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PRÊMIO SER HUMANO

ABRH-Nacional anuncia vencedores no dia 3

GUIA DE RH

Prazo para participação encerra-se em junho

Na noite da próxima terça-feira, dia 3 de
junho, o espaço de eventos HSBC Brasil, na

capital paulista, será palco da comemoração da
14ª edição do Prêmio Ser Humano Oswaldo
Checchia, concedido pela ABRH-Nacional para
homenagear, reconhecer e divulgar as me lhores
iniciativas do país nas áreas de gestão de pes-
soas e desenvolvimento sustentável.

Este ano, 59 trabalhos foram classificados pe -
los jurados, mas os vencedores só serão anun -
ciados durante a cerimônia de entrega, mantendo

o clima de suspense, caracte rístico da premiação.
Auditada pela MGI Sen ger Wagner, a edi ção

de 2008 do Prêmio Ser Hu -
mano Oswaldo Chec chia
conta com o patrocínio da
Bra desco Capitali za ção
(Dia mante), Mapfre e Lo -
san go Pro moções (am -
bas Prata) e com o apoio
da Petroquisa - Petrobras
Química S/A.

Encerra-se no dia 20 de junho o prazo para
as empresas fornecedoras de produtos e

serviços de RH participarem da 15ª edição do
Guia Brasileiro de Recursos Humanos, cujo
lan çamento acontecerá em agosto.

Anuário oficial da ABRH-Nacional, publicado
pela Fênix Editora, o guia de 2008 contará com
mais de 80 títulos sobre todas as atividades de
interesse dos profissionais de RH. Nas versões
em papel e eletrônica, o guia traz como novidade
mudanças na apresentação dos fornecedores,
para facilitar a busca e localização por parte dos
usuários. “O que mudou foi a forma de disponibi-
lizar as informações sobre as empresas. Antes,
se alguém quisesse saber, por exemplo, sobre
buffets, teria que ir à seção Eventos e, nela,

procurar o título ‘Buffet’ para encontrar os
forne cedores. Agora, as seções foram elimina -
das e os títulos estão disponibilizados em ordem
alfabética”, explica o diretor de marketing da
Fênix, José Carlos Ribeiro Gonçalves.

Além de uma relação completa de fornece-
dores, o guia relaciona entidades da área de RH,
grupos informais e órgãos governamentais de
áreas correlatas à gestão de pessoas, compon-
do uma ferramenta completa, atualizada e dife -
renciada para quem procura informações em
Recursos Humanos.
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CONARH 2008

Confiança, novo ingrediente da 
gestão de pessoas
Em agosto, Marco Tulio Zanini, professor da

Fundação Dom Cabral nas disciplinas de Ges tão
Estratégica de Pessoas e Comportamento Orga -
nizacional e autor do livro Confiança: O principal

ativo intangível
de uma empresa
(Editora Elsevier),
estará no CONARH
2008 - 34º Con -
gres so Nacional
sobre Gestão de
Pessoas, em São
Paulo, para falar
da confiança co -
mo fator de sus -
ten tabilidade or -

ga ni zacional. Nesta entrevista, ele antecipa um
pouco do que vai levar aos congressistas.

Em que circunstâncias confiança passou a ser
in gre diente de engajamento nas organizações?

As primeiras referências são dos anos 1970.
No entanto, o Caso Enron [gigante norte-ameri-
cana do setor de energia que quebrou em 2002,
depois de fraudar balanços negativos] acentuou
a relevância da confiança para o bom desem-
penho da economia e do mercado, tendo como
base as informações divulgadas pelas empresas.
A partir de escândalos como o da Enron, a
confiança passou a ser tratada como mecanis-
mo complementar do bom exercício da gover-
nança corporativa.

Como ela influencia o desempenho organizacional?
A confiança pode ser melhor compreendida

como elemento mediador do bom desempenho
econômico. A teoria econômica dos Custos de
Transação ajuda a entender isso: as transações
que ocorrem de forma espontânea, baseadas em
relações de confiança, dispensam terceiros para
assegurar que as partes irão receber o que foi
negociado. Sob condições de alta confiança, os
custos de identificação, monitoração e manu -
tenção dos parceiros de transação diminuem, e
isso vale para sociedades de larga escala ou de
menor escala, como as empresas. O estudo das
relações de confiança faz parte do entendimento
da maior complexidade em que as relações
humanas ocorrem e como elas podem contribuir
para o melhor desempenho econômico.

E que resultados podem ser obtidos?
Estudos empíricos feitos em empresas apon-

tam que a confiança está positivamente rela-
cionada a: maior satisfação e comprometimento
dos empregados, melhoria de comunicação entre
superior e subordinado, melhoria da qualidade da
informação enviada aos superiores, aceitação e
delegação de autoridade, exercício de liderança,
percepção de justiça nos julgamentos, cons -
trução da cidadania corporativa, menor compe -
tição interna em negociações e menos conflito,
legitimidade das intenções de mudança organiza-
cional, melhor desempenho individual e melhor
desempenho em equipes de trabalho.

Confiança, diz o título de seu livro, é intangível.
Como implementá-la?

Na perspectiva organizacional, ela é produto
de uma cultura, ou seja, de normas e regras for-
mais e informais que estimulam a reciprocidade,
fundamentada em princípios de justiça comparti -
lhados. Portanto, as políticas de RH podem
favorecer ou inibir o surgimento da confiança,
cuja implementação pode ser alcançada num
processo de mudança de cultura. Como caracte -
rística fundamental, a cultura da confiança tem
ênfase nos mecanismos que privilegiam os ga -
nhos da ação coletiva e da autonomia individual.
Essa cultura também privilegia tarefas em equipe
e estimula a inovação e a criatividade; baseia-se

em princípios norteadores e inibe o uso dis-
cricionário do poder; tende a gerar cooperação
espontânea; pune comportamentos oportunistas
e estimula comportamentos cooperativos espon-
tâneos; cria a percepção de reputação interna e
accountability (prestar contas da tarefa e dos
recursos confiados); e coordena informalmente
boa parte de suas atividades, dispensando meca -
nismos formais de controle e monitoração.

Nesse sentido, como o senhor avalia o cenário
brasileiro?

Aqui, as organizações operam num ambiente
institucional ainda em processo de desenvolvi-
mento que, como característica, estimula ações
de curto prazo, enquanto o conceito de sus-
tentabilidade baseia-se numa visão de longo
prazo. Essa cultura está refletida igualmente nos
padrões de comportamento adotados pelos
gestores brasileiros: pressões por resultados
imediatos em detrimento da qualidade dos resul-
tados de longo prazo; baixa qualidade na con-
dução de projetos que exigem perspectivas de
longo prazo; retrabalho, multiplicidade de tarefas
e reuniões canceladas em cima hora são alguns
sintomas desse modelo que onera sobremaneira
nossos custos de transação.

Apostar no curto prazo é uma estratégia para
lidar com um ambiente de constante mudança?

Sim. No entanto, o que nos ensinam os países
com ambientes institucionais mais maduros,
como Alemanha e Japão, é que apostar em ações
que privilegiem ganhos mútuos da coletividade
no longo prazo, baseado na construção de confi-
ança sistêmica, pode ser mais lucrativo, além de
representar uma decisão efetiva pela sustentabi -
lidade da sociedade. Para que essa seja uma
opção estratégica e possa se concretizar no
ambiente organizacional (como uma competên-
cia distinta da organização), há a necessidade de
uma mudança de mentalidade de nossos execu-
tivos em direção à qualidade total na gestão
estratégica de pessoas.

Nosso modelo está em xeque?
Ele tem como premissa o controle central e

absoluto da organização sobre as ações dos
empregados, a centralidade do planejamento e
da gestão da informação. Implicitamente, su -
gere que a mente das pessoas é como páginas
em branco, que devem ser preenchidas com
regras e orientações organizacionais. Partindo
disso, a solução evidente tem sido investir na
formação de lideranças, ou seja, atribuir a
respon sabilidade da motivação de pessoas a
certos indivíduos, com capacidades distintas
que po dem gerar sentido para o trabalho da
coletivida de. No entanto, quanto mais nos
dirigimos para a Era do Conhecimento, mais
esse modelo perde o sentido. Necessit amos de
um modelo de lide rança compartilhada, baseada
nas habilidades coletivas, em que indivíduos
pos sam explorar melhor as suas competências e
contribuir mais para o sucesso do empre en -
dimento coletivo. Com isso, a tarefa central da
organização deverá ser a criação de contextos
capacitantes, em que pessoas com mais autono-
mia e liberdade e, portanto, mais motivadas,
pos sam ser capazes de pensar sobre a sua
realidade e buscar alternativas como forma de
realização pessoal e de construção de sentido
para o seu trabalho. Assim, devemos apostar
mais na capa cidade individual das pessoas em
administrar sua rotina de trabalho, estimulando
a cooperação espontânea, a inovação e a
criatividade para criar um bem coletivo de maior
valor. E é função estraté gica de RH conciliar
os interesses organizacionais e individuais e
pro mover a criação e a sustentação desse
con texto capacitante.
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Os interessados em participar da festa de premiação 
podem adquirir seus convites na ABRH-Nacional.

Informações: magda.pinheiro@abrhnacional.org.br - Tel. (11) 3124-8855

CONVITES À VENDA
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