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Informe Publicitário

Iniciada pela Igreja Católica, através de ações
filantrópicas, as atividades do terceiro setor
sobreviviam apenas de doações. Agora, com

status de entidades atuantes e capazes de pro-
mover verdadeiras mudanças em suas áreas, elas
conseguem mobilizar empresas e sociedade civil.
Entretanto, um dos seus maiores desafios é a
própria profissionalização. Os processos são
parecidos com os de empresa pública ou privada
e também necessitam de um departamento de RH
bem estruturado. Na prática isso significa, por
exemplo, garantir um plano de carreira atraente,
direitos trabalhistas, uma boa política de cargos e

salários e, também, planejamento estratégico.
O que se observa é que na grande maioria

dessas Organizações Não-Governamentais (ONGs)
a maior dificuldade não está no recrutamento de
pessoas, mas na gerência do capital humano com
foco nos funcionários e voluntários. Segundo o
Centro de Empreendedorismo Social e Admi-
nistração em Terceiro Setor (Ceats) da FEA-USP,
existem hoje no Brasil cerca de 250 mil ONGs e
poucas delas possuem área de RH. "Praticamente
todas sofrem pela carência de processos que va-
lorizem as pessoas, como plano de carreira e
remuneração. Um RH estruturado e estratégico
não só resolve questões como satisfação pessoal,
salários ou plano de carreira, mas também con-
tribui para o desenvolvimento da própria organiza-
ção", avalia a pesquisadora do Ceats, Mônica
Bose, que acaba de finalizar um trabalho de
mestrado sobre esse assunto.

As ONGs, diz Mônica, têm carência de profis-
sionais preparados, mas as pessoas não podem
trazer modelos pré-selecionados de outras
empresas como tábua de salvação. "O profissional
que lá chegar precisa entender a lógica do traba-
lho e ter muita habilidade ao lidar com as pessoas.
Elas estão ali por uma causa, por um ideal em que
acreditam", alerta.

Segundo a vice-presidente de Responsabi-
lidade Social da ABRH-Nacional, Jorgete Leite
Lemos, profissionalizar a área de RH das ONGs é
uma necessidade. "Elas têm que ser organizadas
para captar parceiros e patrocinadores para seus
projetos. Além de estrategista, o departamento de
gestão de pessoas, assim como a organização
como um todo, precisa saber se relacionar com o
governo e as empresas. Só assim poderão capi-
talizar resultados", diz.

EXEMPLO MINEIRO
A ONG Visão Mundial atua em aproximada-

mente 100 países implantando projetos de saúde,
educação e desenvolvimento comunitário com
crianças carentes. No Brasil, beneficia regiões do

Norte, Nordeste e norte de Minas e hoje conta
com mais de 300 colaboradores, entre funcio-
nários e estagiários. A sistematização do pro-
cesso de seleção, juntamente com o planejamen-
to anual, possibilitou ainda que a entidade obti-
vesse um melhor aproveitamento das pessoas
interessadas em colaborar com a organização.

"Além de abraçarmos uma causa, estamos
sendo reconhecidos com políticas que incentivam
nosso propósito", afirma uma das profissionais da
ONG, Luciana Bonfim. A diretora de RH da Visão
Mundial, Darcy Vieira, diz que a necessidade de
estruturação da área surgiu há três anos, quando
as ONGs passaram por uma transformação.
"Buscamos pessoas com compromisso e com-
petência. Não podemos pensar em RH opera-
cional, que apenas contrata, faz folha de paga-
mento e demite. Estamos empenhados em formar
profissionais que atendam às nossas necessi-
dades", avalia.

Para ela, o papel do RH na ONG passa por
capacitação, educação, manejo de estresse e
traumas, benefícios e gestão do conhecimento,
sem se esquecer dos temas em que a entidade
está envolvida. "Tocamos em questões como Aids,
trabalho social, metas do milênio, meio ambiente e
políticas de proteção à criança."

Além de planejamento estratégico, algumas
ONGs conseguem, através de programas desen-
volvidos pelo RH, benefícios que as equiparam aos
de grandes empresas do setor privado. "Inves-
timos em treinamento e, principalmente, na edu-
cação de nossos colaboradores. Temos parceria
com outras ONGs e, dessa forma, proporcionamos
os cursos de 1º e 2º graus para nossos colabo-
radores", explica a supervisora de RH da Asso-
ciação de Assistência à Criança Deficiente de São
Paulo (Apae-SP), Simone Raimondi.

Ela diz que a área de RH se estruturou este ano
e que antes funcionava como um departamento de
pessoal. "Demos início ao processo que atende às
necessidades dos colaboradores internos implan-
tando políticas que os motivassem, como plano de
carreira e salários. Hoje temos até avaliação de
desempenho", relata.

EM ESTRUTURAÇÃO
Criada em 1997 para levar alegria às crianças

que se internam em hospitais, a ONG Viva e Deixe
Viver conta hoje com mais de 500 voluntários que
as divertem contando histórias, trabalho realizado
em hospitais de Recife, Salvador e Porto Alegre,
mas com as atividades concentradas em São
Paulo. "Trabalhamos basicamente com volun-
tários. Nosso quadro de funcionários conta
apenas com oito pessoas", diz o publicitário e
presidente da ONG Valdir Cimino, que, este
ano, recebeu o Prêmio Ser Humano "Oswaldo
Checchia", concedido pela ABRH-Nacional, na
categoria Terceiro Setor da modalidade Res-
ponsabilidade Social.

Segundo ele, hoje, a seleção é feita por psicó-
logos voluntários e a questão do comprometimento
e da responsabilidade é muito observada. "Sele-
cionamos, treinamos e temos até formatura para os
contadores. Mesmo assim, temos um turn over
muito alto e queremos diminuir isso", completa.

O presidente da entidade diz ainda que o maior
desafio é motivar os voluntários, já que grande
parte deles vem do segundo setor e se esquece
de que, apesar de ser uma ONG, há regras a
serem seguidas. "Acabamos de comprar uma sede
e vamos estruturar nosso RH a partir do ano que
vem. Criaremos políticas atrativas para que façam
carreira e fiquem conosco", garante Cimino.

ONGs começam a
despertar para a
gestão de pessoas

Você tem medo de mudar?

Os melhores do Rio
TERCEIRO SETOR

ARTIGO

SISTEMA NACIONAL ABRH

Cimino, da ONG Viva e Deixe Viver: políticas atrativas para reter voluntários
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Estamos vivendo na era da mudança. Ter medo
de mudar é o mesmo que ter medo de viver,
portanto, temos de estar flexíveis, pois tudo

acontece num piscar de olhos.
Por que você e eu temos medo de mudar?

Porque aquilo que já conhecemos é confortável. É
mais fácil lidar com ambientes habituais, pessoas
conhecidas, dialetos usuais, ditames tradicionais,
tarefas costumeiras, comidas e
costumes familiares. O habitual
exige menos esforço. O novo re-
quer flexibilidade e ousadia. De-
manda investimentos de tempo e
reaprendizado. Para atingi-lo é
necessário deixar a zona de con-
forto e questionar até mesmo
aquilo que está dando certo,
enfim, para desbravar é preciso
ter coragem, vitalidade e energia
em abundância.

Cada vez mais e mais somos
instigados a cultivar a ousadia, a
fibra interior, pois o mundo é
feito de mudanças. Para se
chegar às transformações radi-
cais da Revolução Francesa, foram necessários
milhões de anos. Daí até a revolução dos com-
putadores, foram apenas dois séculos. E para a
inteligência artificial, realidade virtual e enge-
nharia genética, bastaram duas décadas. Agora, o
conhecimento humano dobra a cada dois anos.

Vivemos, portanto, numa era de mudanças
velozes e de viradas drásticas. Ter medo de
mudar, hoje, significa ter medo de viver. Como tudo
muda tão rápido, a transformação ocorre com ou
sem o nosso consentimento. Se o medo de mudar
nos vencer, andaremos amedrontados, resistin-
do com unhas e dentes. Mas essa atitude não
impedirá que as coisas mudem. Pelo contrário,

seremos arrastados, mesmo
contra a nossa vontade, por
um universo em acelerado ritmo
de mutação.

Em vez de amaldiçoarmos a
mudança, podemos abençoá-la
com idéias e ações inovado-
ras. Ao vencermos o medo de
mudar, despertamos o nosso
ímpeto interior. Ao optarmos
pela coragem, vivemos criati-
vamente e enriquecemos o
processo. Enfim, nos transfor-
mamos em agente de mudança:
lideranças positivas. Atuamos
como verdadeiros faróis maríti-
mos, iluminando as rotas das

inexoráveis transformações humanas. Portanto,
saia agora mesmo da inércia e se transforme
num agente de mudança!

* Ômar Souki é consultor da Souki
Motivação e Marketing

Na última terça-feira, a ABRH-RJ fez a entre-
ga, durante sua festa de final de ano, do
Prêmio Melhores de RH. Os profissionais

destacados em 2004 foram João Arquimedes
Cesário da Silva, gerente de RH da TBG, e Marcelo
Arantes de Carvalho, diretor de desenvolvimento
humano e organizacional da Intelig, empresa tam-
bém eleita a melhor em RH.

"Jovem no mercado, a Intelig teve em pouco
tempo sua cultura consolidada. Seu modelo de
gestão é fundamentado nos valores dos funcio-
nários, em que estes contribuem para as suas
próprias definições dentro da organização, e o
Marcelo foi um dos mentores deste modelo",
avalia José Carlos de Freitas, integrante da
comissão avaliadora.

Na opinião de Marcelo Arantes, o prêmio
reafirma que vale a pena fazer com que os mode-
los saiam dos livros e se tornem práticas nos
corredores da empresa. "Acredito que a Intelig
tenha conquistado o prêmio por ter alcançado o

objetivo de quebrar paradigmas no segmento de
telecomunicações. Nossa proposta sempre foi
estabelecer uma nova cultura de relacionamento,
tanto com os clientes externos, como os internos,
que são os nossos funcionários."

Essa proposta, que tem uma grande partici-
pação dos colaboradores como diferencial, é cha-
mada DNA Intelig Telecom. "Os valores da empresa
passam pelos valores dos funcionários, que podem
opinar todo o tempo. Eles também têm total conhe-
cimento das estratégias da empresa, a transparên-
cia não existe só para a diretoria", conta Arantes.

Para Arquimedes, da TBG, o prêmio funcionou
como uma bateria, que dá energia e recarrega a
vontade de lutar pelo que se acredita. "É o reco-
nhecimento da missão de se valorizar o ser
humano, é sinal que a nossa causa está na
direção certa." O profissional venceu o desafio de
conciliar culturas diferentes e criar uma unidade
no modelo de gestão da empresa, sem prejuízos à
identidade de seus colaboradores.

Ômar Souki*

Preferência pela PLR
REMUNERAÇÃO

AHewitt Associates concluiu a pesquisa
Práticas e Tendências em Administração
Salarial, realizada simultaneamente em 55

países, incluindo o Brasil, que apontou a remune-
ração variável como a mais forte tendência, o que
deverá, por conseqüência, "segurar" o crescimen-

to dos salários nos próximos anos.
No Brasil, a remuneração variável mais adota-

da é a PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados), presente em cerca de 80% do universo
pesquisado; seguida do pagamento de bônus –
cerca de 52%.

Alerta na contratação
ESTRATÉGIA

Com a pesquisa mensal de empregos do
IBGE apontando, em outubro, um aumento
de 4,2% na geração de vagas na compara-

ção com o mesmo período de 2003, o consultor
John Cymbaum, da Laboredomus Consultoria em
Gestão e Recursos Humanos, alerta que as
empresas precisam ter uma boa estratégia
na hora da contratação para, depois, não
se depararem com um quadro inadequado
de funcionários.

A questão central, diz ele, é fazer a seleção
com uma definição clara dos requisitos da organi-
zação. "Devemos pensar nos conhecimentos
requeridos em referência à educação formal,

porque parte dos conhecimentos muitas vezes
precisa ser complementada na própria empresa."
Devem ser consideradas, também, as habilidades
que se referem àquilo que nem sempre é adquiri-
do através da educação formal, como a habilidade
da negociação.

Entretanto, Cymbaum chama a atenção para o
fato de que, mesmo quando essas características
são avaliadas na seleção, o profissional pode não
se adaptar bem à empresa. Segundo ele, isso acon-
tece porque as organizações também têm suas
características específicas – cultura e valores –,
portanto, é preciso que conheça bem sua perso-
nalidade e a leve em conta na hora da contratação.
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