
Fazer previsões sempre foi 
uma arte que mereceu descon-
fiança. Nos dias atuais, em que 
a velocidade das informações 
caminha a passos largos, qual-
quer profecia sobre o dia de 
amanhã é uma temeridade. Que 
dirá, então, projetar como será 
a Administração daqui a alguns 
anos, já que se trata de uma 
área dinâmica e em constante 
mutação. "0 risco de errar não 
é uma probabilidade, mas uma 
certeza", afirma o administra-

dor Idalberto Chiavenato, autor 
de 39 livros sobre Administra-
ção, em particular na área de 
Recursos Humanos, dos quais 
19 traduzidos para a língua 
espanhola e adotados por uni-
versidades latino-americanas, 
espanholas e portuguesas. 

"A única c o n s t a n t e do 
mundo real, como já dizia o 
filósofo grego Heráclito de 
Éfeso (540 a.C - 470 a.C.), é a 
mudança. Só que depois de 24 
séculos, a mudança, que era 

gradativa, aumentou expo-
nencialmente sua velocidade, 
profundidade e abrangência, 
o que complica enormemente 
as coisas. A Administração 
parece seguir o mesmo ca-
minho", enfatiza. E ressalta: 
"o mundo dos negócios está 
seguindo para um futuro di-
nâmico e imprevisível". 

Para ele, nos pouco mais 
de 100 anos de existência da 
profissão, a Administração 
vem mostrando uma expan-
são em todas as direções. "Há 
muito tempo, deixou de ser 
um simples processo cíclico de 
planejar, organizar, liderar e 
controlar no âmbito operacio-
nal, tático ou estratégico das 
organizações, em geral, e das 
empresas, em particular. Hoje, 
ela envolve a definição de ob-
jetivos globais ou departamen-
tais, a tomada de decisões e a 
liderança sobre a estratégia ne-
cessária para alcançá-los. Isso 
requer, necessariamente, a ar-
ticulação e utilização de vários 
conjuntos de recursos e com-
petências organizacionais para 
ganhar vantagem competitiva. 

No seu entendimento, a Ad-
ministração está, cada vez mais, 
envolvendo novos elementos. 
Cita como exemplos o capital A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



intelectual, os stakeholders 
(público com o qual a empresa 
se relaciona), a governança 
corporativa e preocupações 
como a excelência e a susten-
tabilidade em termos financei-
ros, sociais e ambientais. "Além 
disso, a Administração está ga-
nhando contornos de universa-
lidade, sendo entendida como 
o meio ou passaporte para que 
as descobertas e invenções das 
várias ciências, como tecnolo-
gia, biologia, engenharia, medi-
cina, física, química, farmácia 
etc., possam ser transforma-
das em produtos ou serviços 
disponíveis no mercado e na 
sociedade, por meio das orga-
nizações e empresas". 

Sobre a área de Recursos 
Humanos, Chiavenato diz 
que ela passa por uma ver-
dadeira revolução, o que faz 
com que sua tradicional de-
nominação seja contestada. 
"É que o nome RH ainda traz 
a lembrança da Era Industrial 
e do velho conceito de tratar 
as pessoas como recursos 
empresariais, ou seja, como 
ativos que devem ser admi-
nistrados pela organização. 
Contudo, pessoas devem ser 
tratadas como pessoas e não 
como meros recursos inertes 
e padronizados. E é isso o que 
está acontecendo", explica. 

Ele entende que a gestão 
dessa área não deve começar 
com recursos humanos, mas 
com o negócio da empresa, 
por ser o ponto de partida 
para definir o perfil, carac-
terísticas, conhecimentos e 
competências que as pessoas 
deverão oferecer. 

Chiavenato diz que o cami-
nho para o sucesso empre-
sarial passa pelos talentos, 
"pessoas dotadas de compe-
tências fundamentais para que 
se possa falar em capital hu-
mano e capital intelectual". E 
com isso, prossegue, a área de 
RH deixou para trás a atividade 
operacional, descentralizando 
e delegando aos gestores a 
administração das pessoas de 
suas equipes, transformando-
se em consultoria interna 
para lhes dar apoio e suporte. 

Para ele, todo executivo que 
tem uma equipe de pessoas 
como plataforma de seu traba-
lho é o responsável direto pela 
gestão do talento na empresa 
e pelo aumento do seu capital 
humano. "Todos envolvidos em 
uma tarefa grandiosa: desenvol-
ver e conduzir seus talentos no 
sentido de contribuir e agregar 
valor ao negócio e participar 
dos resultados alcançados. 

No futuro, conclui Chiave-
nato, provavelmente a gestão 
do capital humano passará por 
mudanças, mas sempre "no sen-
tido de aumentar sua importân-
cia e tratar cada um como um 
verdadeiro parceiro estratégico 
no negócio da empresa" 

Conselheiro federal 
Em cerimônia realizada no 
CRA-SP e p res id ida pelo 
Conselho Federal de Admi-
n i s t r a ç ã o (CFA), dia 4 de 
julho, Chiavenato foi empos-
sado como conselheiro fe-
deral efetivo, representando 
a jur isdição do Estado de 
São Paulo. Seu mandato vai 
até 31 de dezembro de 2014. 

Reconhecido pela excelên-
cia de seus trabalhos em Ad-
ministração, Chiavenato tem 
influenciado estudantes e pro-
fissionais por meio da aplica-
ção de modernos e inovadores 
conceitos administrativos. En-
tre as diversas honrarias por 
sua atuação, incluem-se dois 
títulos "Doutor Honoris Causa" 
em universidades da América 
Latina. Também é fundador e 
presidente do Instituto Chia-
venato, entidade voltada para 
o desenvolvimento educacio-
nal e empresarial. 

Ao tomar posse, disse ter 
abraçado uma missão que 
irá ampliar a divulgação da 
Administração. "Sinto-me fe-
liz por representar a classe 
dos administradores e poder 
lutar pela defesa de seus in-
teresses. Tentarei contribuir 
da melhor maneira possível 
para que a categoria seja 
cada vez mais valorizada, 
d e n t r o de um m e r c a d o 
tão dinâmico e competitivo." 

A solenidade foi presidida 
pelo adminis t rador Sebas-
tião Luiz de Mello, presi-
dente do CFA, que destacou 
Chiavenato como uma "fi-
gura de ilustríssimo saber, 
que representará condigna-
mente o CRA-SP e todos os 
administradores do Estado". 

Em seu pronunciamento, o 
administrador Walter Sigollo, 
presidente do CRA-SP, ressaltou 
a satisfação do Conselho com 
sua posse. "Certamente, nos re-
presentará muito bem. Além do 
conhecimento que possui, seu 
nome e imagem dignificam a 
nossa profissão", finalizou, o A ut
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 301, p. 6-7, jul. 2011.




