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Que atire a primeira pedra quem, diante de
seu líder ou liderado, nunca “engoliu sapo”.
Embora o mundo corporativo esteja viven-

ciando de forma plena a era das melhores empre-
sas para se trabalhar, que pressupõe a abertura
na comunicação, a falta de congruência entre o
que se pensa e o que se fala perdura no ambiente
de trabalho. A dificuldade de expressar o que se
pensa, por sinal, é uma característica do compor-
tamento humano no momento em que são esta-
belecidos relacionamentos, o que gera conflitos
pessoais e interpessoais, comprometendo a co-
municação, a ação e a produtividade.

A questão ganhou mais relevância nos últimos
anos dentro das empresas que têm na gestão de
pessoas uma estratégia e um diferencial de negó-
cios. Não é à toa que hoje existe uma corrida em
busca de programas comportamentais, muitos
voltados ao autoconhecimento dos profissionais
como forma de ampliar a consciência individual,
criar condições de melhorar a determinação e re-
forçar a auto-estima. E, claro, melhorar os resulta-
dos organizacionais no mercado.

Adepto da metodologia Elemento Humano (de
autoconhecimento, criada pelo psicólogo norte-
americano Will Shutz), o sociólogo Odino Marcon-
des, diretor da Marcondes e Consultores Asso-
ciados, diz que, com ela, as pessoas conseguem
se comunicar abertamente e expor suas deficiên-
cias, porque elevam a auto-estima e, a partir daí,
deixam de sentir medo de serem julgadas.

A metodologia, garante ele, capacita a pessoa
a entender o que, de fato, pertence a ela, e o que
pertence ao outro. E exemplifica: se o chefe cen-
traliza decisões e isso incomoda o seu subordina-
do, este deve entender o porquê desse incômodo
e não apenas fazer críticas ao seu líder. O passo
seguinte é dar um feedback no real sentido da
expressão. Algo como: “Quando você centraliza,
isso me incomoda porque me sinto incompetente
e tenho medo da incompetência”. Se houver a
confirmação de que o líder não sente confiança
no subordinado, a situação vai requerer uma
solução prática. Caso contrário, ficará claro que
se trata de uma fantasia de seu subordinado que,
além de conhecer mais sobre si mesmo, descobre
que deve parar de agir defensivamente diante do
medo de ser incompetente. “Uma pessoa incon-
sciente é como um elefante em uma loja de
cristais”, compara Marcondes.

SOLUÇÕES EM VEZ DE CRÍTICAS
A partir da aquisição da Klabin e da Kenko, a

Kimberly-Clark ganhou, de quebra, o desafio de
transformar três culturas organizacionais em uma
só, definida a partir de um somatório daquilo que
cada uma possui de melhor para atender às ne-
cessidades de seus clientes. Foi esse pensamen-
to estratégico que levou a área de supply chain a
adotar o programa de autoconhecimento.

“Nossa crença é que as empresas vencedoras
são aquelas que têm a gestão de pessoas no topo
das agendas dos executivos. Para se consolidar
no mercado é preciso ter as pessoas motivadas e
sincronizadas e essa sincronia se obtém com a
comunicação adequada. Quando as pessoas
começam a trabalhar em conjunto, as interfaces
se mostram ineficientes, daí nossa preocupação
com o autoconhecimento para melhorar as
relações”, justifica o diretor de supply chain
Pedro Coletta, que implantou o programa em sua

área em 2003. “Compartilhamos a iniciativa com
RH, que está integrada ao negócio, mas a li-
derança do processo é feita pelos líderes de
cada área.”

A partir do autoconhecimento, afirma o execu-
tivo, as pessoas param de procurar culpados – o
que sempre gera um ambiente tenso – e passam a
se preocupar em resolver problemas, criando
com isso um clima mais favorável de trabalho.
“Obtivemos conquistas importantes para o negó-
cio e resultados palpáveis, como a ampliação de
atendimento a uma importante cadeia de lojas do
setor varejista, na qual tínhamos uma participação
pequena antes do treinamento. O mercado muda
tanto que o executivo que não prestar atenção em
como melhorar a eficácia de relacionamento nas
organizações não conseguirá escrever uma histó-
ria que fica, mas apenas uma história passagei-
ra”, garante Coletta.

SOMA DE FATORES
Claro que o autoconhecimento não é a pana-

céia para os relacionamento dentro das empre-
sas, nem fora delas. Paralelamente, profissionais
da área de Coletta freqüentam outro programa de
treinamento, também vinculado à comunicação,
este sobre negociações.

O mesmo acontece na MBR - Minerações
Brasileiras Reunidas, onde o projeto de desen-
volvimento de seus profissionais é baseado em
um diagnóstico e uma leitura de comportamento
organizacional realizados no passado. A gerente
de desenvolvimento de pessoas Valéria Vieira
diz que a adoção do Elemento Humano veio
complementar um conjunto de estratégias volta-
das à busca de excelência empresarial. “Dentro
de nossa estratégia, esse programa está associ-
ado a outros programas de treinamento, voltados
a estilos de gestão, habilidades de comunicação
e de liderança, assim como àqueles destinados
ao aprimoramento de competência técnicas
e gerenciais.”

No caso do programa de autoconhecimento, o
foco foi em duas competências que devem ser bus-
cadas pela MBR nos processos de contratação de
pessoas e que são objetos permanentes de desen-
volvimento: a competência interpessoal e a capaci-
dade de realização em ambiente de compartil-
hamento de informações e de recursos, que, na sua
essência, é o trabalho em equipe.

A combinação dos programas, salienta Va-
léria, trouxe como resultados mais evidentes a
evolução do índice de favorabilidade nas pes-
quisas de clima organizacional, que a empresa

tem aplicado regularmente a cada dois anos nos
últimos doze anos, e dos indicadores de valor
humano agregado, segundo a pesquisa da Sex-
tante Gestão do Capital Humano, representante do
Saratoga Institute, da Califórnia (EUA), no Brasil.
“Mas o resultado mais óbvio foi a eleição da MBR
como a empresa do ano em 2005, pela revista
Exame”, orgulha-se.

As abordagens de treinamentos comporta-
mentais sempre despertam um certo ceticismo e
em algumas pessoas e resistências em outras,
pois, como diz Coletta da Kimberly-Clark, o novo
sempre provoca ansiedade. Mas essa atitude
inicial, conta Valéria, da MBR, tende a ser supe-
rada com o desenrolar do processo e na medida
em que os ganhos são percebidos, inclusive na
vida pessoal.
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GESTÃO DE PESSOAS

Autoconhecimento como 
fonte de ganhos pessoais… 
e empresariais

ARTIGO

O mediador de expectativas

PELA ABRH

Aempresa é um conjunto de pessoas, que,
assim como a própria empresa, têm expec-
tativas, que são seus sonhos, necessi-

dades, desejos e medos. Ao RH cabe a missão de
mediar essas expectativas, procurando fazer com
que elas coincidam. Quando a empresa contrata
uma pessoa, espera que ela, no mínimo, entregue
o resultado do trabalho para o
qual foi contratada. Mas não vi-
vemos mais na era do resultado
simples. A empresa aguarda
que, junto, venha algum valor
agregado, como idéias, ino-
vações, atos de empreende-
dorismo funcional. E tudo isso
acontecerá se houver, por par-
te do funcionário, o que se con-
vencionou chamar de compro-
metimento, um sentimento de
ligação afetiva, mais intenso do
que uma simples relação funcional ou comercial.

O funcionário, por seu lado, também tem suas
expectativas com relação à empresa. A primeira
delas é o reconhecimento por seu trabalho. Este é
representado pelo salário justo, e também por
outros tipos de atenção como a validação, que
é uma maneira de a pessoa perceber seu valor.
Em gestão de pessoas, isso se chama-se feed-
back e, quando bem usado, tem um belo impacto
no clima organizacional. 

A segunda expectativa é a oportunidade de
desenvolvimento, o que equivale a aprender e in-
corporar novas competências, além da oportuni-
dade de crescimento profissional através de pro-
moções e melhorias salariais. Na era do conhe-
cimento, os bons profissionais são os que apren-
dem sempre e compartilham conhecimento.

Por fim, a terceira expectativa das pessoas
é o sentimento de pertencer, que se constitui na
primeira necessidade psicológica humana. Per-
tencer a um grupo de pessoas com quem se pode
compartilhar valores e ideais é fundamental para
o equilíbrio psico-emocional, pois o homem é um

ser frágil, que necessita do grupo para sobreviver.
Sentir-se albergado e protegido por um conjunto
de semelhantes é, então, fundamental ao ser
humano, e, na modernidade, esse conjunto é, prin-
cipalmente, representado pela empresa, que, na
prática, é um conjunto de pessoas.

Em resumo, a empresa espera resultado, valor
agregado e comprometimento, e
o funcionário, reconhecimento,
oportunidade de se desenvolver
e sentimento de pertencer. Essas
expectativas guardam, em si,
uma coerência, e os gestores de
pessoas devem, tão somente,
possibilitar seu fluxo natural.

Mas, vejamos, quando digo
gestores de pessoas, estou me
referindo a qualquer gestor,
considerando que, atualmente,
ser um gestor é ser, acima de

tudo, um gestor de pessoas. O RH é o suporte que
os gestores encontram para realizarem bem essa
tarefa. Nesse sentido, técnicas e ferramentas de
gestão sempre são bem-vindas.

É bem conhecido o postulado da mecânica
que diz que “com uma alavanca e um ponto de
apoio é possível mover o mundo”. Pois bem, o
mundo corporativo é movido por alavancas
chamadas condutas e ferramentas de gestão,
apoiadas em um ponto representado pela cultura
organizacional. Nas culturas modernas e mais
competitivas, há tempos o RH abandonou sua
postura de órgão normatizador e controlador,
para assumir um papel mais atuante junto à
estratégia da empresa, providenciando, para que
a mesma seja executada, as pessoas certas
e as devidas motivações, através de condutas
e instrumentos modernos. Sempre mediando
expectativas.

*Eugenio Mussak é presidente da consultoria em
desenvolvimento humano Sapiens Sapiens e pro-
fessor do MBA em RH da FIA-FEA/USP
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40 anos da ABRH-RJ
Em março, a seccional carioca do Sistema

Nacional ABRH faz aniversário, mas já
está em plena comemoração de seus 40

anos. Entre as iniciativas que marcam as quatro
décadas de existência, a entidade, que iniciou
as atividades no dia 29 de março de 1966, com o
nome de Agape (Associação Guanabarina de
Administração de Pessoal), disponibilizou em
seu site farto conteúdo sobre sua história. 

Além da história da entidade, curiosidades e

fatos marcantes do Brasil e do mundo, também
foi disponibilizada uma série de entrevistas
especiais com personagens como Wilson Ma-
chado, sergipano de 80 anos, que ficou conhe-
cido por ter sido o único presidente da ABRH-
RJ a exercer três mandatos; e Rafael dos San-
tos Barbosa, o sócio número 1 da entidade. 

Quem quiser conhecer mais sobre a história da
ABRH-RJ pode acessar o www.abrhrj.org.br 

Por Eugenio Mussak*
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Coletta, da Kimberly-Clark: conquistas importantes e
resultados palpáveis

Valéria, da MBR: favorabilidade nas pesquisas de clima
organizacional

Di
vu

lg
aç

ão

Tenda dos Gurus chega aos
estados do Pará e Amazonas 

Evento lançado pelo Sistema Nacional ABRH
no final do ano passado, a Tenda dos Gurus
será realizada pela primeira vez nos estados

do Pará e Amazonas, em março. 
O guru da vez é Eugenio Mussak (veja artigo

nesta página). No dia 21, a ABRH-PA o receberá no
Auditório Davi Mufarrej da Unama, em Belém, on-
de Mussak apresentará a palestra Pensamento Es-
tratégico, das 17h às 18h15. Depois de um coffe
break, às 19h os participantes poderão participar de
um encontro fechado, para tirar dúvidas e trocar
idéias com o guru sobre o conteúdo da palestra. 

A dinâmica se repete no Novotel Manaus, no
Amazonas, no dia 22, quando será a vez da
ABRH-AM receber Mussak. Para os amazonens-
es, ele vai falar de liderança educadora, na
palestra A Liderança é uma Relação – Enten-
dendo os outros. Programada para começar às

18h30, a apresentação será seguida do coffe
break, e, às 20h, do encontro.

Os interessados podem escolher a forma de
participação, inscrevendo-se somente na pales-
tra, apenas no encontro ou em ambos. 

A Tenda dos Gurus foi inaugurada em novem-
bro do ano passado, em João Pessoa (PB), levan-
do até os paraibanos o presidente do Instituto
MVC, Marco Aurélio Ferreira Vianna, que compar-
tilhou com os participantes seu expertise sobre o
tema Novos Tempos, Novos Líderes: A liderança
no século XXI. 

Informações: 
ABRH-PA 
Tel. (91) 3272-7522 / 3256-0455 
ABRH-AM 
Tel. (92) 3238-5386 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2006. Empregos. Ce 6.




