
Por Tânia Mendes

Phd em Administração pela City University
of Los Angeles, pedagogo, professor, con-
sultor, conferencista, Idalberto Chiavenato

tornou-se referência no Brasil e no exterior em
administração de empresas. Fundador do instituto
de educação que leva seu nome, tem uma extensa
produção que abrange 38 livros sobre teoria ad-
ministrativa, comportamento organizacional, re-
cursos humanos, gestão de pessoas, planejamento
estratégico. Sua obra "Teoria Geral de Adminis-
tração (TGA)", tem sido recomendada na maioria
dos cursos superiores da área. Recebeu prêmios e
distinções por sua atuação na área de administra-
ção geral e de recursos humanos, incluindo dois
títulos de Doutor Honoris Causa em universida-
des na América Latina. Nascido em Viradouro, no
interior paulista, caçula dos seis filhos, confessa
que sempre foi inquieto. Desde cedo se encantou
pela música, aprendendo com o tio, maestro da
banda de música local, a tocar trompete e outros
instrumentos. Conseguiu ler, em italiano, tudo o
que havia sobre teoria musical, instrumentação,
orquestração, composição, harmonia, entre ou-
tros. Terminado o curso colegial, convenceu sua
mãe a deixá-lo ir para a capital estudar regência
orquestral, matriculando-se no Conservatório



ncia nos negócios

Musical de São Paulo. Mas, concluiu que não era
o que queria. E tomou sua primeira decisão radi-
cal: o piano e a regência ficariam como hobbies e
foi em busca de outra profissão, no curso de Filo-
sofia na USR Fez pedagogia e especialização em
psicologia educacional e, alguns anos depois, foi
contratado para ser o gerente de recrutamento e
seleção de uma importante empresa. Montou um
programa de treinamento de vendedores que se
tornou modelo no mercado. Nessa ocasião fazia
Direito na Universidade Mackenzie, mas logo se
tornou consultor de Recursos Humanos (RH)
para um grupo de 23 empresas. Em seguida fez
a pós-graduação na FGV e o doutorado foi uma
seqüência natural. Nessa ocasião já era Vice Pre-
sidente de RH de uma grande empresa nacional.
Hoje é executivo, consultor, professor, escritor e,
mais adiante, diretor de faculdade de Administra-
ção. E conseguiu fazer tudo isso ao mesmo tempo.
Nesta entrevista, concedida na sede do CRA/SP,
por ocasião da primeira reunião do Conselho Edi-
torial da RBA - do qual é membro - ele afirma:
"Temos muitos especialistas em marketing, finan-
ças, produção/operações/logística, recursos huma-
nos, mas pouquíssimos estrategistas com idéias,
conceitos, modelos e práticas bem-sucedidas".

O velho
organograma
que retratava
o modelo
burocrático das
organizações foi
parar no museu

RBA: Há um segredo para o su-
cesso e perenidade de suas obras?
Chiavenato: Permanente e
constante atualização é fun-
damental em meus trabalhos.
Afinal, estamos em um mundo
de negócios em rápida mudan-
ça e transformação. O que era
certo e correto na Era Indus-
trial, agora está se tornando
uma camisa de força para as
organizações que atuam em
plena Era da Informação. A
Administração é uma ciên-
cia muito especial, pois busca
continuamente soluções novas
para situações novas. Ela não está pronta e acabada,
mas em constante reinvenção e reelaboração de con-
ceitos e soluções. Uma corrida sem fim. E os livros de-
vem acompanhar as mudanças e transformações. A
cada ano me dedico a novas edições de alguns deles.

RBA: Qual o principal foco da nova edição do seu livro
"Planejamento Estratégico" e o que o senhor explora?
Chiavenato: O foco do livro está no alcance de
resultados por meio da estratégia empresarial. Afi-
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nal, administração não é apenas planejamento,
organização, direção e controle. Não é apenas de-
sempenho ou boa vontade. Hoje, administração é,
principalmente, oferta de resultado concreto. Ela
é avaliada em termos de resultado. E é isso o que
interessa a todos os stakeholders. Em planejamento
estratégico, a maioria das empresas ainda se con-
centra em uma intenção estratégica vaga e difusa
e que geralmente fica apenas na cabeça dos diri-
gentes e não acontece na prática, por que as pes-
soas que deveriam executar a estratégia a ignoram
totalmente. Mais importante que a formulação da
estratégia é a sua execução, no sentido de trans-
formar metas e objetivos em realidade concreta. O
livro trata de todo o processo estratégico, capricha
na gestão do conhecimento externo e interno, na
elaboração de cenários, trata da formulação estra-
tégica e principalmente de sua execução, do papel
das lideranças e da governança corporativa e da
responsabilidade social, financeira e ecológica.

RBA: Qual é a importância do estudo de TGA para
o profissional de administração?
Chiavenato: A TGA é fundamental no estudo da
administração. Quando a administração era enten-
dida como técnica — nos idos em que o nosso con-

Adm. Idalberto Chiavenato: "O importante é
garantir flexibilidade, agilidade, prontidão,
criatividade, inovação e sensibilidade em relação
ao cliente e ao mercado"

selho era denominado Conselho Federal de Técni-
cos de Administração - o importante era aprender
técnicas relacionadas com recursos: como finan-
ceiros, humanos, materiais etc. O administrador
era formado simplesmente para executar e aplicar
técnicas de base. Hoje, a administração requer não
somente conhecimentos e habilidades, mas, sobre-
tudo, aspectos comportamentais - como lideran-
ça, coaching, comunicação, motivação - e, prin-
cipalmente, aspectos táticos e estratégicos. Cada
vez mais a administração está assumindo teorias
e abstrações. No passado se falava em eficiência
e eficácia; depois em produtividade e qualidade;
mas hoje se fala em estratégias, sustentabilidade,
responsabilidade social e ecológica, competitivida-
de. E o que são essas coisas senão conceitos abs-
tratos e teóricos. E é disso que a TGA trata. Sem
a TGA talvez voltássemos a ser apenas técnicos
em administração e não estrategistas tão necessá-
rios ao desenvolvimento de nossas organizações e,
consequentemente, do desenvolvimento de nossa
sociedade e de nosso país.

RBA: Numa economia globalizada e extremamente
competitiva, quais seriam os novos modelos de gestão
para enfrentar tantos desafios?
Chiavenato: Não há uma resposta única para esta
pergunta. O velho organograma que retratava o mo-
delo burocrático das organizações foi parar no mu-
seu. As suas caixinhas foram substituídas por novos
desenhos organizacionais e por novos formatos de
negócios. Os cargos foram rapidamente substituídos
por equipes integradas, autônomas, multifuncionais
e de elevado desempenho. Hoje, o importante é ga-
rantir flexibilidade, agilidade, prontidão, criativida-
de, inovação, sensibilidade em relação ao cliente e
ao mercado, uso intensivo da Tecnologia da Infor-
mação e das oportunidades da Internet, além de re-
des internas de conexão entre todos os componentes
da organização e pesados investimentos (não neces-
sariamente financeiros) nas pessoas, em termos de
conhecimentos, habilidades, julgamento e atitudes
para construir competências através de estilos de
gestão democráticos e intensamente participativos.
Afinal, uma organização não é apenas uma reunião
de recursos. Ela reúne pessoas afinadas em torno do
alcance de objetivos. Os recursos são meios: consti-
tuem a plataforma sobre a qual as competências irão
atuar e garantir um retorno rentável.
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RBA: Alguns ícones como Taylor e Fayol ainda têm
seguidores?
Chiavenato: Claro! Ao abrir qualquer livro intro-
dutório sobre administração você vai com certeza
ler uma homenagem ao trabalho desses pioneiros.
Taylor criou idéias extremamente bem-sucedidas e
que deram certo em sua época. Ele mudou muita
coisa. E o mundo mudou, e mudou muito, mas ele
continua o nosso pioneiro. Ouvi uma entrevista de
um brasileiro que é Vice-Presidente de manufatu-
ra para o Brasil e África de uma grande montado-
ra de carros. 85% do custo médio de um veículo
era de material e 15% constituíam o restante. O
maior desafio dele foi transformar os 15% em 13%
no decorrer de dois anos. Isso significa o valor de
três fábricas inteiras, que foram fechadas. Simples-
mente utilizou as idéias de Taylor para aumentar a
produtividade das demais fábricas.

RBA: Empreendedorismo e inovação são as palavras
da vez. Como o profissional de administração deve se
preparar para estes novos conceitos?
Chiavenato: Em um mundo onde tudo muda a cada
instante não basta mais o trabalho rotineiro e repetiti-
vo. A manutenção do status quo é o pior remédio. Ou o
melhor veneno. Empreendedorismo e inovação andam
de mãos juntas. Para que haja inovação - e a inovação
é fundamental para a sobrevivência das organizações
em um contexto altamente mutável e imprevisível - é
preciso que haja espírito empreendedor dotado de ima-
ginação e criatividade. Não estou me referindo apenas
ao trabalho empreendedor de um Thomas Alva Edison
e a transformação de seu laboratório em uma empresa
altamente inovadora como a General Electric, mas a
todo administrador que tem uma equipe sob sua lide-
rança. E preciso que o administrador tenha suficiente
grau de liderança, coaching e mentoring para lidar com
sua equipe e dotá-la de espírito empreendedor necessá-
rio para assumir riscos, refletir, pensar, imaginar, sonhar,
ousar, errar, criar e inovar através de um legítimo empo-
werment para dar força, poder, apoio, suporte, liberdade
e.autonomia para seus liderados.

RBA: O que o profissional de administração deve fa-
zer para construir carreira bem sucedida nas organi-
zações públicas ou privadas?
Chiavenato:. A carreira profissional hoje está fi-
cando cada vez mais diferente do que era há pouco
tempo. As profundas e rápidas mudanças no cena-

A área de
RH não está
desaparecendo,
mas se
reinventando
devido às fortes
pressões das
organizações e
das pessoas que
nelas trabalham

rio e a flexibilidade exigida
das organizações está con-
duzindo, cada vez mais a
uma espécie de just in time
na alocação das pessoas e
dos talentos para aprovei-
tar novas oportunidades
imprevistas, ou simples-
mente para mudar, de
acordo com os requisitos
do mercado. Ou, ainda,
para construir rapidamen-
te novas competências que
tragam vantagens compe-
titivas para a organização.
Não dá mais para fazer
planejamento de carreira
no longo prazo em uma
única organização. Assim,
a resposta à pergunta aci-
ma depende das duas partes envolvidas: tanto dos
objetivos do profissional de administração como
dos objetivos da organização (pública ou privada)
que ele escolheu para consolidar sua carreira. O
segredo está em embarcar naquele bonde (orga-
nização) capaz de conduzi-lo ao destino desejado
(carreira), mas enquanto o bonde estiver no rumo
esperado. É um casamento tão passageiro e tran-
sitório como os casamentos civis de hoje. Tudo
muda neste mundo maluco. A corda fica bamba e
o jogo de cintura é indispensável.

RBA: Como o senhor avalia as novas relações de
trabalho?
Chiavenato: Estão sendo privilegiados, hoje, dois
aspectos importantes: de um lado, a valorização
do trabalhador em termos de desenvolvimento
profissional continuado e, de outro lado, o valor
agregado que o trabalhador pode oferecer à em-
presa. Mas, a velha Consolidação das Leis do Tra-
balho não ajuda em nada e apenas serve de entra-
ve para que não desapareça o trabalho informal.
Isso é prejudicial ao trabalhador que não recebe os
benefícios da lei e atrapalha a vida das empresas
que temem as exigências e conseqüências do em-
prego formal evitando admissões ou as tratando
como riscos. Nosso país poderia ter muito mais
progresso e melhor qualidade de vida da popula-
ção com a flexibilização da legislação trabalhista.
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Não dá mais
para fazer
planejamento
de carreira no
longo prazo
em uma única
organização

RBA: O emprego público hoje
é ambição maior de grande
parte dos profissionais de vá-
rias áreas. Como vê a prolife-
ração 'de cursinhos preparató-
rios para concursos?
Chiavenato: Os cursinhos pre -
paratórios de concursos fun-
cionam como a maneira mais
rápida de obter conhecimento
suficiente para poder ingressar
no serviço público. Trata-se de
um by pass, de um atalho para
apressar ou sintetizar a obten-
ção de conhecimento. Certa-
mente, isso é melhor do que

não fazer nenhum curso ou de privar-se totalmente
do conhecimento, mas é superficial e imediatista, no
que tange aos seus objetivos. A crítica reside na au-
sência de relação entre o conhecimento (o saber) e a
habilidade (saber fazer algo com o conhecimento), o
que toma o cursinho um repositório feito às pressas
de conhecimentos elementares e sem qualquer apli-
cação prática na profissão.

RBA: Entre as profundas alterações no universo cor-
porativo nas últimas décadas, está a área de RH, que
vem desaparecendo. O que mudou?
Chiavenato: Quase tudo. Em primeiro lugar, a área
de RH não está desaparecendo, mas se reinventando
devido às fortes pressões, tanto das organizações, em
função das mudanças externas, como também das
pessoas que nelas trabalham, em função de suas novas
necessidades. De um lado, as pessoas deixaram de ser
tratadas como meros recursos empresariais (ou recur-
sos humanos). O mundo dos negócios está impondo
que as pessoas devam ser parceiras da organização
ou fornecedoras de competências capazes de pro-
porcionar vantagens competitivas que garantam sua
competitividade e sustentabilidade em um contexto
mutável. De outro lado, o universo corporativo ainda
não aprendeu a lidar produtivamente com as pessoas,
nem a extrair tudo aquilo que elas podem (e devem)
oferecer. A área de RH - marca tradicional no mun-
do todo - está merecendo uma nova denominação.
O fato é que cada vez mais as pessoas - ou melhor, os
talentos - estão constituindo um ativo fundamental
para o sucesso das organizações: o capital humano.
Este faz parte integrante do capital intelectual.

RBA: O que as organizações devem fazer para apoiar
seu corpo de colaboradores, em função da velocidade
com que as novidades chegam ao mercado?
Chiavenato: Em nível individual, inteligência sig-
nifica a capacidade de aprender rapidamente novos
comportamentos capazes de facilitar ou melhorar
a adaptação e ajustamento da pessoa ao ambiente
que a circunda. A inteligência do negócio constitui
um conjunto de sistemas integrados de gestão do
relacionamento com os clientes e de rastreamento e
análise de dados sobre mudanças de mercado e do
comportamento do consumidor. Mas, isso é pouco.
A inteligência organizacional pode até utilizar esses
artifícios da TI com bastante proveito. Mas ela pre-
cisa ser mais do que isso. Deve ser muito mais do
que a somatória das inteligências das pessoas que
trabalham na empresa e que são convocadas a pen-
sar e a refletir sobre o negócio. Mas isso também
não é mais suficiente. É preciso que as organizações
aprendam a buscar o máximo proveito possível das
inteligências individuais e dotá-las de conhecimen-
to, habilidade, julgamento e atitude. Saber aplicar
inteligentemente a inteligência dos seus talentos é a
base fundamental da inteligência organizacional.

RBA: O que o motivou a aceitar o convite do Conselho
Federal de Administração para compor o Conselho Edi-
torial da Revista Brasileira de Administração?
Chiavenato: A função do Sistema CFA/CRAs não é
meramente fiscalizadora ou reguladora como rezam
seus documentos oficiais, mas está migrando para
uma atuação cada vez mais representativa da classe
e inspiradora dos agentes que cuidam da adminis-
tração em todos os níveis das mais diversas formas
de organização. E a RBA constitui um dos principais
meios de comunicação e contato periódico com os
administradores de todo o nosso Brasil. Não se trata
de cuidar apenas dos legítimos interesses da classe
e de representá-la adequadamente, mas também de
sugerir e oferecer-lhe idéias, conceitos, práticas, mo-
delos e referências que a ajude a levar adiante suas
atividades tendo em vista a complexidade, varieda-
de, transitoriedade e mutabilidáde das organizações
que administramos ou participamos da sua adminis-
tração. Esse foi o motivo pelo qual aceitei o generoso
convite do Presidente do CFA, Adm. Roberto Car-
valho Cardoso, para compor o Conselho Editorial da
RBA. Uma maneira sutil de servir à classe que tanto
admiro e da qual faço parte.
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