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Novos processos apontam uma mudança de foco na maneira de gerir funcionários

Gestor de rh põe o foco no autoconhecimento
Corporações utilizam novas técnicas que visam
gerar o desenvolvimento “de dentro para fora” do
profissional; inspiração vem da psicologia
são paulo

As novas ferramentas de gestão
de recursos humanos que chegam ao mercado apontam uma
mudança de foco na maneira de
gerir pessoal. A busca do autoconhecimento como forma de aprimoramento profissional ganha
espaço nas corporações, que
buscam o ferramental e os processos necessários para isso.
Um dos exemplos são as ferramentas do Instrumentos de Desenvolvimento Humano (IDH),
que comercializa produtosde capacitação de pessoal. Entre eles
está o MBTI, que consiste em um
questionário baseado na teoria
de Carl Jung sobre os tipos psicológicos. Esse instrumento é utilizado para autodesenvolvimento,
exploração de carreiras, desenvolvimento organizacional e formação de equipes. A idéia é que,
através dos questionários, o profissional conheça melhor suas
próprias falhas e seja capaz de
corrigi-las.
Atualmente, o IDH representa
no Brasil a Consulting Psychologists Press (CPP) e a Team Management Systems (TMS), empresas de RH norte-americanas que
trabalham dentro da concepção
de “desenvolvimento de dentro
para fora”.
“Nossa empresa funciona como agente facilitador no desenvolvimento das pessoas, tanto na
área profissional quanto pessoal,

k

oferece feedbacksobre as características específicas de um profissional em termos de suas preferências de trabalho e ainda agrega
valor para a gestão.

DESENVOLVIMENTO

Coaching

«Nossa empresa
funciona como agente
facilitador no
desenvolvimento dos
profissionais»

O número crescente de fusões
tem aumentado a demanda por
serviços de coaching (sessões de
aconselhamento para identificar
comportamentos e transmitir
processos) em algumas consultorias. Na Mariaca Consultores, a
atividade esteve em alta, com um
crescimento de 30% nas solicitações, de 2006 para 2005.
“As fusões são consideradas os
momentos mais traumáticos de
uma empresa e qualquer erro no
processo de absorçãopode retardar o retorno dos investimentos.
Ocoachingauxilia o executivo para que ele encontre soluções para
vivenciar omomento, alterandoe
reforçando estilos de liderança.
Também é importante para ajudá-lo a desenvolver o equilíbrio
necessário para entender o processo de fusão e a gestão das pessoas que estão passando por ele,
para manter as estratégias e continuar com a mudança, sabendo
fazer os ajustes necessários”, afirma Irene Ferreira de Azevedo, sóciadiretora daMariaca. Aconsultora aponta para o fato de que a
vulnerabilidade dos processos
pode gerar uma fuga de lideranças e cita o crescimento dos setores de telecomunicação e Internet como exemplo.

PATRÍCIA PRÓSPERO
DIRETORA EXECUTIVA DO IDH

k COACHING
«O coaching auxilia o
executivo para que ele
encontre soluções para
vivenciar o momento,
alterando e reforçando
estilos de liderança»
IRENE DE AZEVEDO
SÓCIA DIRETORA DA MARIACA

e, para isso, disponibiliza instrumentos que fornecem maior
consciência das características e
preferências dos indivíduos,
alémde qualificare certificarprofissionais que queiram agregar
valor aos seus serviços através
dessas ferramentas”, explicou
Próspero.
De acordo com o responsável
por RH da Scholle Packaging na
América Latina, Ricardo Burgos,
o Team Management Profile
(TMP), outra ferramenta do IDH,

Carreiras

Outra ferramenta apresentada
recentemente ao mercado de Re-

cursos Humanos foi o Sistema de cimento através de novas ferraAuscultação de Carreira do Intel- mentas e concepções”, explica a
ligent Career Card Sort® docente Tânia Casado, da
(ICCS®), desenvolvido pelo estu- FIA-USP, responsávelpelo depardioso norte-americano Michael tamento de Aconselhamento de
Arthur, professor de Administra- Carreiras da instituiçãoe pela tração na Universidade Suffolk (Bos- dução da ferramenta para o porton, Estados Unidos) e
tuguês.Ela ressaltaaimvencedor do prêmio
portância deste interAcademy of Managecâmbio no segmento de
Recursos Humanos.
ment (concedido pelo
Outro conceito trazimais importante grupo
do pelo estudioso é o da
internacional de estu“carreira sem fronteidiosos e pesquisadores
ras”, que orienta o proem gestão).
Emum ciclodepales- Patrícia Próspero fissional a não se fixar
em um modelo de cartras realizado no início
do mês na Fundação Instituto de reira.
A professora Tânia Casado exAdministração da Universidade
de São Paulo (FIA-USP), o estu- plica: “Há executivos que deixadiosoapresentou uminstrumen- ram de atuar no setor privado e
to de desenvolvimento de carrei- vão para o Terceiro Setor, transira alojado na Internet e desenvol- tando entre setores, empresas e
vido para orientar os profissio- países. O profissional precisa finais a se verem como investidores car antenado a estas mudanças e
ativos no cenário econômico e olhar para dentrode si, procuranem seusplanos deemprego etra- do aquilo que ele quer fazer, suas
balho. A ferramenta tem como habilidades, fazer um trabalho de
objetivo auxiliar o trabalho de autoconhecimento e de leitura
consultores e aconselhadores de do mundo externo. A carreira é
carreiras no fornecimento de in- obra, arte e preocupação do próformações sobre a configuração prio dono,é de umâmbito essendo mundo contemporâneo e a cialmente individual. Apesar dissua influência no mundo profis- so, as pessoas têm de estar ligadas
umas às outras, por isso não existe
sional.
“Carreiras inteligentes são espaço para o individualismo,
aquelas que contribuem ativa- mas para o networking, as redes e
mente à atual economia global e os relacionamentos”.
têm foco no conhecimento. Coivo madoglio
mo estamos cada vez mais glocynara escobar
bais, temos de ter conhecimento
Já publicamos 1.846 reportagens sobre
do indivíduo e dos valores de cada
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lugar do mundo. Por isso, os trabalhadores globais precisam en- Para mais informações sobre esse tema, use
nosso buscador nos sites:
tender as diferenças entre os paíwww.dci.com.br
ses e devem buscar o autoconhewww.panoramabrasil.com.br

Aconselhamento
na entrada agiliza
a adaptação
Os primeiros dias de trabalho
em uma nova empresa são
sempre repletos de muita curiosidade, ansiedade, nervosismo e medo do novo.
Para tornar esse processo de
integração menos doloroso e
mais produtivo, a NeoConsulting, consultoria especializada
em recrutamento e treinamento, oferece ao mercado o “coaching de integração”, um processo de adaptação aos dogmas e processos da empresa.
“Quando recrutamos um
executivo, ele passa por sessões de coaching de integração. Com isso, apoiamos o recém-contratado durante o processo de inserção na nova empresa a fim de que possa maximizar seu potencial de trabalho em um curto prazo de
tempo”, disse o sócio da NeoConsulting Rubens Gimael.
De acordo com o engenheiro César Jorge Maalouf, o serviço também o beneficiou.
“Acelerou o meu processo de
integração na empresa”, conta
o engenheiro. Para ele, “o coaching ajuda o executivo a se
posicionar melhor dentro da
organização e a trabalhar melhor com o time”. Segundo Gimael, “o objetivo da NeoConsulting é oferecer ferramentas
para que o executivo possa
maximizar a capacidade de
compreensão e percepção do
que está acontecendo”.

Fonte: DCI, São Paulo, 19 mar. 2007. Carreira&Gestao, p. B3.
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João Shiraishi assume área
de tecnologia da Predicta

AmBev usará
papel reciclado em
suas 60 unidades
são paulo

abrir 70 vagas na empresa, que hoje é composta por 15
restaurantes. Haverá contratação de atendentes (50 vagas) e gerentes (20 vagas). Para concorrer, é necessário
ter mais de 18 anos e o segundo grau completo. Também
podem se candidatar pessoas com mais de 60 anos e
portadores de deficiência física e visual e síndrome de
Down. Para os gerentes de restaurante, será exigido nível
superior completo e qualificação técnica, além de experiência em restaurantes. Interessados devem entregar
currículo em qualquer restaurante Pizza Hut na Grande
São Paulo ou cadastrá-lo no site www.pizzahutsp.com.br.

A AmBev — Companhia de Bebidas das Américas — anunciou
que vai utilizar papel reciclado
para correspondências internas,
cópias e impressão de documentosemsuas 60unidadesespalhadas peloPaís. Essaé maisuma iniciativa do sistema de gestão ambiental da empresa, que afirma já
reaproveitar 97% dos subprodutos industriais gerados por suas
fábricas.
A adoção do papel reciclado
começou na semana passada,
apenas na administração central
da companhia, que fica em São
Paulo. É um programa piloto que
vai servir de experiência para a
implantação nas outras unidades, o que deve ocorrer de forma
gradual ao longo dos próximos
meses.
A AmBev já tem um programa
de economia de papel por meio
da impressão em frente e verso,
medida que foi adotada no ano
passado. O volume impresso nas
60 unidades da Companhia que
têm serviço de cópias e impressões é de 3,5 milhões de páginas
por mês. Com a impressão em
frente e verso, esse material passou aconsumir 2,5milhões defolhas de papel. A economia, portanto, é de 1 milhão de folhas por
mês,oque correspondentea30%
do total que seria consumido
com a impressão normal. A estimativa é que isso significa que 95
árvores são preservadas por mês.
Utilizando-se como termo de
comparação o consumo anterior
da companhia, de 3,5 milhões de
folhas por mês, pode-se estimar
que, quando o uso de papel reciclado estiver implantado em todas as unidades da empresa no
Brasil, serãoconservadas, aproximadamente, 350árvores pormês
— ou 11 árvores por dia, também
em números aproximados.
O Sistema de Gestão Ambiental da AmBev foi criado em 1997.
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são paulo // A Predicta, consultoria especializada no ge-

renciamento de estratégias de marketing on-line, acaba
de contratar um reforço para equipe de tecnologia da
empresa, João Shiraishi. O executivo deixa a administração de banco de dados do iG para assumira tarefa de desenvolver novas plataformas de database e datawarehouse. Formado em Ciência da Computação pelo Instituto
de Matemática e Estatística da USP, é também instrutor
oficial da Oracle.
A Predicta oferece ferramentas voltadas para o gerenciamento de campanhas publicitárias na Internet. Seus
clientes são agências, anunciantes, veículos e sites.
panoramabrasil

VA I V É M

Aon contrata profissional
para prospectar negócios
são paulo // André Lellis Werneck é o novo profissional
contratado pela Aon Risk Services para prospectar negócios no segmento de Serviços, que engloba os setores de
Tecnologia, Consultoria, Auditoria, Jurídico e de Instituições Financeiras.
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o executivo comercial acumula mais de 10 anos de experiência no
mercado de Seguros, com passagem pela Marsh, Mapfre,
Citibank Corretora de Seguros e Banerj Seguros.
A Aon Risk Services presta serviços de consultoria, corretagem de seguros e gerenciamento de riscos.
panoramabrasil
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Pizza Hut abre 70 vagas
na Grande São Paulo
são paulo // A Pizza Hut da Grande São Paulo acaba de

