
Capital humano, o melhor investimento... 
 
Existe uma máxima que diz ser o potencial humano o maior capital de uma empresa. Às vezes 
pouco praticado por quem faz o mundo corporativo, esse discurso teórico está, nos últimos 
anos, se convertendo em regra primeira importância por quem enxerga o departamento de 
recursos humanos como chave-mestra para a sobrevivência no mercado. E são as pequenas 
companhias as que mais ignoram as oportunidades que o RH pode trazer aos seus negócios. 
 
E por conta de mais erros que acertos em suas políticas de recursos humanos que alguns 
pequenos empresários estão trocando os mais tradicionais modelos de motivação palestras, 
convenções e workshops por treinamentos mais alinhados às suas realidades. Essa tendência 
contempla até mesmo o resgate das disciplinas filosofia e sociologia como ferramenta de 
construção de um ser humano mais produtivo e autoconfiante. 
 
"Nosso trabalho corre à margem do que é convencionalmente Conhecido como modelo de 
treinamento", explicam os consultores Arthur de Castro e Luiz Felippe Brandão da Oficina do 
Sentido, empresa que há cerca de quatro anos presta serviços para os setores tecnológico, 
farmacêutico, bancário e de serviços. Segundo os consultores, há algum tempo os empresários 
estão decepcionados com a ineficiência de muitos programas de treinamentos que priorizam o 
espetáculo e a diversão em detrimento de políticas eficazes de motivação. 
 
"Quando nos procuram, as empresas estão insatisfeitas por terem destinado fortunas ao 
mercado do espetáculo, que só divertiu os funcionários e trouxe pouco retorno. Esse modelo 
não é eficiente, e o que comprova isso é a frustração dos empresários", conta Castro. 
 
Quando uma empresa começa a crescer, ela esbarra na questão de cargos e salários e percebe 
a necessidade de implementar uma política de RH. Nesse momento, os equívocos com relação 
a uma boa política de gestão para o capital humano se fazem mais presentes. "As empresas 
acreditam que um bom ambiente de trabalho e salários são suficientes", diz Brandão. 
 
Ainda segundo os consultores, hoje o mercado de trabalho é conflituoso e permissivo. "As 
gestões de RH são incompetentes, não faz sentido os funcionários competirem e brigarem 
entre si. Gerar competição é a pior política", avalia Castro. Para os consultores da Oficina do 
Sentido, não haveria necessidade de treinamentos e campanhas de motivação caso a educação 
de base estivesse estruturada para formar um cidadão por completo. "Hoje, a educação é 
tecnicista e ignora a formação do ser humano ético, participativo e comprometido com causas 
nobres. O saber fazer não é suficiente", explica Brandão. 
E como vencer no mundo competitivo se não se percebe a importância do elemento humano 
dentro das pequenas e médias empresas? Mesmo que não detenham os melhores 
equipamentos ou tecnologia, podem deter o melhor potencial humano, que consiste na boa 
vontade de seus funcionários. "Essa é a saída para as pequenas e médias: investir na 
qualidade das pessoas que estão em sua equipe", diz Castro. Ele vai além. "Muitas empresas 
não têm consciência de seus problemas, começam como uma forma de subsistência e 
sobrevivem. Dali por diante contam apenas com o talento do empreendedor". ' 
 
O elemento humano é fundamental em toda pequena e média empresa, desde o atendimento 
ao cliente até o uso das tecnologias. 
 
"Quem não domina a língua pensa mal, sem cultura não há senso crítico e sem esse mínimo as 
políticas de treinamento são diluídas", conta Castro. As empresas sentem falta do profissional 
que sabe fazer e, quando os encontram, esses funcionários são inseguros em outros aspectos. 
"Somos procurados por empresários que dizem, nessas palavras, que dispõem de 'caras bons, 
aviões', mas só de ouvirem que a empresa passará por mudanças travam, porque são 
inseguros e daí param de produzir", contam os consultores da Oficina do Sentido. 
 
Eles explicam que esses são típicos exemplos de que as políticas obsoletas de treinamento 
motivacional não surtiram efeitos. Castro e Brandão afirmam que ensinamentos como 
percepção de mundo, formação cultural e expansão da consciência tendem a se transformar 
em eficazes programas de motivação pessoal. 



Os consultores questionam até mesmo a literatura sobre RH empregada no Brasil, traduzida 
dos livros europeus e norte-americanos. 
 
"Vivemos em uma outra realidade cultural, educacional, econômica e política. Portanto, as 
regras que funcionam em outros continentes não podem ser aplicadas sem adequações, como 
tem sido feito", alerta Castro. "Por conta da educação tecnicista, os funcionários não dispõem 
de ferramentas para ler o mundo e, para isso, precisamos da filosofia, e não do marketing", 
ressalta Brandão. Mais um alerta: é preciso acabar com a figura do herói imposta pelas 
corporações. Os seres humanos erram.  
 
Os modelos de padronização e controle das empresas engessam a criatividade dos 
empregados. "A criatividade não nasce de uma fórmula. Ela é subjetiva, e cada um deve ter 
oportunidade, tempo e espaço para exercê-la", acrescenta Brandão. "Sem criatividade não há 
inovação. A novidade é o velho embalado de novo", continua.  
 
Orçamento enxuto, ausência de todo tipo de benefícios e salários irrisórios. Esses são alguns 
dos motivos que desestimulam 60% das pequenas e médias empresas a investir em políticas 
adequadas de Recursos Humanos. "Exigem que o funcionário vista a camisa da empresa, mas 
se esquecem da área social", diz Johnny Betini Jr., analista sênior de treinamento e 
desenvolvimento da StarWolt. "Não existe política de motivação eficiente se o funcionário está 
mal alimentado ou com problemas na família", alerta Betini, sobre as atuais políticas de 
motivação. Por conta desses equívocos, a maioria das pequenas e médias empresas fecham 
suas portas com menos de um ano de atividade. "A motivação é eficiente desde que 
acompanhada por políticas de Recursos Humanos muito bem estruturadas", diz o analista da 
StarWolt, que reconhece nas atitudes dos pequenos empresários os antigos modelos feudais 
de administração. "Temem que, ao investirem no RH, percam poder e as rédeas da empresa."  
 
Há seis anos atuando no ramo de venda e locação de máquinas e equipamentos para os 
setores de construção civil, metalurgia e siderurgia, a Logistic do Brasil não oferece nenhum 
benefício aos seus dez funcionários. "Atuamos em um ramo que oscila muito", justifica a 
proprietária Sandra Terra Roubaud, que não cogita incluir a contratação de uma consultoria de 
RH no seu orçamento.  
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