacidade de realização, desde que se-
jam felizes", assegura.

A sua "equipe de guerreiros", como ele
descreve seus funcionários, tem duas carac-
terísticas fundamentais para o sucesso de
qualquer organização: orgulho do que faz e
crença na empresa em que trabalha. Foi ela



que fez com que a companhia conquistasse
duas vezes a primeira posição no ranking
do guia. No entanto, Tapajós destaca que
formar líderes não é um trabalho com co-
meço, meio e fim, mas um processo de in-
centivo constante. "Para ter uma equipe co-
esa é preciso criar sonhos que unam e moti-
vem a todos. Só assim os eventuais momen-
tos difíceis podem ser superados".

Neste ano de 2007, a Masa está passan-
do por uma crise assolada, principalmente,
pela competitividade da China. A empresa
brasileira fabrica componentes plásticos in-
jetados para atender às indústrias de eletroe-
letrônicos e montadoras de automóveis. "Es-
tamos em rota de colisão com os chineses,
uma vez que eles estão entrando cada vez
mais fortes no mercado brasileiro. Por ofere-
cer os produtos a um preço menor, a China
está tirando o nosso espaço. Quando somos
obrigados a reduzir nosso preço sem baixar
nosso custo, entramos em rota de prejuízo,"
conta. Ao falar da China, Tapajós lembra da
cadeia de responsabilidades num processo
produtivo. "Optar por produtos chineses vai
além de escolher o mais barato. Pode se de-
sembolsar menos por uma peça, mas há o pre-
ço indireto de se tornar parceiro de um país
famoso pelas agressões ao meio ambiente e
pelo desrespeito ao ser humano".

Apesar do atual momento difícil, a Masa
cresceu ao longo de seus mais de 30 anos
de experiência,, comprometimento e matu-
ridade de seus funcionários. Evoluiu na sua
capacidade tecnológica, ampliando a pro-
dução com novos equipamentos, promoven-
do a melhoria no suporte à produção e com-
parando-se às tecnologias mais modernas do
mundo. "A valorização das pessoas é a nos-
sa marca. Os colaboradores trabalham usan-
do os melhores recursos tecnológicos dis-
poníveis e gerando bons resultados, que são
reinvestidos na ampliação da capacidade de
produção, na atualização tecnológica e, aci-
ma de tudo, na capacitação e na melhoria
da qualidade de vida deles mesmos. Nossa
equipe de profissionais trabalha como ver-
dadeira dona do negócio".

Para chegar a esse patamar, investiu no
que pode ser chamado de capacitação com
comprometimento. Do aproximadamente 1%
de funcionários com o ensino médio com-
pleto nos anos 70, a Masa tem hoje 95% de
seus colaboradores com esse nível de esco-

laridade. "Só assim eles conseguiriam ope-
rar os equipamentos modernos." Para alcan-
çar esses resultados, Tapajós montou toda
estrutura de ensino dentro da fábrica. Em
contrapartida, quem não aderisse ao progra-
ma de escolaridade ou repetisse o ano seria
automaticamente desligado da empresa.

Conforme destaca o diretor da Vero
Consultoria e Treinamento, Eduardo Rariz,
mais que em qualquer outro momento da
história das organizações, sejam elas peque-
nas empresas ou multinacionais, as pessoas
têm um papel decisivo. "Esse papel, essa
atuação, deve ser administrada, pensada por
uma área específica da empresa, embora
cada liderança também seja co-gestora des-
se processo, cabe ao departamento de RH
ou como passou a ser chamado em muitas
empresas, a área de gestão de pessoas, cui-
dar de pessoas. Cuidar dos aspectos com-
plexos do relacionamento, da motivação, da
visão de longo prazo, do grau de compro-
metimento de cada um com aquilo que faz.
Cuidar também da percepção que cada um
tem quanto ao que é qualidade de vida e dos
ganhos tangíveis e intangíveis que se obtém
ao fazer parte deste ou daquele negócio. O
papel do RH é de total relevância estratégi-
ca para as organizações que quiserem so-
breviver", conta.

Para ele, tudo o que se quer encontrar
hoje nas empresas, são pessoas satisfeitas,
motivadas, dispostas a lutar pela empresa e
pelos seus ideais. Garantir satisfação para um
público cada vez melhor preparado e cada
vez mais sedento de aprendizagens e desafi-
os é o verdadeiro papel do RH, senão o mais
importante. "E por que o RH deve ser estra-
tégico?", pergunta ele. "Porque cabe ao RH
ser a alma da empresa", responde. "Áreas
comerciais ou de produção, podem ser cha-
madas de a mente da organização, os braços.
Mas esse corpo não funcionará, ou funcio-
nará de forma incompleta ou inadequada, se
não possuir uma alma. O RH é a alma que dá
a vida, a vontade, o alinhamento entre o dis-
curso e a ação para a empresa. Por isso, ele
deve ser co-artífice das estratégias da empre-
sa e deve principalmente ser o catalisador e
apoiador para as condições adequadas ao
cumprimento dos objetivos e metas da em-
presa. Treinamento é sempre meio para al-
guma coisa, portanto ele deve ser realizado
para aprimorar ou desenvolver habilidades e

conhecimentos ou para suprir deficiências
também nessas áreas. Se a empresa tem cla-
ro para que serve o treinamento e qual é o
desempenho esperado depois de sua realiza-
ção, será muito simples fazer sua avaliação.
O que infelizmente ocorre é que ainda hoje,
grande parte das empresas, não avalia corre-
tamente as necessidades dos funcionários e
os encaminham para treinamento. É como
não conhecer direito qual é a doença e ir to-
mando o primeiro remédio que encontrar, por
ter sido seduzido pela propaganda ou pela
comodidade. Enfim, em qualquer desses ca-
sos, não dará certo. É muito comum também,
existir um problema de ordem de atitude e
comportamento, mas como isso ainda é difí-
cil de ser tratado pelas chefias, dá-se como
solução uni treinamento técnico. Também
não irá funcionar. A grande questão é quan-
do se quer fazer uma boa avaliação dos trei-
namentos. É fazer antes, ou seja, a melhor
identificação possível das necessidades do
treinando".

Rariz acha que está provado que o capi-
tal humano para muitas organizações é o
principal capital. "É o principal ativo que a
organização possui. É aquilo que faz toda a
diferença para os resultados do negócio. O
RH deve entender claramente os valores
abraçados e defendidos pela organização,
deve ser o guardião desses valores. Deve
alimentá-los divulgando e definindo os pro-
cedimentos que deixam claros a todos as
pessoas da empresa, o que se espera de cada
um no campo dos resultados, dos conheci-
mentos e das atitudes e dos relacionamen-
tos. Conhecer as pessoas e estabelecer um
padrão para atender aos seus desejos, ali-
nhando-os às necessidades da empresa.
Transformar o ambiente de trabalho numa
grande oficina de aprendizagem para as ex-
periências humanas. As cognitivas, as afeti-
vas e as relacionais. Atualmente, as empre-
sas se preocupam inclusive com o desenvol-
vimento espiritual dos seus colaboradores".

Nota-se, enfim, que há uma tendência de
o RH se livrar dos paradigmas que lhe foram
impostos e na qual ela se acomodou ao longo
dos anos: não assumir a importância e a res-
ponsabilidade que são somente dele. No fun-
do, o que se quer é que o RH continue cuidan-
do do desenvolvimento dos colaboradores e
passe a assumir o seu principal papel: cuidar
do desenvolvimento da organização.



estão de Pessoas: eis o grande
desafio! O sucesso de uma or-
ganização depende da compe-
tência do gestor em lidar com

as pessoas, da capacidade de decidir cor-
retamente no momento da seleção e ter a
certeza de que tomou a melhor decisão.
Após a contratação, é necessário que um
gestor de pessoas saiba definir objetivos,
metas, orientar tarefas, combinar métodos
e procedimentos práticos, estimular e
acompanhar o desempenho das pessoas e

favorecer relações equilibradas dentro da
equipe de trabalho.

O ciclo de vida do colaborador começa
pela seleção. Para atingir a eficácia é ne-
cessário que os gestores tenham consciên-
cia das competências organizacionais e com-
petências exigidas para cada cargo. O pro-
cesso de seleção significa o "nascimento da
pessoa" em determinada organização.

Falar de seleção é falar de um dos mais
importantes subsistemas do processo de
gestão estratégica de pessoas. Nos últimos

anos, com o advento da era da informação e
do capital intelectual, as expectativas da or-
ganização perante os profissionais muda-
ram, o que justifica a importância desse sub-
sistema no contexto organizacional.

Embora o recrutamento, etapa que an-
tecede a seleção, seja de responsabilida-
de da Gestão Estratégica de Pessoas, o
processo de seleção não é. Essa é a prin-
cipal diferença entre modelos atuais e an-
tigos de recrutamento e seleção de pesso-
as. A responsabilidade passou a ser com-
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partilhada entre o recrutador e o selecio-
nador, sendo esse último representado
pelo gestor. Antes era muito fácil para o
gestor transferir a responsabilidade de
uma contratação "ineficaz" para o recru-
tador e até justificar o não desenvolvimen:

to do colaborador contratado.
Pode-se afirmar que o processo de re-

crutamento e seleção tem sofrido profundas
modificações. A busca pela redução na taxa
de rotatividade nas organizações tem sido
respaldada por um novo modelo de recruta-
mento e seleção, diferente do modelo tradi-
cional, caracterizado como recrutamento e
seleção por competências. Nesse novo mo-
delo, não basta experiência... são necessá-
rios conhecimentos, habilidades e atitudes
condizentes com a função que o colabora-
dor irá exercer.

Após o processo de seleção, é neces-
sário cuidado na inclusão dessas pessoas
na organização, para que as mesmas se sin-
tam, efetivamente, parte da organização.
Deve ser realizado um treinamento insti-
tucional onde sejam apresentados o orga-
nograma, os valores, a missão e visão or-
ganizacionais, além dos direitos e deveres
dos colaboradores, código de ética, progra-
mas implantados e uma apresentação su-
cinta de cada setor da organização também
deve ser realizada.

O subsistema de treinamento e desen-
volvimento é muito importante uma vez
que é responsável pêlo crescimento cons-
tante de cada colaborador, mantendo-o en-
volvido e comprometido com a evolução
das práticas organizacionais. A importân-
cia desse subsistema fica evidenciada pelo
mercado que está cada vez mais competi-
tivo, no qual informações e tecnologias
estão globalizadas, exigindo das organi-
zações, capacitação do maior ativo das
empresas: as pessoas. Segundo MCDo-
nald (2001), o conhecimento está se tor-
nando o recurso principal, e o gerencia-
mento das pessoas nas organizações de-
terminará o sucesso num ambiente caóti-
co de negócios, que com certeza está cada
vez mais competitivo.

Para manter um bom nível de produ-
tividade é preciso ter uma equipe de pro-
fissionais bem-preparados. O fator hu-
mano influi de forma decisiva no nível
de desenvolvimento da organização, isto

é, o resultado depende das pessoas e da
forma como elas são gerenciadas (Tachi-
zawa, 2001).

A educação organizacional continua-
da produz resultados significativos. Dela
vem surgindo uma visão de mercado e um
padrão de gestão de negócios que muitas
pessoas ainda têm dificuldade de enten-
der. Por isso, é de responsabilidade dos
gestores, proporcionar aos colaboradores
a consciência da importância pelo auto-
desenvolvimento.

Percebe-se que o treinamento e desen-
volvimento são considerados o melhor in-
vestimento. Quando bem-planejado e exe-
cutado, permite desenvolver os conhecimen-
tos, habilidades e atitudes dos colaborado-
res (Demo, 2002).

Nessa concepção, a formação profissi-
onal somente gera competência inovadora
quando alicerçada no questionamento repro-
dutivo, que supõe a transmissão do conhe-
cimento, mas que se funda de fato na com-
petência, preparando para a vida, para no-
vos desafios, para a inovação constante, para
o "aprender a aprender". O próximo passo
é fazer acontecer, a aplicação prática daquilo
que foi planejado e programado para suprir
as necessidades de aprendizagem detecta-
das na organização.

Deve fazer parte da cultura organiza-
cional, a avaliação constante de qualquer
trabalho. Os objetivos traçados na avalia-
ção de desempenho surgem do processo da
gestão estratégica, para que todos os cola-
boradores tenham metas que contribuam
com os objetivos da organização, levando
em consideração ainda, além do estratégi-
co, o operacional e o comportamental. Se
os resultados não forem alcançados, deve-
rá ser efetuada rigorosa revisão na meto-
dologia implantada e rever o processo, se
o mesmo precisa ser modificado ou não.
Nem sempre, a eficácia de um processo
depende das pessoas, mas da forma como
os processos foram desenhados.

Para avaliar desempenho é necessário
antes administrar desempenho. Administrar
desempenho é a oportunidade de conduzir
pessoas a um patamar que elas não julgam
poder atingir e incentivá-las, motivá-las e
dizer o quanto elas são capazes de alcan-
çar resultados de forma mais produtiva. É
uma ferramenta que possibilita aos gesto-

res trabalharem de forma eficaz com a di-
versidade de identidades, que constitui uma
organização.

A eficácia do sistema de avaliação está
alicerçada no comprometimento da direção
e da competência da implementação. É ne-
cessário que todos tenham consciência da
importância desse processo, apoiando e dan-
do o suporte necessário.

Pode-se afirmar que o processo de
avaliação tem evoluído, de qualquer for-
ma, cabe à organização estudar a melhor
maneira, dentre as existentes, que agre-
gue valor ao desempenho individual e or-
ganizacional, ou seja, identificar no pro-
fissional as suas competências e quais as
competências exigidas no cargo que vão
ao encontro das competências organiza-
cionais. Enfim, independente da forma de
avaliação, para implantar um processo de
avaliação de desempenho é preciso ter
uma cultura de melhoria contínua, ser pró-
ativo ao receber o feedback do desempe-
nho em vez de reativo.

O feedback de desempenho é conside-
rado o ponto alto da avaliação, pois consis-
te em revelar a percepção do avaliador pe-
rante o desempenho do colaborador. Não
existe uma melhor forma de conduzir o fee-
dback do desempenho. A mais difícil é quan-
do o desempenho de determinado colabo-
rador ficou abaixo do esperado. Mesmo as-
sim, deve-se dialogar abertamente e com
franqueza sobre os pontos que devem ser
melhorados.

Enfim, a implantação do subsistema de
avaliação de desempenho é um processo que
atende à organização, aos gestores e aos
colaboradores, pois integra um modelo de
gestão de pessoas e de trabalho orientado
para resultados.

Se os resultados não foram evidencia-
dos, é comum, em situação de crise, reduzir
pessoas do quadro funcional, uma vez que
é a forma mais rápida de reduzir custos,
evitando desperdício de tempo e retrabalho,
mas melhorar a eficácia e o desempenho
organizacional não consiste em redução de
pessoal (Caldas, 2000).

É de conhecimento geral que o desem-
prego influencia negativamente na socie-
dade, economicamente porque reduz o con-
sumo, forçando uma queda expressiva da
demanda, conseqüentemente surge a ins-



tabilidade social por meio de problemas tais como depressão. Isto
é, afeta as pessoas, as famílias e a comunidade.

O importante na hora da decisão em demitir alguém, é refle-
tir que todo ser humano tem necessidades básicas, necessidades
que são de legítima exigência física ou psicológica que proporci-
onam o bem estar do mesmo. Como diria Rabaglio (2004), pense

duas vezes antes de contratar e cinco vezes antes de demitir. Re-
veja se a falha está no processo de seleção, reveja se a falha está
no processo de treinamento e desenvolvimento, reveja se a falha
está no processo de administração e avaliação de desempenho e
se algum feedback foi "sonegado". Se tiver certeza que em ne-
nhum desses processos teve falha, ainda pense mais uma vez an-
tes de demitir.

De qualquer forma, ao ocorrer uma demissão, é importante
que seja realizada uma entrevista de desligamento, uma forma de
se obter o feedback do colaborador que foi demitido, sobre a or-
ganização e as pessoas que eram seus pares e superiores. Assim
como uma entrevista para seleção, a entrevista de desligamento
deve ser planejada e ter o consentimento prévio do colaborador
que está sendo desligado, para que o mesmo seja honesto nas
suas respostas.

Para tranqüilizar os gestores, após o processo demissional
que foi necessário, lembrem-se que a demissão pode ser vista
como um novo desafio e muitas das demissões ocorridas po-
dem ser um bem para o despertar de um novo profissional, fe-
chando assim o ciclo de vida do colaborador em determinada
organização, oportunizando ao mesmo que venha a ter suas com-
petências melhor aproveitadas em outras organizações ou ainda
em outras áreas que o mesmo possa vir a ter maior afinidade.
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