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A trilogia do sucesso
em desenvolvimento
de recursos humanos
Decidir com a visão de conjunto e
desenvolver ações locais são

fundamentos para o sucesso de

muitas atividades
Romeu Carlos Lopes de Abreu

T
rilogia é uma expressão que significa o conjunto de três

elementos ligados entre si por um tema comum. O tema

comum embasa a união e cria o todo sem que cada

parte perca a sua individualidade, o seu senso de
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participação responsável. É o tema comum que dá sentido à

trilogia e garante a sua unidade e consistência. Desaparecendo o

tema comum, desaparece o sentido da união e da construção,

desaparecendo a trilogia.

Como exemplos, tem-se a trilogia familiar, a menor porção

organizacional que se conhece, formada pelos três elementos

básicos: marido, mulher e filhos. Igualmente, liberdade, igualdade e

fraternidade formaram a trilogia dos ideais revolucionários

franceses. No entendimento de

muitos estudiosos da Teoria

Geral do Estado e do Direito

Constitucional, Deus, família e

Estado formam a trilogia da

unidade nacional. Na esfera das

organizações manufatureiras, a

trilogia da efetividade

operacional é formada pela

operação, manutenção e

suprimento. Na esfera das

atividades docentes, a trilogia da

efetividade do professor repousa

em suas competências técnica,

didática e relacionai.

Fazer sentido, dar lógica,

criar o todo e fazer a união

dependem muito mais de ações

das pessoas pertencentes às

partes envolvidas do que apenas

ao significado das palavras.

Assim, uma trilogia é o

resultado do conjunto de ações conscientes e voluntárias dos

elementos que integram as partes.As pessoas sentem que,

unidas em um só corpo, com um só propósito e com ações

uníssonas, são capazes de gerar resultados que não
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conseguiriam isoladamente. Uma trilogia pode ser simbolizada

pelo diagrama que aparece na Figura I.

A trilogia é o resultado sinérgico do trabalho em equipe.

Significa, também, a prevalência do todo sobre as partes, mostrando

a importância da visão sistêmica e do foco no conjunto. Por isso, a

trilogia nos direciona para a análise de qualquer situação por um

prisma mais alto, que fortalece as decisões tomadas na base,

isoladamente. Decidir com a visão de conjunto e desenvolver ações

locais são fundamentos para o sucesso de muitas atividades.

Examinando-se detidamente os conceitos de trilogia, tem-se

presente o figuramento do entrelaçado de relações de

interdependência entre as atividades que constituem o exercício

das diversas funções que interagem nas organizações (Oliveira,

2003). Por tudo isso, em qualquer segmento, atividade ou área de

conhecimentos, só é possível falar em trilogia quando os seus três

elementos puderem contar com ações dos agentes que a

integram e que desejam a criação de um sentido amplo e

completo, de um resultado maior e abrangente.

Partindo para a esfera organizacional, Joseph Juran (1974) nos

legou um dos mais significativos exemplos de trilogia, ao lançar a

expressão Trilogia da Qualidade, significando o conjunto dinâmico

de três atividades orientadas para a busca da excelência como

seu tema comum, o seu propósito maior. Para Juran, o

gerenciamento da qualidade pode ser obtido utilizando-se de

forma integrada os três processos gerenciais, também conhecidos

como a trilogia Juran: planejamento da qualidade, controle da

qualidade e melhoria da qualidade.

Examinando-se os três elementos, a constatação mais

evidente é que os três processos são incapazes de produzir

resultados finais isoladamente. Assim, a geração da qualidade e a

satisfação dos clientes só serão conseguidas se os três processos

forem desenvolvidos de uma forma integrada e sintonizada, onde

os resultados de um são os insumos dos outros, como

demonstrado na Figura 2.

Os conceitos e as considerações sobre trilogia são válidos

para organizações, equipes e atividades, quaisquer que sejam as

suas naturezas.Tais conceitos e considerações se aplicam ao

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos e

constituem uma excelente fonte para orientar os profissionais

da área na busca da sua efetividade, através do entrosamento

das partes e de ações que podem ser direcionadas para o

sucesso da atividade.

Para que estas considerações sejam feitas, é importante

estabelecer alguns conceitos básicos sobre a atividade de

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos,

identificar algumas de suas partes integrantes e tentar identificar

algumas possíveis trilogias existentes e eleger uma delas como

modelo e aprofundar-se no seu estudo.

Um dos principais propósitos da atividade de Treinamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos está vinculado ao

suprimento da organização com a mão-de-obra dotada das

competências necessárias ao adequado desempenho de suas

funções. Em outras palavras, tornar a organização dotada com

pessoas detentoras das habilidades inerentes aos cargos e

funções desempenhadas pelos colaboradores. Para Palmeira

(2004) a atividade de treinamento é um processo educacional

aplicado de maneiras sistemática e organizada, através do qual as

pessoas apreendem conhecimentos, atitudes e habilidades em

função de objetivos definidos. Para que este suprimento ocorra, é

mister que a atividade de Treinamento e Desenvolvimento de

Recursos Humanos tenha condições de treinar, educar e

desenvolver pessoas para o cumprimento dos requisitos de

competências dos seus cargos e funções.

A atividade de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos busca agregar valor ao capital humano, na medida em

que são acrescentadas competências às pessoas, por intermédio

de instrumentos de educação continuada e treinamento (Oliveira,

2003). Por outro lado, significa para as pessoas contempladas um

conjunto de possibilidades e perspectivas de crescimento

profissional, valorização, realização pessoal e de contribuição para

os resultados da organização a que pertencem.

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos

podem, por exemplo, promover melhorias em quatro habilidades

nas pessoas que foram o alvo de suas ações, o que permite

antever o seu potencial de promover mudanças e transformações

nas equipes dos colaboradores das organizações:

• Leitura e escrita;

•Técnica;

• Interpessoal; e

• Solução de problemas.
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Para Green (1999), o treinamento deve refletir as

necessidades de aprendizagem importantes para se alcançar os

objetivos de negócios da organização e se divide em dois grupos

distintos. O primeiro, o treinamento de atividades é fornecido

com resposta às solicitações que emergem e que podem ou não

ser relacionadas às necessidades da organização como um todo.

Por outro lado, o treinamento de impacto está relacionado às

necessidades da organização como um todo, sendo mais objetivo

e pontual. Enfatize-se que estes grupos distintos não se opõem,

mas se completam e permitem que a atividade consiga a

consecução dos seus objetivos-.

Na verdade, a atividade de Treinamento e Desenvolvimento

de Recursos Humanos não age sozinha dentro de qualquer

organização, mas mantém estreita articulação com outras, das

quais depende ou para as quais contribui com seus resultados e

produtos, em um processo integrado. Assim é que, por exemplo, a

atividade de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos depende da atividade de recrutamento e seleção, de

estruturação das competências dos cargos e das funções, assim

como contribui para a atividade de Avaliação de Desempenho ou

de Gestão do Desempenho Pessoal - GDP, de Preservação da

Qualidade de Vida e outras.

A atividade de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos é tão importante que foi normalizada

internacionalmente pela ISO através da norma ISO 10015 (NBR-

ISO 10015 - Gestão da Qualidade - Diretrizes para treinamento)

que enfatiza as suas contribuições para a melhoria contínua das

organizações e tem como objetivos ajudá-las a tornarem o seu

treinamento um investimento com retorno garantido. Para tanto,

a norma enfatiza que é conveniente que a organização defina as

competências necessárias a cada atividade que afetam a qualidade

dos produtos e serviços, avalie a competência do pessoal para

realizar a atividade e elabore planos para eliminar quaisquer

lacunas de competências que possam existir.

Segundo Robbins (1999), a competição acentuada, as

mudanças tecnológicas e a busca por produtividade melhorada

estão motivando a administração a aumentar as despesas com

treinamento. Mas, por que Robbins fala em despesas, quando

acreditamos que os desembolsos com treinamento e

desenvolvimento de recursos humanos são investimentos? Estas

diferentes interpretações decorrem da falta de evidencias factuais

que comprovem que esta crença é uma realidade. Em outras

palavras, faltam estudos conclusivos sobre os investimentos feitos,

os ganhos deles decorrentes e a existência

de uma relação benefício - custo que

comprovem tais suposições.

Estas dúvidas e diferenças de

interpretações não se limitam apenas à

atividade de Treinamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Durante muitos anos, por exemplo, a

qualidade era vista por muitos como um

custo para a organização. Foi Philip Crosby (1985) quem

desmistificou o assunto a afirmou peremptoriamente que os

desembolsos para a busca e a garantia da qualidade são

investimentos rentáveis, cujos retornos podem ser mensurados.

Adicionalmente, Crosby nos deixou outra grande lição

organizacional e gerencial: custo é o que se perde ou se deixa de

ganhar, pela falta de qualidade, ausência de atributos e de

características em produtos, serviços ou processos que os

tornem fonte de satisfação e fixação dos clientes.A falta de

qualidade nos leva a perder espaço para concorrência, a perder

mercados e a ter a imagem organizacional deteriorada na

coletividade.

Verifica-se que a atividade de Treinamento e Desenvolvimento

de Recursos Humanos ainda é carente de uma visão empresarial

de negócios e de retorno do investimento. Isto leva alguns dos

seus profissionais a exercitar suposições e crenças em assuntos

de natureza não técnica e, principalmente, comportamental,

colocando-os diante das dificuldades apontadas, tornando a

atividade alvo de críticas e de comportamentos céticos daqueles

que não acreditam na mesma e insistem em vê-la apenas como

uma extensão das atividades escolares dentro da organização.

Ainda, segundo Palmeira (2004, p. 4-5),"as evidências mostram

que os Departamentos de Recursos Humanos encontram certas

barreiras para mostrar às suas organizações o quanto se pode

obter de retorno sobre o investimento que elas fazem na área de

Treinamento e Desenvolvimento. Mesmo com os softwares e

ferramentas de mensuração disponíveis no mercado, encontra-se

dificuldades em medir a eficácia dos programas de T&D. O

retorno do investimento em treinamento pode ser uma medida

que auxilia a verificar e eficácia destes programas. Além da

aplicação no âmbito do treinamento, o retorno do investimento -

conceito propagado no meio financeiro - pode ser estendido

para programas de Educação." Para Oliveira (2003), o capital

humano consiste na possibilidade de obter-se o retorno dos

investimentos em educação e treinamento, o que poderá se dar

quando as pessoas, motivadas, utilizam suas competências a

serviço da organização, devolvendo para a mesma aquilo que

receberem sob a forma de treinamento.

Retornando-se à questão da trilogia em Treinamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos, identificou-se uma delas,

formada por três atividades interdependentes, que têm a ver com

o propósito comum de capacitação dos colaboradores, como

explicitado na Figura 3:
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• Identificação de Necessidades;

• Estabelecimento de Objetivos;

• Avaliação dos processos e dos resultados.

Para melhor compreensão do modelo proposto, é adequado tecer-se algumas

considerações sobre os seus três componentes, explicitando as funções e as

contribuições de cada uma para o seu tema comum.

Identificação de necessidades
O processo de identificação das necessidades de treinamento engloba a pesquisa e a

respectiva análise pela qual se detecta o conjunto de carências cognitivas e

inexperiências relativas ao trabalho existentes entre o conjunto de conhecimentos,

habilidades e atitudes do indivíduo e as exigências do perfil do cargo (Marras, 2000),

provocando uma ineficiência indesejada pela organização e que passa a ser o alvo de

suas atenções prioritárias. Para Chiavenato (1999), o processo de levantamento ou

identificação de necessidades de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos consiste em uma pesquisa para se identificar o que os participantes dos

eventos precisam e devem aprender, quais as habilidades devem desenvolver e que

comportamentos finais devem demonstrar para que sejam aptos ao desempenho de

suas atividades e exteriorização de comportamentos apropriados às situações de vida

que enfrentarão.

Tais identificações devem especificar os locais ou as áreas onde as pessoas atuam, os

seus cargos e funções e, em situações específicas os seus nomes, permitindo focos

individualizados de ações para satisfazer as suas necessidades.Assim, um grande

propósito da trilogia do Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos é a

satisfação das necessidades. Em outras palavras, necessidades satisfeitas deve ser um

foco da avaliação e um propósito de todos os que atuam na atividade. Por isso, a

identificação das necessidades pode ser considerada um dos pilares da atividade de

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos e, como tal, o primeiro

elemento formador de sua trilogia.

Os objetivos de ensino, também conhecidos como objetivos instrucionais ou

objetivos de aprendizagem, significam a descrição das condutas finais a serem

demonstradas pelos egressos dos eventos de Treinamento e Desenvolvimento de

Recursos Humanos, como comprovação de que foram bem sucedidos no processo

pelo qual passaram. No entendimento de Green (1999), um objetivo de ensino nos

permite evitar o "Grande Roubo do Treinamento", na proporção em que direciona as

ações e impede a dispersão de esforços que resultam em prejuízos para a organização

e para as pessoas. Com objetivos de ensino bem definidos tanto docentes como

discentes e coordenadores trabalham de uma forma mais racional e objetiva.A

instrução baseada em objetivos oferece uma maneira sistemática de reforçar a

identidade e a estratégia organizacionais.

Segundo Mager (1971) , um objetivo é a descrição de um desempenho que você

deseja que seus alunos sejam capazes de exibir, antes de os considerar competentes.

Um objetivo descreve um resultado que se pretende alcançar com o ensino, de

preferência ao processo de ensino propriamente dito. Como os objetivos de ensino

são as formulações explícitas das mudanças que se espera que ocorram nos

participantes do processo de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos pelo qual passarem, deseja-se que isto seja evidenciado por novos

pensamentos, comportamentos e ações. Um objetivo de ensino atingido pelo

treinando é a evidência factual de que as necessidades foram satisfeitas e que os

participantes são capazes de demonstrar os novos desempenhos e competências,

tais objetivos formam o segundo pilar da trilogia de Treinamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos.
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Para Hamblin (1978, p. 21),"A avaliação do treinamento é

qualquer tentativa no sentido de obter informações

(realimentação) sobre os efeitos de um programa de

treinamento e para determinar o valor do treinamento à luz

dessas informações.". Para que isso ocorra, é necessária uma

coleta sistemática de dados, por meio dos quais se poderá

determinar as mudanças que ocorreram com os participantes,

em função dos objetivos que foram estabelecidos, à luz das

necessidades identificadas.A conceituação e os comentários

apresentados demonstram que a avaliação se vale dos

resultados do processo de identificação de necessidades e de

estabelecimento de objetivos para realizar a sua atividade e

cumprir com os seus propósitos de evidenciar até que ponto

as necessidades foram satisfeitas e os objetivos atingidos.

Com estas colocações, tem-se evidenciado que a avaliação de

processos e de resultados necessita ser conduzida em perfeita

sintonia com as duas atividades anteriores, porque dimensiona o

grau ou a amplitude do cumprimento do propósito do

Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Isto,

seguramente, lhe dá a base para ser considerada o terceiro

elemento da trilogia ora analisada.

Assim, a trilogia escolhida não é a única existente na

atividade de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos, mas provavelmente seja uma das mais importante

em termos de resultados globais, pelos impactos positivos que

traz para a atividade e pela possibilidade de promover um

melhor desempenho dos profissionais que atuam na mesma.A

independência entre as três atividades é evidente, pois cada

uma delas tem sentido, objetivos, metodologias e resultados

próprios. De igual maneira, cada uma tem seus

relacionamentos e utiliza diferentes esquemas de captação,

tratamento e armazenamento de informações para operar e se

vale de técnicas diferentes para gerar seus resultados. No que

tange às relações cliente-fornecedor, observa-se que a

interdependência e a vida própria começam a sofrer

alterações, porquanto as partes interessadas (órgãos, gerentes,

supervisores, empregados) buscam cada vez maior integração e

aproximação, pois têm propósitos comuns sintetizados na

efetividade do desempenho das pessoas em prol da excelência

organizacional.

Feitas as colocações anteriores, fica evidenciada que a trilogia

apresentada é uma realidade na atividade de Treinamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos. Sua efetivação e

funcionamento só se darão na medida em que algumas ações

forem desenvolvidas pelas partes interessadas, dentre as quais se

propõe:

• Efetivo comprometimento de todos os agentes da

atividade de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos

Humanos com a prática das três atividades citadas, de forma

integrada;

• Prática da visão sistêmica por parte dos mesmos agentes;

• Incentivo à realização de encontros de aproximação e de

coordenação entre as três áreas, aprimorando os

relacionamentos e aparando possíveis arestas observadas;

•Aprimoramento dos componentes desta trilogia, associando

a visão didático-pedagógica com a visão organizacional de busca

de resultados;

•Assunção do Treinamento e o Desenvolvimento de Recursos

Humanos como atividade técnico-comportamental geradora de

resultados que contribuem para os ganhos da organização;

• Inserção da responsabilidade pela atividade de Treinamento

e Desenvolvimento de Recursos Humanos como função gerencial

e de supervisão, dando-lhe peso na avaliação do desempenho dos

referidos profissionais.
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