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Quatro passos em direção
a uma gestão eficiente
Informatizar rotinas administrativas é uma prática adotada há
algum tempo na iniciativa privada. Com o intuito de desburo-
cratizar sua gestão, estados e municípios, cada vez mais, se-
guem o exemplo das empresas e adotam processos eletrônicos
para operacionalizar desde folhas de pagamento até a gestão de
recursos humanos.

É um passo importante na administração pública, porém go-
vernos e municípios ainda têm um longo caminho a seguir. Boa
parte deles se encontra no segundo estágio da informatização de
seus processos. Iniciaram a modernização dos sistemas pelo setor
de pagamentos e, agora, implementam as mudanças no departa-
mento pessoal.

Para que se tenha uma gestão eficiente, seja pública ou priva-
da, é preciso atenção ao terceiro passo desse processo: a gestão
de recursos humanos.

Mais do que uma atividade burocrática e de controle, trata-se
de um diferencial estratégico, responsável pela atração, reten-
ção e desenvolvimento dos colaboradores.

Dessa forma, um siste-
ma de informação de re-
cursos humanos efetivo
torna-se uma base de co-
nhecimento para tomada
de decisões, bem como o
gerenciamento do capital
humano.

Ao se cumprirem esses
três estágios, empresas e
governos seguem no cami-
nho certo para uma gestão
profissional e competente.
Mas, para obterem o su-
cesso ao final dessa jorna-
da, não podem negligen-
ciar um ativo de suma im-
portância dentro de qual-
quer organização, o capital
intelectual.

Considerada um diferen-
cial competitivo, a gestão do
conhecimento tem a vocação
de facilitar o fluxo de infor-
mação, por meio de proces-
sos que acumulam os ativos
intelectuais e os comparti-

lham, gerando uma gama de competências exclusivas. É um passo
além do simples gerenciamento de pessoas.

Um bom exemplo na iniciativa privada é o trabalho realizado
pela Vale. Há algum tempo, foi detectado um problema na área
operacional. Ao se aposentarem, maquinistas e operadores de
guindastes não deixavam substitutos.

Foi criado, então, um programa de capacitação entre os fun-
cionários, renovando as pessoas da casa, antes que a saída do
profissional se tornasse iminente.

Com o desenvolvimento de aprendizes, o problema foi sanado
sem perda de competitividade. O sucesso na gestão depende de
uma série de fatores. Mas esses quatro estágios abrangem ações
fundamentais dentro de uma organização. Ao sistematizar esses
processos, ganha-se em tempo, qualidade e eficiência. ■
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Mais do que
uma atividade
burocrática e
de controle,
ter uma gestão
eficiente dos
recursos
humanos, seja
pública ou
privada, significa
um diferencial
estratégico
responsável pela
atração, retenção
e desenvolvimento
dos colaboradores

relógios de coleção & acessórios
www.tictaclink.com

TICTACLINK

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO
SEGUNDA-FEIRA

EDUCAÇÃO

BENIM

SEPARADOS POR UM OCEANO

Localizado no noroeste da África, Benim teve enorme influência
na cultura brasileira com a vinda de escravos para o país
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ENTENDA MAIS

Iphan faz gestão do
patrimônio do país

O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) é uma autarquia ligada ao
Ministério da Cultura, criado em
1937 por intelectuais e artistas
brasileiros ligados ao movimento
modernista. É responsável
pela fiscalização, proteção,
identificação, restauração,
preservação e revitalização dos
monumentos, sítios e bens
móveis do país. São cerca de 21
mil edifícios tombados, 79 centros
e conjuntos urbanos, 9,9 mil
sítios arqueológicos cadastrados,
mais de 1 milhão de objetos,
incluindo acervo museológico.
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