


doras? De acordo com o diretor or-
ganizacional da Caliper Estratégias
Humanas, empresa especializada em
avaliar o potencial de colaboradores
e orientar quanto à contratação; ges-
tão e desenvolvimento de equipes,
George Brough, não existe uma fór-
mula pronta para isso. "Como as si-
tuações mudam o tempo todo, nun-
ca ninguém irá achar a resposta para
a equipe perfeita", diz. Em contrapar-
tida, o executivo observa que, apesar
de não existir uma receita certa para
montar uma equipe ideal, qualquer lí-
der que se preze deve dar atenção a al-
guns pontos básicos para chegar a um
bom trabalho. Em primeiro lugar, ele
deve se perguntar: O que quero que
minha equipe faça? Qual o seu obje-
tivo? No que o grupo deve estar foca-
do? Em segundo plano, deve-se fazer
um levantamento sobre a cultura da
empresa, pois cada corporação tem
uma realidade única, que deve ser tra-
balhada. Em seguida, esse chefe deve
definir um estilo de gestão, principal-
mente nas pequenas empresas: devo
estar perto dos colaboradores? É me-
lhor vigiar o tempo todo? Ou preciso
de pessoas interdependentes, com
liberdade de ação? Necessito de um
funcionário pró-ativo ou de alguém
mais dependente? Por último, deve-se
ter em mente as capacidades técnicas
de um funcionário antes de contra-
tá-lo. Ou seja, quando um líder bus-
ca uma pessoa, tem de definir o que
essas características técnicas querem
dizer na prática do dia-a-dia.

Brough explica que essa liderança
deve ser modificada de acordo com as
necessidades da equipe. "Existe che-
fe que exige que todo mundo traba-
lhe no ritmo dele. Acho que deve ser
justamente ao contrário: ele deve sa-
ber qual comportamento deve adotar
em cada situação e saber entender as
necessidades da equipe. Isso não quer
dizer que tenha que se dobrar aos su-
bordinados. Tem que ceder nas horas
certas, porém ser firme", esclarece.

Brough faz ainda um alerta e diz que
nada dos caminhos indicados por ele
adiantará se o líder não tiver autoco-
nhecimento. "Ninguém pode liderar e
conhecer pessoas se não se conhecer
primeiro", garante.

Fatores de. sucesso
Para o diretor-geral da WK Prisma

- Educação Corporativa Modular,
Werner Kugelmeíer, qualquer pessoa
que esteja em um papel de liderança
deve desenhar um clima organizacio-
nal sadio, capaz de assegurar um am-
biente sereno e produtivo de trabalho.
"Uma liderança participativa e afetiva,
movida por muito esforço e dedica-
ção, é fator chave de sucesso", analisa.



Kugelmeier diz que é preciso iden-
tificar seres humanos capazes de con-
duzir equipes. "Os líderes devem focar
na busca de resultados financeiros e,
ao mesmo tempo, preocupação real
com o bem-estar das pessoas", avalia.

Em contrapartida, o diretor desta-
ca que a equipe deve estar preparada
para vencer desafios que estão acima
de suas tarefas. "A experiência mos-
tra que os times de sucesso tendem a
desenvolver metas coletivas, que vão
além daquelas que a empresa deter-
minou para eles", salienta. Esses gru-



pôs, de acordo com o executivo, de-
vem ter membros multidisciplinares e
diferentes entre si. "Quanto mais po-
livalentes forem os membros, melhor.
Um pouco de polêmica não prejudi-
ca; unanimidade, ao contrário, tende
a atrofiar potenciais", opina.

Equipesenxutas?.
como conduzi-las?

Na opinião do sócio-diretor da
Envolve Gestão, especializada na pres-
tação de serviços de gestão empresa-
rial, Lúcio de Moura Netto, nas peque-
nas empresas é mais fácil montar uma
equipe eficiente, pois os desafios são
maiores e mais interessantes, o que le-
va à atração de pessoal motivado pe-
lo trabalho. Além disso, a observação
do bom desempenho é mais direta,
o que facilita a administração de re-

compensas e a aplicação dos recursos
financeiros, e não há muita perda de
energia em comunicações burocráti-
cas através de níveis hierárquicos ou
áreas, o que aumenta a motivação ge-
ral e reduz os custos do processo ge-
rencial como um todo. Para Netto, as
empresas de porte reduzido também
têm desvantagens, sendo que o orça-
mento enxuto é somente uma delas.
"O desafio das pequenas empresas
é potencializar as vantagens de mo-
do que suplantem os pontos fracos",
analisa.

Mntivqçãn e controle
3

Até agora já ficou claro o que qual-
quer líder deve saber como deixar seu
grupo motivado. Mas como conseguir
a proeza de agradar a todos, pelo me-
nos a maioria? Para Netto, o salário
é importante, mas não é o fator mais
importante na motivação de funcio-
nários. "Um trabalho interessante, de-
safiador, que ofereça oportunidades
de evolução pessoal e profissional,
além do reconhecimento pelo bom
desempenho são fatores que, muitas
vezes, se sobrepõem à questão finan-
ceira", explica.

O diretor de Recursos Humanos da
SKF Brasil, fabricante de rolamentos e
soluções, Antônio Carlos Boueri, acre-
dita que a melhor maneira de deixar
uma equipe satisfeita e motivada é tra-
balhar com transparência e novos de-
safios. "O colaborador precisa saber o
que está acontecendo em sua empre-
sa, quais os novos negócios que estão
sendo feitos e qual é o planejamen-
to estratégico para os próximos anos.
O jogo para ser bem jogado precisa
de regras claras, sem surpresas. Todo
bom profissional precisa ser sempre
desafiado e motivado", detalha.

Boueri considera que um dos pontos
fortes na SKF e que foi a grande mola
propulsora do atual estágio em que a
empresa se encontra, foi a transpa-
rência. "Os gestores não podem ter re-
ceio de envolver todos os colaborado-
res nas decisões da empresa. Alguém
já disse que duas cabeças pensam me-
lhor que uma? Estas mudanças fazem
parte de um processo, não é uma úni-
ca ação, mas sim o dia-a-dia", ressalta.

De acordo com o diretor execu-
tivo do Instituto Avançado de De-
senvolvimento Intelectual (Insadi),
Dieter Kelber, dentro do processo de
gestão de pessoas, é preciso que dois
aspectos sejam observados. O primei-
ro é quando os integrantes de uma
equipe têm perfis parecidos e gostam



do que fazem. "Se alguém não gos-
ta do que está fazendo, o restante da
equipe sai prejudicada. E isso já nasce
com o ser humano, faz parte do perfil
pessoal", descreve Kelber. Outro pon-
to, na visão do executivo, é quando os
membros têm perfis complementares,
mas o clima motivacional é o mesmo.
"Mesmo com perfil diferente, é neces-
sário que todos caminhem na mesma

direção", reitera.
Para perceber essas diferenças,

Kelber aconselha que seja criado nas
empresas o "lidertor", uma mistura
de líder com gestor. "Cabe a esse pro-
fissional considerar os dois aspectos
e saber trabalhar com as diferenças.
Como exemplo maior de "lidertor"
posso citar o técnico da seleção mas-
culina de vôlei, Bernardinho. Quando
ele incentiva o time, ele está sendo
um líder. Quando, ao contrário, ele
grita com a equipe para que ela deixe
de errar, faz o papel de gestor", deta-
lha. O executivo diz ainda que a cria-
ção de "lidertores" não é feita da noite
para o dia. "É preciso quebrar a estru-
tura hierárquica e passar a trabalhar
de uma forma colaborativa. Apesar de
nenhuma empresa trabalhar sem re-
gras, esse líder não pode ter um ritu-
al pronto. Ele precisa saber criar solu-
ções quando alguma coisa sai do con-
trole", avisa.

Várias profissões em
uma mesma equipe

Imagine um estúdio composto por
uma equipe multidisciplinar, que
utiliza técnicas customizadas pro-
duzidas caso a caso para identificar
insights e estratégias para as marcas
e que conta com um mix de profis-
sionais experientes de diversas áre-
as, desde web, psicologia, marketing
e jornalismo, até talentos em design,
arte e fotografia.

Este grupo precisa ficar antenado
no que acontece no mundo da comu-
nicação, dos negócios, novas metodo-
logias, tendências, novas técnicas de
abordagem e análise criativa. O nome
da empresa é sugestivo e remete dire-
tamente à ideologia da empresa, o ser
humano: Capital Pessoal.

"Dou muita liberdade para mi-
nha equipe. Fazemos reuniões infor-
mais nos banquinhos coloridos ou no
chão. Sempre dividimos nossas idéias.
Quando entra um novo trabalho, re-
úno a equipe e os profissionais que
mais se aproximam do briefinge, jun-



tos, decidimos qual melhor manei-
ra de agir e tornar o projeto um case
de sucesso. Somos um time compos-
to por 14 pessoas, criativo e aberto a
novas idéias", resume a diretora da
Capital Pessoal, Claudia Giunta.

Claudia informa que o fato de ca-
da um vir de uma área é um dos fato-
res que faz da empresa um exemplo
de sinergia e ação. "Sempre acreditei
no trabalho em equipe, e só contrato
profissionais que tenham uma visão
ampla, que enxergam o mesmo pon-
to de diversas perspectivas. Se o pro-
jeto exigir contratações de mais pro-
fissionais, saímos em busca deles, seja
no Brasil, ou no exterior. Posso definir
minha equipe como uma rede múlti-
pla de postos de escuta e referências
que formam uma verdadeira rede
holística pelo Brasil e pelo mundo. A
nossa diferença é que não buscamos
somente respostas mas, acima de tu-
do, estamos atrás de novas perguntas",
explica.

Qual a vantagem de profissionais
tão diferentes uns dos outros? Claudia
responde na hora: "Novas idéias, no-
vos conceitos, novos estilos. Você in-
clui no seu projeto a história e o olhar
de cada um. A visão do especialista
em psicologia é complementar a do
jornalista. A visão de um triatleta po-
de mudar o rumo de uma idéia de um
produto. A vivência com um taxista
pode contribuir para as ações de ati-

vação da sua marca. Esse verdadeiro
time de inteligência concebe projetos
de forma embrionária, quase orgâni-
ca, buscando insights e transforman-
do informação em inteligência para
marcas e clientes", comemora.

É indiscutível o papel da área de
Recursos Humanos dentro de uma
empresa. Ela tem como função prin-
cipal apoiar na definição de políticas
comuns na corporação e ajudar os
gestores na sua aplicação, atividades
que são mais necessárias em empre-
sas grandes pela simples necessida-
de de coordenação. Nas empresas pe-
quenas esta necessidade é menos pre-
mente, já que o quadro é mais enxuto,
portanto, mais fácil de controlar. Mas
o RH sempre foi um setor polêmico, já
que, direta ou indiretamente, promo-
ve demissões, causando desconforto
dentro da empresa.

Netto, da Envolve, explica que os re-
cursos para contratação de pessoal re-
presentam uma parcela significativa
do orçamento de qualquer empresa.
"Estes custos têm dinâmica própria e,
se não forem bem controlados, podem
crescer a ponto de pôr a empresa em
risco", alerta. O especialista diz que o
ponto chave é o controle e não a mera
redução dos custos. "A redução indis-
criminada de gastos de RH pode dar



resultados financeiros no curto prazo,
mas cria um clima negativo na empre-
sa, que acaba gerando problemas no
médio e longo prazo. Todos sabemos
que programas deste tipo dão origem
a um clima tenso, pois os funcionários
se sentem inseguros, sem saber se, co-
mo e porque serão desligados", opina.

Para ele, o resultado pode compro-
meter o funcionamento das equipes.

"Os que podem e que tiverem quali-
dade, mudam de emprego. Os media-
nos e os de pior desempenho tendem
a ficar até que sejam demitidos por
iniciativa da empresa", aponta. Netto
fala ainda que, após alguns desliga-
mentos espontâneos, os objetivos de
redução podem ter sido atingidos e a
empresa, que olhava somente para os
custos, pára de demitir. "O resultado
de um programa destes é a perda dos
melhores profissionais e a retenção
dos piores", lamenta.

O executivo enfatiza que as empre-
sas não deveriam depender de seu
setor de Recursos Humanos para ter
uma equipe de alta qualidade. "Os
próprios gestores deveriam ser capa-
zes disto, já que é parte de suas fun-
ções", desafia.

Em contrapartida, Netto acha que
a "superpopulação" de funcionários
prejudica a motivação dos bons pro-
fissionais, pois gera um ambiente de
ociosidade que dá margem para toda
a sorte de problemas de comporta-
mento e relacionamento. "É melhor
passar o dia em uma empresa que ab-
sorva as energias do funcionário de
forma produtiva o tempo todo. Além
de serem utilizados de maneira mais
eficiente, ou talvez por isto, eles se
sentirão mais gratificados em seu tra-
balho", esclarece.



Experiência, currículo
ouformação?

Qual fator é determinante para a
formação de urna boa equipe, expe-
riência, currículo ouformação? Para
George Brough, da Caliper, nenhuma
das alternativas. "Esses fatores acon-
teceram no passado e é primordial
que se olhe para ò futuro", enfatiza.
O especialista avalia que esses fato-
res são peças do processo, dicas que
levam à admissão. Brough diz que o
mais importante é conhecer a perso-
nalidade do potencial candidato, para
mostrar se ele tem tendência para ge-
rar os resultados que a empresa bus-
ca. "Existem vários instrumentos que
medem essa personalidade. Mais de
dois milhões de pessoas pelo mundo
foram analisadas pela Caliper". O exe-
cutivo explica, entretanto, que essa
análise não é um julgamento e sim a
melhor opção para saber em qual si-
tuação o candidato vai se sentir mais
confortável, onde vai render melhor.
"Duas pessoas podem ter a mesma
formação, idade e currículo similar.
Mas pode ser que, se estiverem na
mesma empresa, uma se saia melhor

que a outra, pois tem vocação para
determinada ocupação", exemplifica.

Já para Lúcio de Moura Netto, da
Envolve, a formação e experiência são
itens necessários. "Na era do conhe-
cimento em que vivemos, formação
é fundamental. A empresa pode não
ter a estratégia de contratar profissio-
nais "prontos", mas deveria dedicar es-
pecial atenção em motivá-lo em sua
educação continuada. A experiência
também é muito importante, porque
acelera o alcance dos resultados e evi-
ta erros que, inevitavelmente, ocorrem
durante o aprendizado", especifica. Já
a idade, o executivo não considera um
fator indispensável. "A idade, talvez,
seja o elemento menos importante
desta tríade. A figura dos "jovens ve-
lhos" ou dos "idosos jovens" são muito
familiares a todos hoje em dia e ilus-
tram a ineficácia e o erro de julgarmos
a competência das pessoas por sua
idade", finaliza.
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