
nas organizações: um tesouro que
merece ser bem cuidado

Com os avanços tecnológicos, a função do homem passou a ser uma mão que conduz
instrumentos, máquinas, computadores ou que aciona o botão de um robô.
Evidentemente, a evolução da tecnologia é um fator benéfico à sociedade, mas o que foi
esquecido é que essa mão condutora de máquinas é também um ser ativo, pensante, uma
força motriz e que precisa de estímulos e motivação

urante muito tempo, a es-

tratégia de sucesso de

uma empresa girava em

torno da máxima capaci-

dade de produção alcan-

çada, período iniciado com os conceitos

de administração desenvolvidos por Fre-

derick Taylor, que estabeleceu padrões de

produção e execução e que foram segui-

dos por Henry Ford, dono da fábrica de

carros Ford Motor Co. A chamada produ-

ção em massa, ao longo do tempo, fez com

que a imagem do empregado fosse cada

vez mais apagada em detrimento da pro-

dutividade, já que esse se limitava a ficar

horas fazendo o mesmo movimento de

operar uma máquina. Com os avanços tec-

nológicos, a função do homem passou a

ser uma mão que conduz instrumentos,

máquinas, computadores ou que aciona o

botão de um robô. Evidentemente, a evo-

lução da tecnologia é um fator benéfico à

sociedade, mas o que foi esquecido é que

essa mão condutora de máquinas é tam-

bém um ser ativo, pensante, uma força

motriz e que precisa de estímulos e moti-

vação para que realize uma produção efe-
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tiva, e obtenha satisfação, formando um

ciclo, onde suas exigências se conciliaram

gradativamente às diretrizes da empresa.

Está aí a chave para o sucesso de qual-

quer empresa atualmente, desde as peque-

nas até os grandes conglomerados: inves-

tir em capital humano, buscar sempre es-

tabelecer a melhor gestão de pessoas.

É o valor de cada indivíduo que vai

agregar riqueza à uma empresa, o que faz

com que os administradores passem a se

preocupar e procurar novas práticas de

gestão. A diretora de operações da Eximia,

prestadora de serviços de Recursos Hu-

manos, Regina Patrício, acredita que a im-

portância do funcionário para a empresa

está no mais alto grau possível, a empresa

é a soma de seus colaboradores; as pes-

soas, cada um com suas capacidades, ha-

bilidades e características são a alma da

empresa, nada na empresa pode ser mais

importante do que seus talentos. "Nenhum

patrimônio construído pode ser maior do

que o patrimônio humano, pois é ele que

edifica a organização", explica. "São as

pessoas com seu talento, criatividade,

motivação e comprometimento e todas as

outras características que fazem com que

a empresa avance nos seus objetivos".

Para a gerente de vendas da Saba,

empresa especializada em soluções para

desenvolvimento e gerenciamento de ca-

pital humano, Patrícia Scilingo, entre os

principais componentes da gestão de ca-

pital humano estão os processos de ges-

tão de aprendizagem e gestão de desem-

penho. "O objetivo final da gestão de

aprendizagem é uma mão-de-obra mais

informada e conhecedora que possibilita

o desempenho necessário ao sustento da

vantagem competitiva. Portanto, a gestão

de aprendizagem é, na sua essência, um

processo de gestão de desempenho. Da

mesma forma, uma solução de gestão de

desempenho não é completa a menos que

inclua um componente de aprendizagem

que proporcione maneiras palpáveis de fe-

char a diferença de qualificação identifi-

cada no processo de gestão de desem-

penho", assegura. A gerente de vendas

acrescenta também que "os executivos re-

conheceram que a automação das tran-

sações e o corte de custos os levarão

apenas até o ponto atual no novo cenário

competitivo".

O diretor da Virtual Office, empresa de

escritórios virtuais, Victor Gradilone, asse-

gura que, de acordo com o passar do tem-

po, a gestão de pessoas obedeceu a pa-

drões de relação com a sociedade. "Mu-

dou a relação de trabalho, e ela sempre

estará mudando por conta dos estados

sociais, mas principalmente pelo compor-

tamento do mercado consumidor. Mesmo

hoje, com todo o aparato sindical instala-

do, a classe trabalhadora sofre diretamen-

te as oscilações do mercado consumidor

que é o diapasão de todo o relacionamen-

to da empresa com o capital humano".

Atualmente, uma empresa que quer

atingir a fórmula do lucro, a sustentabili-

dade dos resultados, tem de ter inserido

em princípios como: qualidade, valor, bom

atendimento, inovação e velocidade, a

percepção de elementos fundamentais
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que consistem em funcionários com co-

nhecimento constantemente renovado e

ambiente de trabalho harmônico, onde

todos os fatores e colaboradores estão

articulados. O diretor da Thiede Consul-

tores, Celso Luis Thide, avalia que o ideal

é a utilização de todos os siste-

mas de gerenciamento de capi-

tal intelectual organizados de

maneira integrada, ou que, se-

leção de pessoas, treinamento,

avaliação, remuneração e plano

de carreira devam ser sincroni-

zados com um modelo de ges-

tão de competências e que seja

espelho da intenção estratégica.

O fator humano, consideran-

do cada indivíduo, seus valores,

crenças e conhecimentos, pre-

cisa ser avaliado, trabalhado, o

que faz o setor de recursos hu-

manos, uma área de suma im-

portância e relevância, assim

como o papel do administrador.

O chamado RH é, portanto, o

responsável por ouvir dos em-

pregados todas as carências,

reclamações e dificuldades e,

como resultado, elaborar cur-

sos, seleção, treinamentos dos

mais variados, MBA, programas

de gestão, entre outros, a fim de

integrar os intuitos da organiza-

ção com os dos colaboradores.

Mas como conciliar os dese-

jos e ideais de cada funcionário

com a filosofia e as diretrizes da

empresa? As consultorias ajudam

a achar essa resposta, prestando

serviços que estruturam o RH, que

passa a utilizar ferramentas, como

os softwares, que automatizam as

tarefas e integram os sistemas.

A diretora da Apdata, em-

presa que desenvolve softwares

de gestão de talentos humanos,

Luiza Nizoli, explica que para se

obter uma boa gestão de talen-

tos duas premissas devem ser levadas em

consideração. "A primeira é a vontade

política em efetuar uma excelente admi-

nistração dos talentos humanos, sensibi-

lizando-os da importância do engajamen-

to de ambos na mudança cultural da em-

presa e formar uma aliança sólida, a fim

de superar todos os obstáculos a serem

enfrentados. A segunda é adquirir uma

boa ferramenta de trabalho (software de

apoio) que seja um aplicativo integrado de

gestão de talentos humanos que conte-

nha, desde a de folha de pagamento até

pesquisas de clima organizacional. É exa-

tamente nesse ponto que está a grande

dificuldade nas empresas, a falta de um

sistema único. A maioria das empresas

possui vários sistemas de fornecedores

diferentes, além de vários controles extras,

feitos em Excell e/ou Word, criando um

conjunto de fatores desfavoráveis a um

bom trabalho".

Para o diretor da Human Data, empre-

sa de soluções para RH, Kurt Miller, tanto

o comportamento, bem como as atitudes

do funcionário, são elementos sinalizado-

res na forma de execução do serviço, es-

pelham muito bem desde o ambiente e a

condição de trabalho, o nível de satisfação,

o de realização e até expectativas do car-

go, mas também, neste caso menos posi-

tivo, um ambiente pesado, a insatisfação,

o estresse, a falta de perspectivas, ou uma

eventual falta de reconhecimento. Já a Hu-

man Data junto à Sênior Sistemas, empre-

sa de softwares de gestão de pessoas, ela-

borou um sistema que se baseia no méto-

do Siewert (apresentação dos resultados

quantitativos de características comporta-

mentais e de atitudes, ligadas a qualifica-

ção profissional). Ele usa para os resulta-

dos gráficos os seguintes opostos: sereni-

dade/nervosismo, índole pacífica/agressi-

vidade, euforia/depressão, estabilidade/

instabilidade, isolamento/sociabilidade, in-

segurança/auto-segurança, introversão/ex-

troversão e sensibilidade/racionabilidade.

O software de processamento permi-

te a obtenção dos resultados de forma

imediata, normalmente sem acesso do

testado ao resultado, somente a chefia de

RH tem a senha administrativa que per-

mite a avaliação. Os gabaritos foram cali-

brados de acordo com o perfil populacio-
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nal brasileiro.A Sênior também é respon-

sável pela criação de outra ferramenta que

consiste num software desenvolvido den-

tro das mais modernas tendências de ad-

ministração dos talentos humanos, abran-

ge todas as áreas do RH de uma corpora-

ção, como departamento pessoal, ponto e

refeitório, treinamento e desenvolvimento,

quadro de pessoal e orçamento, recruta-

mento e seleção, segurança e medicina do

trabalho, cargos e salários, dentre outros.

Segundo Nizoli, o receituário que cor-

responde às necessidades de um RH

moderno consiste em criar e garantir a

disseminação de melhores práticas de

gestão corporativa; valorizar permanente-

mente a cultura de busca da excelência;

estar atento e mudar tudo aquilo que em-

perra a empresa na geração de valor; es-

tabelecer medidas exeqüíveis para garan-

tir o aprimoramento das competências dos

colaboradores; introduzir novas formas de

remuneração e de participação nos lucros

para estimular o desempenho; aperfeiço-

ar constantemente o treinamento; e criar

líderes para assegurar a perenidade do

negócio. "Para tanto, o profissional de RH

tem de se policiar constantemente a fim

de não se desgastar com políticas ultra-

passadas e se desviar das metas preten-

didas", garante Nizoli. "O negativo é ter o

seu trabalho desacreditado por causa,

principalmente, do longo intervalo de tem-

po demandado para resultados tangíveis

aparecerem, face às outras áreas da em-

presa, como a área comercial, a de ma-

rketing, etc, onde os produtos são mais

tangíveis e os intervalos de resposta ge-

ralmente mais curtos", pontua o consul-

tor da Dextron Management Consulting,

Aurélio Formoso Júnior.

Dentro do contexto de informatiza-

ção de gestão de pessoas, já existem

no mercado uma gama de empresas que

desenvolvem softwares especializados:

softwares de gestão de clima, gerenci-

amento de treinamento, gestão e avali-

ação de competências, entre outros, que

estão facilitando em muito a efetividade

da gestão de capital humano nas em-

presas. No caso da Nexo CS Informáti-

ca, os softwares produzidos se referem

à gestão integrada de saúde e seguran-

ça no trabalho. Ricardo Donner, diretor

da empresa, diz que o software elabo-

rado pela Nexo permite geração de da-

dos estatísticos a qualquer momento,

permitindo avaliar os resultados e corri-

gir eventuais desvios, como por exem-

plo: é possível saber quantas pessoas

são fumantes numa determinada empre-

sa e a partir disso, iniciar uma campa-

nha de antitabagismo na empresa.

Outra ferramenta de auxílio ao setor

de RH no processo de recrutamento é o

Gerenciador de Currículos On Line, desen-

volvido pela Auxiliar Web, empresa de tec-

nologia em recursos humanos. Nesse

caso, seu funcionamento se dá através da

Internet, o que apresenta uma alternativa

à empresas que queiram dispensar a utili-

zação de softwares.

A academia Triathon é um exemplo

de empresa que resolveu investir em ca-

pital humano, gerenciando seus serviços

através da adoção de uma proposta to-

talmente diferenciada, calcada nos cin-

co sentidos e nos valores espirituais. Tan-

to os clientes como os profissionais da

academia são estimulados pela vivência

nos cinco sentidos como visão, audição,

olfato, paladar e tato, além de uma per-

cepção intuitiva sobre os benefícios e o

bem-estar que o negócio representa aos

que investem nele. Em um de seus espa-

ços, a academia disponibiliza um cardá-

pio de pratos leves; aromatizou os ambi-

entes com cheiros peculiares; para sen-

sibilizar a audição, conta com uma rádio

interna que oferece trilhas sonoras ade-

quadas a cada momento, num volume

agradável aos ouvidos; para estimular a

visão, a academia utilizou um estudo de

cores, das mais vibrantes às mais frias,

conforme o ambiente, além de espelhos

e ambientação pertinente; por fim, o tato

fica por conta do toque afetivo do aten-

dimento pessoal para ensinar e instruir

aos alunos e freqüentadores. "A gestão
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de capital humano é feita por meio de

uma liderança humanitária, espiritualiza-

da e que procura estabelecer um elo for-

te com a equipe de profissionais, busca

atender suas demandas, prima pela éti-

ca e assume os riscos da equipe com o

objetivo único: o crescimento", diz Patrí-

cia Castellar Pirozzi, diretora administra-

tiva da Triathon Academia.

Outro tipo de instrumento disponí-

vel no mercado é a gestão por compe-

tências. Essa metodologia utilizada por

muitas empresas é defendida pelo tec-

nólogo Rogério Leme, diretor da Anco-

ra RH informática. "O princípio da me-

todologia é partir do ponto que não sa-

bemos falar em competências, mas sa-

bemos sim visualizar indicadores de

competências." Assim,através do Inven-

tário Comportamental para Mapeamen-

to das Competências, meio pelo qual a

metodologia é desenvolvida, ocorre a

identificação por meio dos próprios co-

laboradores das competências da orga-

nização, de forma participativa. Ou seja,

os colaboradores de cada função são

escolhidos por amostragem e submeti-

dos a uma atividade de coleta de indi-

cadores que é chamada "Gosto/Não

Gosto/0 Ideal Seria". Da consolidação

desses, por sua vez, são identificados

os indicadores de competências que a

empresa precisa e, conseqüentemente,

as competências organizacionais são vi-

sualizadas de forma natural e com foco

na realidade da companhia. A partir des-

se ponto, são determinados quais des-

ses indicadores serão necessários para

cada função, chegando ao nível de com-

petências da função. "Com a metodolo-

gia as empresas conseguem chegar ao

resultado de identificar o que precisa ser

treinado de forma mais rápida e em me-

nos tempo, o que significa economia",

considera Leme.

Gestão de pessoas
por competências

s sistemas tradicionais

constituem hoje a forma

mais comum de Admi-

nistração de Recursos

Humanos encontrados

nas empresas, embora venham sendo cres-

centemente questionados por sua inflexi-

bilidade e dificuldade de compatibilização

com as novas ferramentas organizacionais

e com a velocidade da organização do tra-

balho. No quadro 1, temos um comparati-

vo entre as tradicionais práticas de admi-

nistração de recursos humanos e a gestão

de pessoas por competências.

Este quadro foi elaborado pelos auto-

res, após a pesquisa bibliográfica e a expe-

riência pratica adquirida durante a imple-

mentação do sistema informatizado na em-

presa referente ao estudo de caso, eviden-

ciando a evolução do conceito e a necessi-

dade do sistema de gestão por competên-

cia para a organização. Estudando diversos

autores, verificamos que há controvérsias

também sobre termo "competências" na li-

teratura. Existem propostas, das mais anti-

gas às mais novas. Esta variedade, ao mes-

mo tempo em que dificulta o estabelecimen-

to de uma visão conceituai dominante que

normalize as propostas e as permita com-

parar entre si, também suscita a criativida-

de na formulação de novas abordagens, par-

tindo de visões mais amplas ou mais restri-

tas, ou simplesmente, diferentes de com-

petência, conforme descrito no quadro 2.

Para o caso estudado, foi escolhida a

definição de Vasco Moretto, que sintetiza

os conceitos, de uma maneira pragmáti-

ca e clara. Conforme Vasco (1999) "a com-

petência está associada a um conjunto de

elementos que permitem a um sujeito

abordar uma situação complexa e resol-

vê-la", assim teremos a seguinte defini-

ção: "Competência é a capacidade do

sujeito mobilizar recursos (cognitivos) vi-

sando abordar uma situação complexa".

Segundo Vasco, "o conceito relacio-

na três aspectos importantes. O primeiro

é entender a competência como uma ca-

pacidade do sujeito: "ser capaz de". O

segundo é ligado ao verbo mobilizar, que

significa movimentar com força interior, o

que é diferente de apenas deslocar, que

seria transferir de um lado para o outro. O

terceiro está ligado à palavra recursos. Co-

locamos entre parênteses o termo "cog-

nitivo", porque em nossa interpretação, a

competência exige além dos recursos da

cognição, isto é, do conhecimento inte-

lectual, recursos do domínio emocional.

Por fim, o conceito de competência está

ligado à sua finalidade: abordar (e resol-

ver) situações complexas."

Os recursos de competência são cinco:

• Conteúdos: São os conhecimentos

técnicos e específicos necessários.

• Habilidades: Associamos o termo

habilidade ao "saber fazer".

• Linguagem: Para cada campo do

saber, a comunicação se faz por meio de

linguagens específicas.

• Valores Culturais: São as crenças
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necessárias envolvidas no contexto em-

presa atividade.

• Emoções: É a capacidade de admi-

nistrar suas emoções e comportamentos.

No caso da empresa, em 2003, o sis-

tema de gestão de pessoas por compe-

tências foi desenvolvido pela área de re-

cursos humanos juntamente com as áre-

as da fábrica, com o objetivo de fornecer

aos gestores um sistema eficaz e dinâmi-

co para a gestão de pessoas. Naquele

ano, foram mapeadas as competências

das funções administrativas como: com-

prador, analista financeiro, engenheiro,

planejamento de produção, líder de pro-

dução, entre outros. Em 2004 a empresa

desenvolveu um Programa de Treinamen-

to baseado nos GAP's identificados e nos

objetivos estratégicos, foi realizado tam-

bém um mapeamento dos colaboradores

por gerência para o plano de Sucessão.

Neste sentido, verificou-se na em-

presa em questão, uma transição do

modelo tradicional de Administração de

Recursos Humanos para o Sistema de

Gestão de Pessoas por Competências.

A seguir, exemplificamos as etapas do

processo:

• Mapeamento dos Processos: O pro-

cesso se inicia com o Mapeamento dos

Processos da Fábrica como: compras, fi-

nanças, manutenção, planejamento etc.

• Elaboração dos Mapas de Compe-
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tências: Para cada processo são identifi-

cas as Competências Essenciais: Conteú-

dos - Habilidades - Linguagem - Valores

Culturais - Emoções, conforme exemplo

do processo de Compras (Tabela 1).

• Determinação dos níveis de comple-

xidade das competências: O conceito de

complexidade permite melhor especificar

e mensurar a entrega da pessoa para a

organização. Para tanto foram definidos

quatro níveis de complexidade, conforme

podemos verificar na Tabela 2.

• Avaliação dos colaboradores: Os ní-

veis de complexidade vão propiciar o de-

senvolvimento de um sistema de avalia-

ção dos colaboradores voltado para o de-

senvolvimento de competências. As Ava-

liações de Competência são realizadas por

comitês formados pela chefia das áreas e

Recursos Humanos

• Identificação dos GAP's de compe-

tências: Os resultados das avaliações são

tabulados, assim é possível verificar o GAP
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de competência dos processos e

colaboradores.

Elaboração da Proposta de Treina-

mento: Analisando os GAP's e a Es-

tratégia da área, são definidas as com-

petências a serem desenvolvidas, e a

Proposta de Treinamento individual.

• Feedback: Os colaboradores

recebem o feedback de suas avali-

ações de competências de seus

respectivos supervisores, discutin-

do e consolidando a Proposta de

Treinamento para o ano seguinte.

• Acordo de metas: Baseado nas

competências de cada colaborador

e a Estratégia da área, será realiza-

do o Acordo de metas.

• Plano de sucessão: Para a avalia-

ção dos Potenciais de Liderança para o

Plano de Sucessão, são realizadas análise das

competências de liderança e desempenho.

No escopo do projeto, foi desenvolvi-

do um sistema informatizado (Sistema de

Gestão de Pessoas por Competências)

com o objetivo de auxiliar gestão por com-
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que são utilizados tanto

para o gerenciamento

dos recursos humanos

quanto para a tomada de

decisões estratégica da

área. O sistema realiza

um conjunto de funções

através dos diversos

módulos.

Tais funções fora

agrupadas em módulos

de forma a facilitar a in-

teração com o usuário.

Porém as ações estraté-

gicas estão concentra-

das na avaliação e alocação de colabo-

Figura 2 Tela de Avaliação de Competências

petências e dar elementos de análise de

dados. A figura 1 apresenta o flu-

xo do sistema informatizado.

O sistema é composto por di-

versos módulos que permitem re-

gistrar, manipular e analisar infor-

mações relacionadas com o pro-

cesso de gerir as competências

dos colaboradores e programar

os treinamentos considerados re-

levantes para atender os objeti-

vos e metas da empresa, bem

como gerenciar e acompanhar as

metas de cada colaborador. Os

usuários do sistema -colaborado-

res, supervisores, analistas e ge-

rentes- interagem através das diversas in-

terfaces oferecidas pelo sistema com o

objetivo de realizar as atividades previs-

tas. As informações necessárias para o an-

damento do processo são

obtidas de bases de dados

corporativas nas quais se

encontram armazenados

diversos dados relativos

aos colaboradores, proces-

sos e competências e onde,

também, são registrados os

novos dados originados

durante o processo. Com

tais informações é possível

ao longo do processo ob-

ter vários tipos de relatório

radores nas ações de desenvolvimento.

Este processo é realizado através de

duas interfaces com o usuário que per-

mitem a este ter uma visão ampla do pro-

cesso. As duas interfaces mais importan-

tes do sistema são: Avaliação de Com-

petências dos Colaboradores; e Aloca-

ção de Colaboradores em Treinamento.

Avaliação de competências
Após o cadastro dos processos, cola-

boradores, competências e seus respecti-

vos critérios de complexidade no sistema

é realizada a avaliação de competências.

Na tela de Avaliação de Competên-

cias (Figura 2) se encontram organizados

de forma matricial os colaboradores da

fábrica, selecionados por processo pro-

dutivo contra as competências essenci-

ais para esse processo. Em cada célula

da matriz aparece a avaliação para

o colaborador na correspondente

competência. A avaliação é feita pri-

meiro, especificando o nível de de-

senvolvimento da mesma que pode

ser entre NÍVEL 1 (menor complexi-

dade) e NÍVEL 4 (maior complexida-

de), e depois especificando o está-

gio do nível no qual o colaborado se

encontra (Início, Meio ou Fim). Para

facilitar o trabalho do avaliador, são

apresentados também os critérios de

complexidade (canto superior direi-

to da figura 2) que devem ser utiliza-

dos como referência para a avalia-

ção.

Terminada a avaliação, podemos ve-

rificar na figura 3 a tela Resultado da Ava-

liação representada por um gráfico, assim
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podemos avaliar os resultados de cada

colaborador ou do processo em questão.

E na figura 4 está o Relatório de Avalia-

ção do Colaborador.

Refinando ainda mais o relatório é

possível detalhadamente cada competên-

cia avaliada com seu respectivo critério de

complexidade, conforme verificado abai-

xo em seção de um relatório de avaliação

de um determinado colaborador (Figura 5).

Uma vez realizada a avaliação, a análi-

se crítica dos resultados permite definir

quais as competências devem ser priori-

zadas para serem desenvolvidas. Posteri-

ormente, na tela de Alocação de Colabo-

radores em Treinamento

(Figura 6), é possível visu-

alizar de uma forma orga-

nizada todos os colabora-

dores que potencialmen-

te podem ser incluídos

nos treinamentos relacio-

nados com as competên-

cias a serem desenvolvi-

das. Os colaboradores

são organizados de forma

que é possível visualizar o

resultado da avaliação de

cada um deles na competência seleciona-

da. Na parte inferior esquerda da interface

são colocados de forma automática todos

os treinamentos especificados para o de-

senvolvimento da competência em ques-

tão. Com estas informações, o gestor pode

alocar um dado colaborador em um treina-

mento, em função da avaliação que obte-

ve durante o processo anterior ou pode ser

alocado por outras razões, sejam estas es-

tratégicas ou operacionais. O resultado fi-

nal desta fase é um documento de proposta

de treinamento individual.

As dificuldades de implantar o novo sis-

tema foram rapidamente compensadas

pelas diversas vantagens que ele traz,

0063omo por exemplo: uniformizar e agili-

zar as avaliações de desempenho, anali-
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sar graficamente e detalhar as avaliações

no sistema, fornecer amplo material e ro-

teiro para o feedback, fundamentar a pro-

gramação de treinamentos, disponibilizar

informações, entre outros. Verificamos que

o sistema, com sólida fundamentação teó-

rica e intensa participação de todos os in-

teressados da DaimlerChrysler, mostrou ser

uma boa ferramenta de implantação da

nova filosofia da Gestão de Recursos Hu-

manos através da Gestão de Pessoas por

Competências, levando á empresa a alcan-

çar seus objetivos e metas e a vencer seus

desafios. Observamos também que este

sistema contribuiu para a satisfação dos

trabalhadores, criando uma atmosfera har-

moniosa no ambiente de trabalho, através

de um sistema justo de Gestão de Pesso-

as, uniformizando os critérios de avaliação

e orientando os funcionários quanto às pos-

sibilidades de desenvolvimento e o que a

empresa espera dele.

BIBLIOGRAFIA
BOWDITCH, James L. Elementos de compor-

tamento organizacional - São Paulo: Pioneira

Thomson, 2002.

DUTRA, Joel Souza. Competências: concei-

tos e instrumentos para a gestão de pessoas

na empresa moderna - São Paulo: Atlas, 2004.

DUTRA, Joel Souza e outros. Gestão por

competências: um modelo avançado para o

gerenciamento de pessoas - São Paulo: Edi-

tora Gente, 2001.

GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de Compe-

tências e Gestão dos Talentos - São Paulo:

MAKRON Books, 2002.

MORETTO, V. P. Construtivismo: a produção

do conhecimento em aula. Rio de Janeiro,

DP&A, 2003.

PONTES, Benedito Rodrigues. Avaliação de

desempenho: nova abordagem - 8. Ed. - São

Paulo: LTr, 2002.

ULRICH, David. Os campeões de recursos

humanos: inovando para obter os melhores

resultados - São Paulo : Futura, 1998.

As oportunidades estão em
todo lugar
Para se tornar um membro completo e respeitado da
equipe de gerenciamento, você deve obter um
entendimento perfeito do negócio, seus processos e
tecnologia

s departamentos da qua-

lidade estão sendo esva-

ziados e diminuídos. Os

salários para os profissi-

onais da qualidade pare-

cem ser menos generosos do que os de

outros trabalhadores. Em muitos países, a

afiliação em sociedades e institutos da qua-

lidade está caindo. As empresas estão me-

nos inclinadas a reembolsar taxas de afili-

ação ou aprovar a participação em confe-

rências. Como resultado, muitos são apa-

nhados pelo sentimento desconfortável de

que não há esperanças em seu futuro na

qualidade. Como eles estão errados.

O sentimento geral de insegurança e

incerteza a respeito de qual direção os

profissionais da qualidade devem tomar é

impressionante. Este é um momento para

ter confiança e energia. Uma nova conflu-

ência sem precedentes, de tendências,

ferramentas e forças, está oferecendo uma

oportunidade única para que os profissi-

onais dedicados da qualidade se desta-

quem e prosperem.

Tendências em
gerenciamento

A distinção entre gerenciamento da qua-

lidade e empresarial está embaçada e even-

tualmente desaparecerá. Isto resultará no

aparecimento de uma bifurcação significa-

tiva nas atividades da qualidade. Os dois la-

dos podem ser caracterizados por como os

processos devem gerenciar o trabalho e

como as organizações devem ser gerencia-

das. Ou seja, as atividades da qualidade

podem ser divididas em gerenciamento do

processo e processos de gerenciamento.

Os administradores modernos colo-

cam o gerenciamento na jurisdição dos

donos do processo, e não nos departa-
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mentos da qualidade. As ferramentas de

qualidade do produto também estão mi-

grando em direção aos donos do pro-

cesso, permitindo que eles controlem

melhor seu próprio trabalho em vez de

forçá-los a depender do feedback tardio

de seus inspetores. Conseqüentemente,

os departamentos tradicionais da quali-

dade estão sendo diminuídos e prova-

velmente desaparecerão - eventualmen-

te. Talvez seus integrantes devessem co-

memorar este fato, pois há muito tempo

essa tem sido uma meta dos profissio-

nais da qualidade, que diziam: "Nossa

tarefa é não ter trabalho". Sentimentos

nobres, de fato, mas o que essas pes-

soas devem fazer agora que isto está fi-

nalmente acontecendo?

Uma oportunidade única está sur-

gindo no modo como as organizações

lidam com os processos de gerencia-

mento. Quando a qualidade dos proces-

sos de gerenciamento é ruim, o produ-

to e os resultados do negócio rapida-

mente demonstram isso. Portanto, as

organizações inteligentes estão come-

çando a olhar a qualidade sob uma

perspectiva diferente. Ela é a estraté-

gia-chave da qual dependem o fluxo de

caixa e a sobrevivência e o pessoal

adepto da qualidade está começando

a ser integrado na própria gerência do

negócio. Já que o foco dos processos

de gerenciamento é prevenir a perda e

melhorar os resultados, este desenvol-

vimento oferece um ótimo caminho para

a carreira executiva.

Evitar perdas é o pré-requisito para

o lucro. A fuga das perdas e a sobrevi-

vência vêem em primeiro lugar; um lucro

é um bônus possível. As prioridades da

administração tornam-se, então, criar e

manter clientes, prevenir ou eliminar cus-

tos evitáveis, melhorar a produtividade

e gerenciar o formulário de balanço, o

que atualmente requer reduzir a alavan-

cagem ao preparar para o aumento das

taxas de juros. Profissionais capacitados

da qualidade do negócio podem auxiliar

em cada uma destas prioridades.

Campanhas esporádicas de redução

de custos, concentradas em economias

de lápis e clipes de papel, estão sendo

substituídas por programas duráveis de

melhoria do negócio (Business Improve-

ment Programs - BIPs). A alta adminis-

tração está conduzindo os BIPs com a

busca de ferramentas comprovadas para

reduzir gradualmente os custos evitáveis.

Os itens populares incluem gerenciamen-

to de receita, gerenciamento de cadeia

de valor, manufatura lean, manufatura

just-in-time e melhoria contínua. Embo-

ra os profissionais da qualidade tenham

inventado algumas destas ferramentas,

eles precisam aprender a aplicá-las jun-

tamente com algumas outras, incluindo:

• Custeio baseado em atividade: Esta

ferramenta complementa muito bem a

abordagem por processo e é um elemen-

to de tarefa que foi finalmente adotada

pela ISO 9000 e as avaliações de valor.

Ela permite que os profissionais da quali-

dade analisem a real natureza dos custos

e criem uma imagem qualificada das opor-

tunidades, mostrando quais projetos ren-

derão os melhores retornos em um BIP.

• Avaliações de valor: Esta ferra-

menta está substituindo a auditoria con-

vencional. Não deve ser confundida

com uma auditoria de conformidade po-

pularmente disfarçada de auditoria de

valor agregado, pois produz uma con-

tribuição real para os resultados do ne-

gócio, e não burocracia.

• índice de valor: Esta nova ferramen-

ta ajudará as organizações a rastrear a

extensão em que os fornecedores e as

atividades internas melhoram seu de-

sempenho de valor financeiro (VFM).

• Conhecimento de informática: Fer-

ramentas de análise de dados, tais como

folhas de verificação e checklists, elevam

substancialmente a produtividade de um

profissional da qualidade. Elas provêm

uma melhor observação das oportunida-
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des de negócio e reduzem o risco de in-

gressar em projetos sem futuro. Conse-

guir o desdobramento destas ferramen-

tas e tomar decisões garante o respeito e

a atenção da gerência.

O conhecimento e o entendimento

destas tendências de gerenciamento,

tecnologia e ferramentas provarão se-

rem importantes ao lidar com outros

contribuintes da confluência, tais como

a globalização.

Globalização
A única maneira pela qual a incons-

tante economia norte-americana pode

ser corrigida é transformando empresas

domésticas em entidades globalmente

competentes. O déficit atual excede uma

taxa anual de 640 bilhões de dólares e

está crescendo1. Isto é claramente insus-

tentável. Além disso, o déficit do gover-

no pode chegar a 53 trilhões de dólares

somente com previdência social e trata-

mento médico2. Ameaça? Não. Oportu-

nidade? Sim. Os profissionais da quali-

dade podem contribuir com as possibili-

dades da nação, e todo profissional que

o fizer de modo mensurável se tornará

importante e respeitado.

A globalização geralmente é vista

como a destruição dos empregos norte-

americanos devido ao baixo custo de

mão-de-obra das nações emergentes.

Esta é, no entanto, outra oportunidade

para os profissionais da qualidade. Me-

lhorando o comércio e auxiliando os ne-

gócios a se desenvolverem em nível mun-

dial, os produtos VFM são a chave para

reduzir o déficit atual e proteger o dólar

contra um colapso constrangedor. Eles

também são a chave para a criação de

empregos.

A globalização é uma força inexorá-

vel, que ocorre há séculos, e que ajudou

a América do Norte a prosperar. É um fe-

nômeno desafiador que oferece grandes

benefícios para os que adotam seus prin-

cípios econômicos subjacentes, descritos

por David Ricardo há dois séculos: O co-

mércio bem-sucedido decorre da vanta-

gem competitiva que se tem sobre os ou-

tros3. Os profissionais da qualidade devem

ajudar os seus clientes ou funcionários a

identificarem e buscarem esta vantagem.

Quando um país está com tantas dívi-

das financeiras com outros países, como

os Estados Unidos, as exportações são

especialmente importantes. Uma forte eco-

nomia doméstica também é essencial para

manter a confiança dos credores e prote-

ger a moeda. É aí que a qualidade pode ter

um papel importante.

O offshoring e a terceirização, supos-

tos servos dos efeitos negativos da glo-

balização, geralmente são percebidos

como uma ameaça. Isto não é algo novo,

nem irreversível como se crê popularmen-

te. O segundo fato até apresenta uma

oportunidade para os profissionais da

qualidade. Os custos da diferença de pro-

priedade entre os fornecedores concor-

rentes e as implicações do fluxo de caixa

da locação e do tempo para chegar ao

mercado determinam a decisão do forne-

cimento. Mostrando liderança ao buscar

agressivamente reduções nos custos evi-

táveis e auxiliando os colegas a também

fazê-lo, um profissional da qualidade pode

fazer, com um caso de negócio quantifi-

cado, repatriar o trabalho temporariamen-

te ou perder potencialmente para os for-

necedores de outros países. Tal liderança

será bem recompensada.

Certamente, a terceirização e o

offshoring não são vias de mão única

como muitos podem, erroneamente, pen-

sar. O investimento estrangeiro direto

(FDI) existe há séculos e a América do

Norte tem sido um recipiente durante

muito tempo. A generosidade financeira

da Alemanha e da Inglaterra financiou

boa parte da ascensão dos Estados Uni-

dos como a nação industrial líder mundi-

al, à medida que o dinheiro fluía pelo país

e as firmas estrangeiras montavam suas

lojas nos Estados Unidos. Mais recente-

mente, as firmas japonesas chegaram,

trazendo presentes consideráveis tais

como as técnicas comprovadas para

qualidade e execução do negócio. Hoje,

elas estão criando e sustentando legiões

de trabalhadores norte-americanos.

Tendo se tornado uma massa crítica

de compradores, as firmas japonesas

estão usando seus fundos e seu conhe-

cimento para transformar as cadeias de

fornecimento cuja melhoria deve muito

ao auxílio silencioso e paciente das em-

presas. Conseqüentemente, os BIPs

estão ganhando força ao longo dos se-

tores-chave da economia, tais como o

setor automotivo norte-americano. Isto

traz boas previsões para os profissionais

da qualidade.

Outras oportunidades
Existem diversas outras áreas nas

quais a oportunidade aparece para os pro-

fissionais da qualidade, incluindo:

• Educação: A competitividade glo-

bal depende da qualidade do sistema de

educação, em todos os níveis. A mais re-

cente pesquisa conduzida pelo Progra-

ma para Avaliação de Estudante Interna-

cional da Organização de Cooperação
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Econômica e Desenvolvimento (OECD)

revela que os Estados Unidos estão sen-

do deixados para trás pela maioria dos

outros países da OECD4. Não é uma

questão de aplicar mais dinheiro nas es-

colas. O sistema educacional como um

todo precisa de um BIP de proporções

gigantescas. Um grande desafio, certa-

mente, mas também uma enorme opor-

tunidade para mostrar o quanto o geren-

ciamento do processo e os pro-

cessos de gerenciamento podem

melhorar um setor que determina

diretamente a prosperidade e a se-

gurança de uma nação.

• Energia e construção: Os

dias de petróleo e energia baratos

estão provavelmente contados.

Uma organização sem planeja-

mento ou gerenciamento de ener-

gia será desabilitada competitiva-

mente. Usar astutamente os con-

tratos de energia não confere ne-

nhuma política permanente, ape-

nas um adiamento temporário nos

custos de entrada cuja tendência

ao longo prazo é ascendente. Os

profissionais da qualidade especi-

alizados podem contribuir consi-

deravelmente auxiliando as firmas

e a nação com uma renovação ur-

gentemente necessária de suas

políticas de energia. Eles podem

fazê-lo adquirindo conhecimento e

habilidades de conservação, intro-

duzindo novas e alternativas fon-

tes de energia, avaliando o valor

do uso da energia pelos proces-

sos e desenvolvendo programas

de redução de emissão de carbo-

no. Tratar das questões de ener-

gia também ajudará a revitalizar a

engenharia pesada e a construção.

Muitos projetos importantes serão

valorizados à medida que se cons-

trói nova capacidade e as plantas

velhas e ineficientes são substitu-

ídas. Para instalações que variam

de moinhos a plantas de reciclagem se-

rão propostos painéis solares e células

combustíveis. A indústria nuclear dos

EUA experimentará um renascimento à

medida que são construídos tipos de re-

atores novos e mais seguros. Há também

uma visível diminuição na capacidade de

refinação e processamento petroquími-

co. Os EUA devem também aplicar a re-

engenharia e renovar seu antigo sistema

elétrico. O blecaute de agosto de 2003

demonstrou o quão vulnerável é a eco-

nomia com relação à falta de energia elé-

trica. O fornecimento de energia é a ju-

gular de uma organização e o forneci-

mento sem interrupções é desesperada-

mente necessário. O investimento total

para estas melhorias de infra-estrutura

será de dezenas de bilhões de dólares, o

quê exige processos perfeitos de geren-
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ciamento para prevenir custos exceden-

tes e desperdício. Cada tecnologia terá

requisitos específicos, criando uma de-

manda substancial por profissionais de-

dicados que não queiram abrir mão das

questões da qualidade, segurança e do

meio-ambiente, ao mesmo tempo em que

procuram por novas soluções.

• Proteção ambiental: Esta área tam-

bém abrirá um terreno fértil para seus es-

pecialistas. Os programas da qualidade

têm crescentemente aumentado sua

atenção com relação à reciclagem e con-

trole de subprodutos e a tendência con-

tinuará. Os locais de trabalho exigirão

controles mais severos, novas soluções

e processos inovadores. Os designers de

produtos aguçarão seu foco na seleção

e no consumo de materiais, na introdu-

ção de materiais biodegradáveis, plane-

jamento do processo e recuperação de

final de vida e reciclagem de materiais

inadequados para técnicas antiquadas de

descarte. Os profissionais da qualidade

também precisam tornar-se conhecedo-

res de tecnologias de materiais e proces-

sos e questões associadas. Caso con-

trário, eles não serão capazes de se en-

volverem de forma construtiva ou fazer

uma contribuição que vai além das che-

cagens burocráticas triviais. O ativismo

ambiental cresceu principalmente devi-

do às preocupações com os protestos do

crescimento populacional (baby boom)

nos anos 60. Este crescimento continu-

ará a afetar significativamente as orga-

nizações e a profissão da qualidade

deve ser energizada pela conseqüente

necessidade dos seus serviços.

• Demografia e serviços: Chegando

perto da aposentadoria, as pessoas que

nasceram durante o grande crescimento

populacional (chamados de boomers)

pressionarão os fundos da Previdência

Social e exigirão novos e melhores servi-

ços das empresas e do governo. Acostu-

madas a serem ouvidas através de pro-

testos e ações, estas pessoas provavel-

mente não irão tolerar serviços ineficien-

tes, ruins ou abaixo dos padrões. Espere

escutar a voz estridente do cliente. Ape-

nas uma organização ingênua poderia

pressupor um mercado cativo destes boo-

mers. Aqueles que desejam uma parte do

considerável poder aquisitivo dos boo-

mers deve buscar imediatamente BIPs

substanciais. É necessário atualizar seus

sistemas e práticas agora para que pos-

sam criar o tipo de crenças e culturas or-

ganizacionais - características que levam

anos para serem solidificadas em uma

base sólida para qualquer organização -

que será exigido.

• Saúde: A quantidade de serviços

de saúde disponíveis não será nossa

preocupação principal; nos preocupare-

mos com a qualidade dos serviços dis-

poníveis e com o VFM, conforme viven-

ciado pelo paciente. Navegando pela In-

ternet, os boomers encontrarão o que

desejam, verão onde se localiza e de-

terminarão se isto oferece ou não uma

proposta de VFM. O setor de serviços

de saúde será, internacionalmente, um

setor de rápido crescimento. Muitas na-

ções já oferecem serviços excelentes,

world-class, pelos preços atuais norte-

americanos. Em seus hospitais-escola,

instalações de pesquisa médica, esco-

las e certificações não falta nada. Legi-

ões de médicos indianos treinados, por

exemplo, trabalham na América do Nor-

te e médicos iguais a eles, na Índia, tam-

bém oferecem excelentes serviços a

preços razoáveis. Em 2003, 150.000 tu-

ristas médicos internacionais voaram

para a índia e um milhão voou para a

Tailândia, muitos deles para procedi-

mentos importantes, o que demonstra a

vantagem comparativa destes países5,6.

Os boomers norte-americanos certa-

mente acompanharão isto, contando

aos outros sua satisfação e transforman-

do o pequeno número atual em uma en-

xurrada de pacientes buscando trata-

mento no exterior. A freqüência e o cus-

to de processos legais pode também

cair repentinamente quando os fornece-

dores estrangeiros de serviços de saú-

de realizam o trabalho. Os seguradores

e os programas empresariais de serviço

de saúde irão eventualmente perceber

o que está disponível internacionalmente

e poderão revisar suas políticas e reem-

bolsar espontaneamente os fornecedo-

res estrangeiros de serviços de saúde.

A indústria norte-americana de serviços

de saúde precisa melhorar sua propos-

ta de VFM, seu gerenciamento do pro-

cesso e os processos de gerenciamen-

to ou nunca controlarão seus excessos

e ineficiências. Está na hora do profissi-

onal norte-americano da qualidade dar

um passo à frente e mostrar como.

• Casas de repouso e comunidades:

Os boomers são mais individualistas do

que as gerações anteriores e exigirão

mais do que bingo, ônibus e contas -

serviços padrão das instalações particu-

lares ou do governo em funcionamento

na América do Norte. Eles desejarão ser-

viços personalizados e atenciosos, que

atendam aos seus desejos e necessida-

des. As nações emergentes podem até

decidir prover estes tipos de instalações

por um preço mais baixo, e qual aposen-

tado não teria consciência do custo de

seu conforto? Imagine os prazeres de vi-

ver em uma comunidade de aposentados
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segura e seleta, no Parque Nacional do Serengeti, no Suriname

ou na América Central, com um enfermeiro pessoal, Internet de

alta velocidade, um videofone e um custo que é metade do que

se pagaria nos Estados Unidos. O tratamento personalizado

exige um programa robusto de qualidade para o qual o profissi-

onal da qualidade experiente será muito importante na garantia

de sua eficácia.

• Serviços Financeiros: Todos estão cientes dos recentes

problemas no mercado financeiro, bancário e nos negócios de

investimento. O fornecimento de informações e conselhos de

modo despreocupado não será tolerado. Os fundos de pen-

são precisam de proteção, integridade e prudência ao serem

manipulados. Prevenir o roubo da identidade e a fraude são

desafios sérios. Os bens financeiros e as economias da nação

merecem melhor gerenciamento do processo e processos de

gerenciamento do que os já existentes. A qualidade nestes se-

tores necessita de constante revisão, desenvolvimento e audi-

toria. Apresente-se, profissional da qualidade financeira. Você

é necessário.

• Tecnologia da Informação: A indústria de TI deve melhorar a

qualidade de seus produtos, serviços e processos de gerencia-

mento para prevenir contra os objetivos desagradáveis dos ha-

ckers, vírus, spywares, forjadores, pornografia e ladrões de iden-

tidade. São necessários maiores números de assessores especial-

mente treinados e profissionais da qualidade para manter o pro-

jeto e a operação de TI à frente dos criminosos.

• Tecnologia de ponta: Quantias enormes de dinheiro es-

tão sendo investidas em pesquisa e desenvolvimento de tec-

nologias secretas. O resultado de pesquisa com células em-

brionárias, trabalho com genoma humano, bioengenharia, na-

notecnologia e exploração espacial pode apenas ser imagina-

do, mas cada um envolverá um novo processo, forçando o de-

senvolvimento de programas inovadores da qualidade para co-

locar seus produtos e serviços associados no mercado.

Quem são estes profissionais da
qualidade?

Os especialistas em cada uma destas áreas serão qualifica-

dos e educados em profissões tais como engenharia, medicina,

finanças e programação de softwares. Para auxiliar seus funci-

onários e clientes a desenvolver programas únicos adotando o

gerenciamento do processo e os processos de gerenciamento,

eles necessitarão de treinamento e de uma qualificação secun-

dária confiável. Eles necessitarão e buscarão credenciais pro-

fissionais duais em sua primeira especialidade e qualidade.

Conforme os donos do processo substituem o pessoal tradici-

onal da qualidade, cujo número provavelmente cairá ao longo do

tempo, eles se tornarão a maioria no movimento da qualidade e
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mudarão da área da qualidade para a área

executiva. Portanto, os organismos dos

profissionais da qualidade crescerão ape-

nas se as pessoas de outras profissões e

diferentes setores da economia forem atra-

ídas para eles pela relevância de seu cor-

po de conhecimento, credenciais e ferra-

mentas para tarefas de gerenciamento.

Aí está o maior desafio para os que pre-

sentemente atuam na qualidade. Com fal-

ta de credenciais no setor comercial, eles

verão que os prospectos para avanço na

carreira e segurança do emprego estão di-

minuindo. Não será o bastante simples-

mente recitar a ISO 9000 ou preparar pla-

nos de qualidade do produto com o méto-

do copiar e colar numa planilha do Excel.

Estas pessoas não serão mais capazes de

recusarem o oferecimento de soluções du-

rante uma auditoria, acovardando-se atrás

de desculpas de conflito de interesses e

sem entender realmente os princípios fun-

damentais do processo ou sistema que

está sendo auditado. Estes isolacionistas

não sobreviverão nem serão respeitados.

O respeito é merecido. Para se tornar

um membro completo e respeitado da

equipe de gerenciamento, você deve ob-

ter um entendimento perfeito do negócio,

seus processos e tecnologia. Você deve

também adquirir um sólido entendimento

dos problemas do negócio, processos de

gerenciamento, habilidades e ferramentas.

Assuma uma posição de liderança por li-

vre e espontânea vontade para cobrir to-

das as áreas nas quais possam ocorrer

custos evitáveis.

Os indolentes e ineptos não serão em-

pregáveis. Apenas os cuidadosos terão

sucesso por meio de sacrifício pessoal, au-

todesenvolvimento, investimento e mudan-

ça. Estes serão os dedicados profissionais

da qualidade para os quais estão reserva-

das muitas recompensas em um mundo

repleto de oportunidades.
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