
O desafio de
enxergar as pessoas

o desafio de implantar a gestão de pessoas na Câmara Ameri-
cana do Comércio (Amcham) há dois anos. Ela acredita que o
RH precisa andar junto com o gestor da empresa e diz que o
administrador tem de enxergar no departamento de Recursos
Humanos um parceiro com quem contar no desafio de gerir.

Seu currículo é bem extenso
com trabalhos em entidades
importantes...
Minha carreira é um pouco dife-
rente de carreiras ortodoxas em
RH, porque, apesar de ter formação
em psicologia e recursos humanos
de empresas, tive a oportunidade
de trabalhar em grandes consulto-
rias, participando de projetos que
iam além de Recursos Humanos.
Essa experiência me aproximou do
RH estratégico, com o qual se con-
segue navegar em diferentes áre-
as da empresa. Tive contato com
trabalhos de revisão de processos,
envolvi-me bastante com projetos
de definição de estratégia.

Como foi a transição para a
Câmara Americana de Comércio?

Sempre tive interesse em aplicar
o conhecimento que desenvolvi à
frente de consultorias, saber quais
as barreiras e dificuldades que
existem quando se está dentro de
uma hierarquia na organização.
São dois anos na Câmara e para
mim está muito claro o quanto é
positivo ter essa diversidade de co-
nhecimento e conseguir aplicá-lo
dentro de uma função de RH. Faz
muita diferença.

Como era a gestão de pessoas
da Amcham quando você
assumiu?
A Câmara Americana de Comér-
cio é quase centenária, existe há
90 anos e tinha uma operação de
RH, digamos, estritamente admi-
nistrativa sob o nome de depar-

tamento pessoal. Sua influência e
gestão das pessoas eram nenhuma.
O RH era uma área pagadora, na
realidade, e processual. Fui con-
tratada com objetivo de implan-
tar a área de recursos humanos
na entidade. Eles queriam alguém
que realmente olhasse para o ele-
mento gente no negócio.

Quais foram as dificuldades
iniciais?
Acredito que conseguimos, de for-
ma simples, fazer as coisas acon-
tecerem e dar fluidez ao processo.
Mas além da falta de estrutura, ti-
ve outra dificuldade inicial. Houve
uma mudança de liderança e fica-
mos sem CEO durante três meses.
O RH está a serviço da visão da
liderança, é um instrumento de
suas crenças e seus valores. Sem a
liderança o departamento fica sem
sentido, pois não são as minhas
características e meus anseios de
liderança que devem prevalecer
no negócio, e sim a visão do líder.
Esse momento de transição parou
o processo do desenvolvimento do
RH, porque era necessário o acerto
de alguns acordos com o gestor da
empresa. No momento em que o
novo CEO assumiu, retomamos a
construção do RH.

Como se inicia a construção de

experiência de Márcia Almstrom em consultoria de
negócios faz dela uma profissional única em recursos
humanos. Com empresas como a Cooper, Arthur An-
dersen e Bank Boston no currículo, a psicóloga aceitou



um projeto de RH?
Quando você chega a uma empre-
sa, a primeira coisa que tem que se
perguntar é quem é essa empresa.
Por mais que existam teorias, co-
nhecimentos, fluxo operacional de
RH, processos de gestão de pessoas,
tudo só é aplicado se você conhe-
ce a empresa para a qual trabalha.
Passei dois meses conhecendo a
Amcham, conversando com as
pessoas, as Regionais, os gestores,
ouvindo os times sobre o que fal-
tava, o que é bom, o que é ruim.
Esse tempo deu subsídios para o
RH dar alguns passos iniciais. Pa-
ra mim, ficou claro que tínhamos
uma questão urgente a ser resolvi-
da relacionada ao recrutamento e
à seleção.

E qual foi essa questão?
A Amcham, naquele momento, fa-
zia seleção de trainees a cada seis
meses. De 100 a 150 trainees de
todo o Brasil eram admitidos por
semestre na Câmara. E não havia
processo de seleção, não havia uma

interface completa do RH com es-
ses recrutamentos; eles eram feitos
pelas pessoas, dentro da boa von-
tade, sem nenhuma competência
técnica. Por isso, nosso primeiro
movimento foi a contratação de
uma analista em seleção e, a par-
tir daí, começamos a olhar todas as
outras questões encontradas nesse
levantamento.

Esse trabalho fica mais difícil
em uma associação?
A Amcham tem uma característica
bastante peculiar: é uma associa-
ção e toda a receita é gerada pelo
esforço do trabalho, os recursos são
restritos. Mas havia coisas muito
pequenas, básicas, que podiam ser
feitas. Demos início a um processo
importante de comunicação inter-
na, fizemos uma interface intensa
com as Regionais, pois havia uma
lacuna. Desse primeiro momento
de estruturação, conseguimos par-
tir para passos maiores, ou seja, as
dificuldades da liderança e o desa-
fio cultural.

Foram muitas mudanças?
Sim, e esse processo de mudan-
ça cultural ainda continua sen-
do implantado, pois leva algum
tempo para mudar a cabeça das
pessoas. Mas alguns funcionários
que trabalham há muito tempo na
Amcham já estão dizendo que se
sentem em uma nova empresa. As
mudanças estão intimamente liga-
das à atitude, ao comportamento
das pessoas, com direcionamento
estratégico de negócios e de rela-
cionamento com o associado. A
mudança de cultura organizacio-
nal é um processo lento, gradativo,
uma construção diária. Para mim
hoje é muito claro que pequenos
movimentos acabam gerando
grandes resultados.

O gestor da empresa é vital para
que um projeto de gestão de
pessoas tenha sucesso?
Com certeza. Isso é indiscutível.
Ele tem que ver no RH um parcei-
ro com quem contar no desafio de
gerir, mesmo que ele seja especia-



lista e tenha estudado as pessoas.
Elas são únicas e possuem deman-
das muito peculiares, são muito
genuínas nas necessidades. O
gestor está diante desse indivíduo
e busca resultado, compromisso,
desempenho. Quando o RH con-
segue efetivamente ser parceiro do
negócio, torna-se aliado do gestor.
E isso é algo que se conquista e não
se impõe.

É possível construir essa
parceria?
Sim. Quando você consegue cons-
truir essa relação de parceria de
uma maneira sólida, eximindo-se
de jogos políticos, fora da doença
organizacional que existe quando
se fala em poder, consegue ficar
próximo das pessoas. O distancia-
mento entre o RH e a liderança
gera um departamento processual
e ferramental, aquele que tem to-
das as avaliações de desempenho,
todos os planos de carreira. Isso é
muito bom, mas melhor ainda é
realmente entender a necessida-
de da empresa, pois dessa forma
se faz uso dessas ferramentas em
prol do negócio.

Esse é o RH estratégico?
Fala-se muito em RH que mostra
apenas a preocupação com indi-
cadores como "quantas pessoas
eu treinei". Essa é uma forma de
olhar para Recursos Humanos.
Outra é "para que eu as treinei?",
e esse "para quê" tem a ver com
a necessidade do negócio. Não
seria necessário recrutar tanto,

mas recrutar especificamente.
A proximidade com a liderança
propicia enxergar para onde a
organização caminha e em fun-
ção disso utilizar as ferramentas.
Esse caminho não pode ser o in-
verso.

Você fala muito da importância
da gestão de pessoas nas
empresas. Todas deveriam ter
esse olhar?
Sim. Lógico que esse RH vai ser
proporcional ao tamanho da em-
presa. Eu conheço um escritório
de advocacia que possui quatro
advogados e a gestora está fa-
zendo um trabalho de avaliação
de performance dessas pessoas,
com um plano definido de co-
mo vão crescer. Ela, que é uma
advogada na essência, me falou:
"Não consigo mais liderar o meu
escritório com quatro pessoas
se eu não olhar para elas." E eu
disse que achava ótimo, porque
pessoas não são portas. Acabou
aquela história de que algumas
empresas não precisam entender
de pessoas.

Pode-se dizer que RH é peça-
-chave em empresas de todos os
portes?
Sim. Um RH com pessoas quali-
ficadas, que possam conseguir o
efeito necessário quando se disse-
mina, na prática, cultura, valores
e política organizacionais. Quan-
do se tem a administração junto
com o RH, consegue-se fazer mais
diferença ainda nas pequenas coi-
sas. Na Câmara, essa ligação en-
tre o RH e a administração é um
grande exemplo desse sucesso. Os
funcionários dizem que gostam
muito de trabalhar na entidade,
porque ela realiza ações positivas.
Ainda temos muitos desafios pela
frente, mas estamos construindo
um clima de trabalho favorável,
as pessoas se enxergam em um
ambiente com mais respeito, com
mais profissionalismo, e ao mes-
mo tempo em um ambiente que
se preocupa com elas.



Fale um pouco sobre a
implantação do projeto de saúde
e bem-estar.
No início do ano, tomamos a de-
cisão de implantar um projeto de
saúde e bem-estar para os funcio-
nários. Foi uma decisão bem pen-
sada e estratégica, com limitação
de recursos, o que nos obrigou a
fazer escolhas. Ao implantar o pro-
grama, optamos por oferecer um
benefício a mais para os funcio-
nários, uma rede de atendimento
físico e emocional que os planos de
saúde não oferecem, com áreas que
têm a ver com nutrição, questões
familiares ou atendimento psico-
lógico, por exemplo.

De que maneira um projeto como
esse pode ajudar as empresas?
Imagine quantas famílias en-
frentam um problema de depen-
dência química, por exemplo. E
a empresa não consegue ajudar
uma pessoa que está passando
por uma dificuldade como essa?
Vários funcionários têm dificulda-
des na produtividade por questões
familiares ou emocionais. Então,
veio a idéia de trazer uma rede de
atendimento, pela qual as pessoas
podem procurar profissionais com
valores subsidiados.

Como foi feita a implantação do
programa?
Queríamos oferecer o beneficio
para o colaborador, mas não sa-
bíamos como as pessoas iam fa-
zer uso dele. O primeiro passo foi
fazer um programa de comunica-
ção intensa na organização sobre
assuntos que envolvem a questão
de saúde e bem-estar. Para isso,
aproximamos dos colaboradores
os conceitos de saúde biológi-
ca, psicológica, o nicho social e
a questão da organização. Logo
após, passamos por um momen-
to de experimentação, vinculado
a cada uma dessas dimensões, e
fomos introduzindo questões de
saúde no ambiente de trabalho.

Isso é formar uma consciência,

é aproximar as pessoas de
um conceito e dar a elas a
possibilidade de escolha...
Sim. Realizamos um processo
intenso de comunicação, desde
mudar o papel de parede do com-
putador até criar um hotsite em
que os funcionários encontrem
todas as informações. Fizemos um
acompanhamento da reação deles,
tivemos algumas mobilizações in-
ternas, trocamos alguns alimentos
por outros mais saudáveis e reali-
zamos também a Semana da Saú-
de, em que montamos um espaço
de experimentação envolvendo as

Regionais. Recebemos especialistas
em vários temas como yoga, RPG,
massagem, reflexologia, artetera-
pia, tivemos palestras sobre vários
assuntos, como cigarro, estresse e
depressão, escolhidos pelos pró-
prios funcionários.

Tudo feito com pouco
investimento, por meio de
parcerias?
Exatamente. Também trabalhamos
a questão da sustentabilidade. No
Dia Mundial do Meio Ambiente,
fizemos um café da manhã para
os funcionários e a rede de atendi-



mento foi lançada. Foi um marco
para o programa, um fechamento
de tudo o que foi aprendido e vi-
venciado e o início do movimento
de cada um para procurar atendi-
mento. Essa rede atende a Amcham
Brasil, com todas as Regionais. Isso
faz com que as pessoas estejam no
trabalho em condições um pouco
mais favoráveis para produzir.

Em um artigo você disse
que as empresas brasileiras
estão tendo dificuldades para
implantação de projetos de
gestão de pessoas. Como o
empresário pode lidar com isso?
Penso que a dificuldade está em
identificar um profissional que te-
nha essa visão. A área de RH atu-
almente está passando por uma
transição. Historicamente foi cons-

A rotatividade dos funcionários
é um grande problema para
os empresários. Você acredita
que a gestão de pessoas é a
solução?
Com certeza. Além da questão
tributária, que muitas pessoas
apontam como conseqüência
da rotatividade, existe também
a questão da competitividade
do negócio. Quando você perde
um funcionário que é diferencia-
do no que faz, perde também a
competitividade. Vai ter menos
condições de entregar o que de-
veria. A retenção de pessoas é
algo que vai muito além de re-
cursos financeiros, é altamente
estratégica. De outro lado, um
profissional capaz, competente,
vai buscar o melhor lugar para
trabalhar. Não vai ficar em uma

na organização, as pessoas pas-
sam a lidar com a pressão do dia
a dia e a demanda de resultados
de uma forma mais recíproca. O
orgulho pelo trabalho aumenta,
os resultados do fechamento do
mês também são visivelmente
melhores e aumenta a produtivi-
dade. É claro que esses projetos
precisam ser feitos com prudên-
cia, mas com uma visão de par-
ceria é possível realizar projetos
que grandes corporações não se
mobilizaram a fazer.

A gestão de pessoas para
o setor supermercadista é
diferente?
É muito peculiar, pois se trabalha
com um número muito grande de
funcionários e de diversas culturas
sociais. Eu estava em um hiper-

QUANDO VOCÊ PERDE UM FUNCIONÁRIO QUE É DIFERENCIADO
NO QUE FAZ, PERDE TAMBÉM A COMPETITIVIDADE.
VAI TER MENOS CONDIÇÕES DE ENTREGAR O QUE DEVERIA.
A RETENÇÃO DE PESSOAS É ALTAMENTE ESTRATÉGICA

truída como área de apoio focada
em si própria no que se refere a
ferramentas. Não conhece efetiva-
mente a demanda da empresa. O
desafio do empresário é identificar
quem possa ajudá-lo nessa tarefa.
Muitas empresas precisam mudar
o ramo de negócios ou expandir
seus horizontes e têm de empre-
gar pessoas de setores com os quais
nunca trabalharam. Por exemplo,
muitos supermercados agora ven-
dem celulares, por isso não podem
mais contratar apenas especialistas
em alimentos. Precisam de pessoas
qualificadas para vender os novos
produtos e planos, senão o cliente
vai escolher outro estabelecimento.
Por isso é importante a presença do
profissional de RH nas discussões
estratégicas da empresa.

organização que não o enxerga
como pessoa nem reconheça to-
dos os seus atributos. Por isso,
reforço, olhar para as pessoas é
altamente estratégico, vai retê-las
e atrair profissionais qualificados
para trabalhar na organização.
Olhar para pessoas não é pater-
nalismo, não é besteira. E quando
há um gestor que enxerga e tra-
duz isso em números para fazer
o link com o negócio, percebe-se
efetivamente a contribuição do
RH nos resultados.

Quais são, na prática, os
resultados mais fáceis de notar?
O mais fácil de notar é clima orga-
nizacional. Você percebe a leveza
das pessoas, é impressionante. O
nível de conflito diminui muito

mercado noutro dia, bem no mo-
mento da troca de turno dos fun-
cionários, e fiquei pensando como
deve ser difícil para o RH dessas
empresas gerenciá-las. É muita
gente trabalhando em turnos e
áreas específicas dentro de um
mesmo local. É o que eu digo sobre
a importância de o profissional de
RH entender a empresa. Enxergo
esse segmento como diferente de
atuar e com suas peculiaridades.
Acredito que a construção de vín-
culos é importante para manter o
funcionário na empresa, porque
a rotatividade não é uma escolha
natural das pessoas, o ser humano
precisa construir raízes. Mas isso
só é possível se enxergarmos es-
sas pessoas. Só assim poderemos
alcançar bons resultados.
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