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Congresso da ABRH-RJ ressalta a importância dos gestores no aumento da ética nas empresas. 
 
Os gestores de recursos humanos (RH) têm papel fundamental no aprofundamento do caráter 
ético e justo das empresas. Com esse ensinamento, termina hoje a 32ª edição do Congresso 
Estadual de Recursos Humanos promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio 
de Janeiro (ABRH-RJ). Desde domingo, os profissionais da área discutiram como o ambiente de 
trabalho pode se tornar mais humano, debatendo temas como comunicação integrada, educação 
corporativa, liderança, sustentabilidade e a relação entre meio ambiente e economia, tendo o 
cinema como pano de fundo.  
 
O vice-presidente da ABRH-RJ, Robson Santarém, destaca que os gestores de RH puderam 
aprender que existem outras formas de pensar sobre a gestão de pessoas. Ele cita a palestra do 
físico indiano Harbans Lal Arora, que defendeu a utilização da abordagem quântica em suas 
rotinas, ou seja, uma integração do racional, emocional, intuitivo e espiritual. 
 
meio ambiente deve ser preocupação  
 
A preocupação empresarial com o meio ambiente também deve estar em pauta nos setores de 
gestão humana, lembra Santarém. "Os departamentos de RH viram como as ações empresariais 
têm sido insustentáveis para o meio ambiente. O comportamento das empresas tem sido a 
destruição da natureza e é preciso parar agora. O modelo de destruição do ecossistema em prol 
do lucro é inválido. Não se pode mais admitir que em nome do lucro se destrua o meio ambiente", 
afirma. Santarém explica que é possível colocar em prática a teoria aprendida no congresso, mas 
é preciso lembrar que o lucro é conseqüência das ações e é possível chegar até o bom resultado 
financeiro com ética. "Os profissionais de RH têm mais do que papel importante. Eles têm um 
papel fundamental para o processo de transformações da empresas", afirma. 
 
Carreira dos empregados merece atenção  
 
A transformação se faz pelas pessoas e a evolução na carreira do funcionário passa pelo 
alinhamento dos objetivos e valores dos colaboradores com os das empresas. Foi a lição deixada 
pela diretora da RH da Ampla, Eunice Rios, e pela coordenadora de Gestão de Mudança de 
Projetos Corporativos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Ana Paula Mocny, que 
participaram, ontem, do debate "Gestão Compartilhada de Carreira: O script que une indivíduo e 
organização em um propósito comum". Em comum, o fato de as duas empresas terem passado 
por processo de privatização e de mudança de modelo de gestão. De uma estrutura com muitos 
níveis hierárquicos e da burocracia, para um ambiente de valorização do profissional e 
comunicação entre as áreas.  
 
Na Ampla, foi criado o Espaço de Desenvolvimento de Pessoas, com foco na gestão das 
competências requeridas pelo negócio. "Dá orgulho, pois o ambiente era desfavorável e hoje 
estamos em um ambiente saudável e servindo de caso de sucesso para este congresso. Só vamos 
ao mercado para contratar funcionários quando iniciamos uma nova área de atuação ou para 
carreiras iniciais. Todo mundo está sendo aproveitado", afirma Eunice. Apesar da ajuda da 
empresa, os funcionários sabem que o desenvolvimento da carreira é obrigação de cada um. 
"Deixamos claro que a carreira do profissional não pode ser delegada.  
 
O funcionário tem a disposição coaching, consultores de RH que o orientam, mas quem cuida da 
carreira é o próprio", explica. Na CVRD, o projeto Elo foi o precursor na preparação de 
empregados para o processo de mudança e gerenciamento da carreira.  
 



Durante quatro anos, mais de 100 pessoas de diferentes locais e áreas da empresa participaram 
do projeto para construção de um sistema integrado de gestão de recursos, para padronização 
dos processos e dados de negócios da empresa. Ao fim do período, os funcionários foram 
ajudados a mapear suas carreiras, definindo para que área iriam e qual seria o objetivo na 
profissão. "É a valorização da companhia pelo empregado.  
 
Quando a empresa faz entender que a bagagem do empregado é muito importante para ele, o 
resultado para ambos é perfeito", lembra Ana Paula. O Congresso Estadual de Recursos Humanos 
tem 500 participantes inscritos. Até ontem, os cerca de 50 expositores da feira de produtos e 
serviços Expo RH Rio, que ocorreu paralelamente, tiveram 300 visitantes. O evento tem apoio do 
Jornal do Commercio. 
 
Executiva ressalta motivação  
 
A motivação dos funcionários também é de suma importância para os resultados da empresa e, 
muitas vezes, são as iniciativas mais simples que trazem resultados. Na Indústria Granfino, por 
exemplo, a abertura de um salão de beleza para as 40 empregadas trouxe resultado 
extremamente positivo na motivação dos 500 funcionários da empresa, explica a presidente, 
Silvia Lantimant. "É muito importante para a Granfino participar deste tipo de evento dirigido para 
os profissionais de RH. É bom divulgar o que fazemos em prol dos colaboradores e como faz bem 
fazer o bem", afirma Silvia. Ela cita que a conseqüência da construção de um espaço de beleza 
para as mulheres ultrapassou os muros da fábrica. "O colaborador só trabalha bem se estiver em 
um lugar estimulante, por isso, motivar o funcionário é fundamental não só para a Granfino, mas 
para qualquer empresa", conta Silvia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 maio 2006, Gerência, p. B-9 
 
 
 


