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Mineiro, formado em Administração de
Empresas, com especialização em Re-
cursos Humanos, Carlos Pessoa dos

Santos cumpre, aos 64 anos, o segundo mandato
consecutivo na presidência da ABRH-BA, da qual
foi um dos fundadores, há 16 anos. Paralela à vida
associativa, sua carreira inclui cargos gerenciais
na Petrobras, de superintendente de administração
da Petroquímica União e de secretário executivo
do Sindicato das Indústrias Químicas de Camaçari
(BA). Hoje, é consultor em RH e negociações
trabalhistas e professor de negociação em fa-
culdades e cursos de pós-graduação na Bahia. Seu
currículo ganha valor especial ao se conhecer sua
trajetória de vida, relatada no livro Pessoa –
Singular e Plural, no qual ele conta que o primeiro
emprego, em 1963, foi de servente da Petrobras,
onde viria, anos mais tarde, a trabalhar em RH.
Como presidente da ABRH-BA, tem entre suas
conquistas a compra da sede própria, no ano
passado. Agora, ele prepara o processo sucessó-
rio, com o desejo de ser substituído por alguém que
o supere, como sempre aconteceu na vida
profissional. Confira.

ABRH – De Minas para a Bahia, qual foi a
trajetória?

CARLOS PESSOA DOS SANTOS – Em 1975, pedi
demissão da Petrobras, em Belo Horizonte, para
chefiar o setor de pessoal da Petroquímica União,
em São Paulo, atendendo a um convite de um dire-
tor da empresa, onde fiz uma carreira rápida: em
dois anos fui promovido para a chefia da divisão de
RH e, três anos mais tarde, designado para ocupar
a superintendência de administração. Trabalhei por
mais de treze anos e estava plenamente adaptado,
mas certo dia fui fazer mais um trabalho em Sal-
vador (já tinha feito isso várias vezes) e resolvi
passar o fim de semana. Descobri, além das bele-
zas naturais, a beleza de seu povo. Resolvi trocar
São Paulo pela Bahia. Pedi para sair do emprego e
nunca me arrependi, embora minha relação com o
trabalho e com a empresa fosse muito forte.

ABRH – São Paulo, Minas e Bahia. O estilo de ges-
tão de pessoas é muito diferente nas empresas
desses estados?

CPS – Não é muito diferente, mas vejo o
seguinte: os gerentes e os supervisores de
Minas me parecem mais eficazes, os operários de
São Paulo são mais produtivos e o ambiente de
trabalho na Bahia é melhor. Na média, o baiano é
mais feliz no trabalho.

ABRH – A experiência em negociação trabalhista o
influencia na carreira associativa?

CPS – Eu diria que ajuda na condução da
tarefa. Em uma associação, os companheiros de
diretoria não são nossos subordinados, não
recebem pelo trabalho e estão acostumados a
funções de comando. Todas as decisões precisam
de uma grande dose de negociação. Só assim
todos ficam comprometidos.

ABRH – O que o inspirou a ser consultor?
CPS – O desejo de ter liberdade para

expressar as minhas idéias. Na relação de
emprego a liberdade é relativa. Devemos lealdade

a quem nos contrata e, muitas vezes, tomamos
decisões que contrariam nossas próprias convic-
ções. Hoje eu engulo muito menos sapo do que no
período da relação de emprego. E olhe que nunca
fui demitido…

ABRH – Quais foram as evoluções mais impor-
tantes nestas últimas três décadas nas relações
trabalhistas?

CPS – Destaco o desenvolvimento das nego-
ciações como instrumento de solução de con-
flitos, o amadurecimento dos sindicatos e a
consolidação da área de Recursos Humanos, que
vem ocupando, cada dia mais, um papel estraté-
gico nas organizações.

ABRH – Caminhamos para o fim dos conflitos na
relação capital x trabalho?

CPS – Não. O conflito nas relações de trabalho
é natural. A possibilidade de conflito existe onde há
gente. Até na mais gratificante das funções
humanas, o amor, há conflitos. Entender isso ajuda
a administrar os conflitos e é isso que precisamos.

ABRH – No livro, você diz que RH gosta de ser
agente de mudanças, mas não gosta de ser objeto
de mudança. O que o faz pensar assim?

CPS – Tenho vários exemplos vividos que
poderia citar. Mas, como pertenço ao Sistema
Nacional ABRH, posso dizer que nele encontrei as
maiores dificuldades de minha carreira para que
uma sugestão fosse analisada. E, é claro, se sou
um profissional de RH, também resisto e luto para
afastar a idéia de que mudar os outros é bem
melhor do que me mudar. Será que consigo?

ABRH – Por outro lado, RH tem sido agente de
mudança efetiva nas empresas?

CPS – Sem dúvida nenhuma. RH trabalha com a
essência de qualquer organização – trabalha com
gente e toda mudança passa pelas pessoas. Um
exemplo é que as mudanças culturais nas organi-
zações são feitas através de treinamento, de desen-
volvimento de líderes e isso é feito pela área de RH.

ABRH – Sobre a ABRH-BA, como você avalia o
desenvolvimento da entidade?

CPS – A ABRH-BA hoje é uma entidade
consolidada, com programas institucionais de
muito sucesso e representa bem os profissionais
de RH da Bahia. A sede própria foi um objetivo da
atual diretoria, estava inserida no discurso de
posse e isso fez com que buscássemos obstina-
damente a consecução desse objetivo, alcançado
em 2005.

ABRH – Como a entidade tem influenciado a área
de RH?

CPS – Estamos atentos ao que acontece nela.
Temos grupos de estudos, premiação de trabalhos
em RH e responsabilidade social, além de destacar
os gestores de pessoas a cada ano. Fazemos
também grandes eventos que proporcionam con-
dições de atualização profissional à comunidade.

ABRH – Este é o último ano do segundo mandato.
Quais são as preocupações e expectativas?

CPS – A preocupação mais imediata é com a
minha substituição. Ao longo de minha carreira
profissional, fui capaz de ser substituído por
pessoas mais competentes do que eu. Quero
manter a tradição na ABRH-BA. Nosso crescimen-
to precisa ser consolidado e a consolidação exige
mais competência do que a construção.

ABRH – Quais são as palavras-chaves do processo
sucessório?

CPS – Pessoas comprometidas, competentes e
éticas. Graças a Deus, temos várias opções com
esse perfil. Aliás, o sucesso da ABRH-BA está
intimamente ligado ao nível dos profissionais que
compõem a sua diretoria. Não é um êxito do
presidente. Sou, literalmente, apenas mais uma
pessoa a serviço da entidade.
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GESTÃO DE PESSOAS

Um negociador mineiro
na liderança baiana

ARTIGO

De: Serviço de pessoal
Para: Vice-presidência de RH

PELA ABRH

Parceiros no MBA

Se você tem uma empresa e um sócio, um
dos dois tem que ser o vice-presidente de
RH, não importa o tamanho da empresa.

Esta é a nova lógica dos negócios bem-sucedidos.
Quando comecei a trabalhar, nos idos setenta,

a empresa era estatal, grande, bacana e tinha um
bom serviço de pessoal, ou seja, quase nada. Pura
burocracia trabalhista e um
guichê para nos atender em
horários nos quais não po-
díamos comparecer. Seleção
por psicotécnico ou por
“quem indica”; desenvolvi-
mento, quando havia, era
adestramento (coisa para ca-
chorro); a avaliação e a car-
reira dependiam mais da sim-
patia do chefe do que da
competência profissional. Cu-
rioso é que muitas empresas ainda utilizam tal
modelo jurássico e, não por acaso, são aquelas
que vão mal e que atribuem suas dificuldades ao
“mercado”. O “mercado” não é o vilão, vilão é o
seu modelo de gestão.

Que nova lógica é essa, então? Primeiro: não é
tão nova assim. O movimento deu seus primeiros
sinais no Brasil no início dos anos 80, com a
implantação dos programas de qualidade total.
Para realizar melhorias da qualidade não po-
díamos mais depender de mão-de-obra, mas sim
de cérebros-de-obra. Resolvida a questão da
qualidade, as empresas deparam-se com desafios
mais complexos e a dependência daquilo que é
fruto do espírito humano torna-se crítica.

As empresas precisam crescer; para crescer
precisam de resultados. Os resultados vêm do
aumento de valor dos produtos para os clientes
com um menor custo nos processos; mais valor
com menor custo vêm da inovação. Inovação só
ocorre na presença de conhecimento e conhe-
cimento é gerado por gente talentosa, informação
disponível e liderança eficaz. Inovação, a pala-
vra-chave que está no centro deste fluxo, é
peculiaridade do ser humano. Pedra não inova,
máquinas não inovam, o capital não inova. Está
explicado o porquê da vice-presidência de RH?

Porém… Um novo RH. A atração de talentos
(nome mais adequado para a velha seleção e
recrutamento) deve deixar de ser feita por
competência e habilidades para uma função
requerida e utilizar os conceitos contemporâneos
de talento e potencial. A idosa avaliação de
desempenho (que é coisa para cavalo) não pode

ser mais executada com foco
na performance normalizada
por regras, políticas de RH e
procedimentos. Deve ser nor-
malizada por resultados de toda
a ordem. Lembrar que bom hu-
mor é resultado, felicidade é re-
sultado, comportamento ético é
resultado. O desenvolvimento
pela identificação, análise e
correção de fraquezas (pesqui-
sa de necessidades de treina-

mento) dá lugar à educação com foco nas “forta-
lezas”, no talento, e talento é aquilo que você faz
que os outros acham que você faz melhor que os
outros. Carreira e remuneração, que estavam liga-
dos ao desempenho, e a experiência incentivam
agora o crescimento profissional e a autonomia na
busca do conhecimento. Tempo de serviço e expe-
riência profissional, sem conhecimento, é blefe.

Os modelos de gestão de empresas que vão
bem incluem valores como: poder do conheci-
mento, aprendizagem ativa, liderança compar-
tilhada, gestão colaborativa, valorização ética,
responsabilidade social e administração da
diversidade. Então, também um novo perfil para o
profissional de RH. 

Para ser vice-presidente de RH, não basta
um curso de psicologia e o conhecimento da
legislação trabalhista. Não basta saber das
teorias de Maslow (muito úteis para o velho
modelo industrial escravocrata), hoje no museu.
É preciso conhecer de negócios, marketing,
tecnologia da informação e de gente. Como diz
Tom Peters: “Sou humano e me recuso a ser
chamado de recurso”.

*Waldez Luiz Ludwig é consultor da Ludwig
Aprendizagem
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AABRH-RJ e a Universidade Federal
Fluminense (UFF) assinaram um acordo de
parceria que oficializa a criação do curso

MBA Desenvolvimento Avançado de Executivos.
Com quatro especializações – Gestão de
Pessoas, Responsabilidade Social, Gestão do
Conhecimento e Inteligência Empresarial –, o
curso será ministrado na sede da ABRH-RJ, com
carga horária de 360 horas.

As aulas, que começam no dia 3 de abril,

acontecem duas vezes por semana, à noite.
A ABRH-RJ contribuirá com a participação de
líderes empresariais e a UFF entrará com pes-
quisadores que possuem background em ins-
tituições de ensino do exterior. Vale destacar que
esse é o primeiro acordo que a UFF realiza com
uma associação de RH.

Informações:
Tel. (21) 2533-2806

Cursos homologados

Oportfólio de cursos da ABRH-RS agora
conta com a homologação do Programa
Gaúcho da Qualidade e Produtividade

(PGQP), o que fortalece ainda mais a atuação da
entidade na busca pela excelência na propaga-
ção do conhecimento.

Os cursos que já contam com o selo são: A
Competência do Novo Líder, Gestão de Pessoas e

Equipes – Básico, Gestão de Pessoas e Equipes –
Avançado, Planejamento e Condução de Reu-
niões Produtivas, Qualidade de Vida no Trabalho e
Gestão Pessoal de Saúde – O indivíduo.

Informações e inscrições: 
Tel. (51) 3361-8230
cursos@abrhrs.com.br

Trocando idéias

AABRH-SE criou o Trocando Idéias, fórum
para a troca de experiências entre
profissionais de RH, gestores de pessoas e

consultores, cuja primeira edição aconteceu no
final da tarde do último dia 2, no Delmar Hotell.

Na estréia, o consultor baiano Rêmulo Farias
conduziu um debate descontraído sobre Potencia-
lizar Talentos para Maximizar Resultados, visando

fortalecer a idéia da valorização dos talentos na
cultura organizacional sergipana. Farias apresen-
tou também um software capaz de avaliar compor-
tamentos de colaboradores e alocá-los em seto-
res e equipes mais adequados aos seus perfis.

Informações e inscrições:
Tel. (79) 3211-7010

*Waldez Ludwig
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 fev. 2006. Empregos, p. Ce 6.




