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sem que isso pese no orçamento da em- preparada ela for, melhor será o seu de- cidade de pensar sistemicamente e isso 
presa? Quais são as melhores formas de sempenho em termos de produtividade. melhora o raciocínio estratégico, mesmo 
qualificar os funcionários? Veja o que di- Por exemplo: funcionários mais qualifi- para cargos operacionais. Atualmente, o 
zem especialistas e profissionais da área cados para as suas funções exigem me- bom funcionário deve conseguir pensar 
sobre como é possível aplicar os ensina- nor controle gerencial, uma vez que, são na empresa como um sistema, que fun-
mentos em seu dia a dia. mais capacitados para tomar decisões e ciona dinamicamente, e entender que 

agir com mais responsabilidade, garante uma ação realizada em um departamen-
FOCO NO CAPITAL HUMANO a psicóloga e diretora da Human Value, to atinge todos os outros. Isso significa 
Ter uma equipe qualificada é impor- consultoria de treinamento e desenvol- compreender que, quando uma pessoa 

tante para qualquer empresa, de qual- vimento de pessoas, Meiry Kamia. "A erra, na verdade, todos erraram, pois o 
quer setor e porte, pois quanto mais qualificação dá aos empregados a capa- resultado final é o que vale", avalia. 
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Ainda de acordo com a psicóloga, 
dentro da hierarquia empresarial, a linha 
gerencial, normalmente, é a que acaba 
recebendo uma atenção maior. "Os ge-
rentes estão posicionados no meio da pi-
râmide e precisam lidar tanto com ques-
tões técnicas, quanto com as comporta-
mentais. Os que estão abaixo dessa linha 
cuidam de questões técnicas e operacio-
nais, e os acima, com as mais estratégi-
cas e comportamentais, por terem uma 
base maior de pessoas para liderarem. 
Normalmente, as promoções nas corpo-
rações são feitas com base no conheci-
mento técnico, daí faltam as habilidades 
comportamentais, e é nesse ponto que 
entram os treinamentos, para suprir a 
necessidade", justifica. 

No entanto, a diretora-executiva da 
Pro-Fit Coaching & Treinamento, Eliana 
Dutra, atenta para a questão da resistên-
cia por parte dos gestores em participar 
de programas de qualificação. "A maioria 
dos funcionários busca modelos na sua 
chefia, mas, os níveis mais altos acham 
que não precisam de treinamento, quan-
do, na verdade, são os que mais têm ne-
cessidade, pois o seu modelo de gestão de 
sucesso pode estar ultrapassado sem que 
percebam. É importante estar atento an-
tes que seja tarde demais", evidencia. 

FORMAS DE QUALIFICAÇÃO 
Existem diversos meios de qualificar 

os colaboradores, mas, de acordo com 
Meiry, a sua utilização depende do ob-
jetivo que se tem. "A empresa deve, em 
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primeiro lugar, mapear as competên- presa de tecnologia deve focar os seus re-
cias necessárias para cada setor ou car- cursos na equipe de tecnologia, pois es-
go, e, sd a partir daí, definir o formato do ses profissionais precisam estar ampla-
treinamento: se será em forma de cursos mente atualizados. Contudo, a empresa 
in company ou out company, se em for- inteligente tem de levar em conta que, 
mato de treinamento com carga horária apesar do seu negócio não ser contabi-
mais baixa, se em forma de palestras, se lidade, se essa equipe também não esti-
haverá dinâmicas, se será à distância ou ver bem treinada, poderá perder oportu-
se a empresa formará a sua própria uni- nidades de investimentos e compras em 
versidade corporativa", orienta. outros mercados. Ou seja: todas as áreas 

Conheça algumas maneiras de contri- devem receber recursos para serem de-
buir para a qualificação dos funcionários senvolvidas", frisa, 
e, em que situações cada uma pode ser Segundo Eliana, algumas empresas 
aplicada, segundo a especialista: quando pensam em desenvolvimento, 

- Cursos de graduação, especiali- logo contratam uma consultoria que cria 
zação, MBA, mestrado e doutorado: o programa e o aplica, quando isso po-
têm como objetivo aprofundar o co- de ser feito pelos próprios funcionários 
nhecimento em um tema específico. com um custo muito baixo seguindo a 
Possuem uma duração maior, normal- fórmula 70/20/10 e/ou usando o méto-
mente são realizados em universida- do de multiplicação. "Com essa fórmula, 
des e visam a formação de mão de obra 70% do aprendizado e desenvolvimento 
mais especializada. é realizado no seu dia a dia. Por exem-

- Cursos/treinamentos com objetivos pio: a empresa pagou o curso de inglês, 
genéricos: visam o aumento direto da mas esse aprendizado será colocado em 
produtividade, da qualidade, o cresci- prática no seu ambiente de trabalho dia-
mento da motivação, da otimização do riamente e irá aperfeiçoar e desenvolver 
pessoal, melhoria do desempenho dos essa habilidade. Também há resultados 
colaboradores, e até mesmo atender às significantes para aqueles que utilizam 
exigências de demandas. Esses podem o Modelo de Multiplicação, muito válido, 
ter um foco técnico, comportamental pois se trata da metodologia: eu ensino 
ou ambos. para você e você para mais dois. Esses 

dois para mais quatro e assim por dian-
QUAL A MELHOR MANEIRA te", incentiva Eliana. 
DE INVESTIR, SEM PESAR NO 
ORÇAMENTO? RESULTADOS 
Resultados de uma pesquisa realiza- A falta de resultados na empresa é o 

da pela American Society Training and principal problema gerado pela falta de 
Development (ASTD) há alguns anos qualificação dos profissionais. Entretanto, 
mostraram que as empresas que mais não basta ter um programa bem estrutu-
cresciam estavam investindo em média rado. Segundo Eliana, para obter efeitos 
2% do seu faturamento em treinamento, expressivos, a qualificação deve ser feita 
por isso, antes de qualquer decisão, é pre- de forma acompanhada. "A maioria das 
ciso planejamento. "Assim como a empre- empresas aplica cursos, treinamentos etc. 
sa planeja o seu orçamento para as áreas e, ao final do programa, avalia somente 
de marketing, comercial etc., também de- a reação do funcionário, se ele gostou 
ve incluir a sua parcela para o desenvol- ou não. Mas, para que o investimento 
vimento de pessoas. Afinal, ela é feita por em treinamento tenha retorno, é preciso 
pessoas, quanto melhores elas forem, me- que haja acompanhamento em mais três 
lhores serão os resultados", reforça Meiry. níveis: 1 - o que aprendeu; 2 - o quan-

De modo geral, as corporações devem to está aplicando e o quanto o seu che-
focar o desenvolvimento em todo o seu fe está acompanhando essa aplicação e 
quadro de funcionários. No entanto, ela 3 - o quanto isso está gerando impacto 
deve considerar quais ao os recursos que na produtividade e qualidade do traba-
são estratégicos para o seu crescimento lho. Sem esse acompanhamento, a maior 
e manutenção no cenário dos negócios, parte do investimento se perde", salienta 
analisa Eliana. "Por exemplo: uma em- a especialista. G@N 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p. 72-75, Julho 2011.




